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Samenvatting onderzoeksverslag
_____________________________________________________________________________
Tijdens de voorbereidingen voor het C.S.E constateerde ik regelmatig dat leerlingen te weinig
gemotiveerd waren om examens schriftelijk te oefenen. Daarnaast had ik tijdens de
examentraining onvoldoende zicht op de vorderingen van de individuele leerling. Na het volgen
van een workshop online examentraining besloot ik mijn examenleerlingen kennis te laten maken
met het programma Eindexamensite.nl. Naar aanleiding van mijn ervaringen met dit programma
kwam ik tot de overtuiging dat er een motiverend en compleet webbased eindexamentrainings programma voor M&O / BE moest komen. In het kader van AOS-onderzoek ben ik daarom het
afgelopen jaar bezig geweest met het ontwerpen ervan.
Tijdens een literatuurstudie kwam ik tot het inzicht dat er drie randvoorwaarden zijn die de
intrinsieke motivatie van leerlingen bevorderen: autonomie, competentie en verbondenheid.
Na deze literatuurstudie heb ik zowel de examenkandidaten M&O als de vakdocenten M&O
gevraagd wat zij belangrijk vinden binnen een examentrainingsprogramma. Op basis van deze
uitkomsten, reeds bestaande eindexamentrainingsprogramma’s voor M&O en de genoemde
randvoorwaarden ben ik aan de slag gegaan om een ontwerp te maken.
Het ontwerp heb ik de naam Compleet! gegeven omdat het enerzijds tegemoetkomt aan de
randvoorwaarden die de intrinsieke motivatie van leerlingen bevorderen, anderzijds omdat het
een volledig arsenaal aan functies bevat die leerlingen nodig hebben bij hun examenvoorbereidingen en docenten meer inzicht geven in de vorderingen van de individuele examenkandidaten.
Bijkomstig voordeel is dat het ontwerp Compleet! overeenkomt met het missiestatement van
2College. Deze school van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), werkt immers aan de optimale
ontwikkeling en ontplooiing van ieder individu, zodat geen talent verloren gaat. Zij doet dat
volgens haar koerswijzer 2016-2020 vanuit drie uitgangspunten: Relatie, Competentie en
Autonomie. 1
Het voor u liggende theoretische ontwerp zal naar verwachting op korte termijn softwarematig
worden geïmplementeerd waarna zal moeten worden onderzocht of het ontwerp met recht de
naam Compleet! mag dragen.
Tot slot dank ik Kitty Leuverink en Rian Aarts voor hun inspirerende begeleiding, mijn collegaonderzoekers voor hun kritische blik, de ondervraagde collega’s M&O / BE voor hun response
en de eindexamenleerlingen 2017 / 2018 voor hun enthousiaste medewerking en nuttige tips.
Terugkoppeling van de resultaten van het ontwerponderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden
naar alle bovengenoemde stakeholders alsmede ook de directie van 2College Durendael.
Jack Soons
Oisterwijk
juni 2018.

1

Missiestatement 2College Koers 2016 - 2020
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Inleiding
________________________________________________________________________________
Wanneer de eindexamens in zicht komen start bij ons op school de carrousel van het klassikaal
schriftelijk maken en bespreken van eindexamens. Dat geldt ook voor Management & Organisatie.
Ieder jaar weer ondervind ik dat deze traditionele manier van eindexamentraining weing inspirend is
voor de examenkandidaten M&O. Daarnaast geeft de klassikale bespreking van de examentraining
mij te weinig zicht op de prestaties van de individuele leerling.
Naar aanleiding van een door mij bezochte workshop digitale examentraining ben ik in de tweede
helft van het schooljaar 2016/2017 voorzichtig gestart met het online examentrainingsprogramma
Eindexamen.nl waarbij de examenkandidaten voor M&O in hun eigen tempo examens mochten
oefenen en nakijken. Dit gaf mij ook de ruimte om hen individueel te helpen. Aanvankelijk gingen ze
enthousiast van start en waren hun reacties positief. Echter na enige lessen verdween het
enthousiasme weer even snel als ze gekomen was zowel bij de leerlingen als bij mij vanwege de
tekortkomingen van het programma Eindexamensite.nl. Uiteindelijk ben ik dan ook enigszins
teleurgesteld gestopt met dit experiment.
Maar mijn interesse was gewekt! Toen ik aan het einde van het schooljaar 2016/2017 door mijn
schoolleiding werd gewezen op de mogelijkheid om praktijkonderzoek in de school te verrichten wist
ik direct wat ik wilde onderzoeken:
Is het mogelijk een compleet en motiverend online eindexamentrainingsprogramma voor M&O / BE
te ontwerpen?
Op basis van een literatuurstudie hoop ik meer zicht te krijgen op de belangrijkste factoren die de
intrinsieke motivatie van leerlingen kunnen vergroten. Daarna wil ik door het afnemen van enquêtes
onder zowel eindexamenkandidaten M&O als docenten M&O te weten komen welke functies zij
prettig en noodzakelijk vinden binnen een digitaal eindexamentrainingsprogramma M&O. Op basis
van deze verkregen inzichten en uitgaande van reeds bestaande eindexamentrainingsprogramma’s
en mijn eigen jarenlange expertise ga ik vervolgens een concept-ontwerp maken voor een motiverend
eindexamentrainingsprogramma M&O. Waar in het onderzoek gesproken wordt over het vak M&O
mag uiteraard ook haar opvolger het nieuwe vak BE worden gelezen. Middels deze triangulatieve en
kwalitatieve onderzoeksmethode hoop ik voldoende handvatten te hebben voor de realisatie van
mijn ontwerp. Het voor u liggende ontwerponderzoek geeft naar ik hoop niet alleen een bevestigend
maar ook een verhelderend antwoord op mijn onderzoeksvraag.
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Praktijkprobleem
____________________________________________________________________________________
Het oefenen van eindexamens Management & Organisatie (vanaf schooljaar 2019/2020 eindexamens
Bedrijfseconomie) in mijn examenklassen is weinig gepersonaliseerd, motiveert onvoldoende en is niet
uitdagend. Het klassikaal oefenen met schriftelijke examens in de periode voorafgaand aan het
eindexamen verloopt enigszins moeizaam. De leerlingen in mijn klassen zijn niet echt bij de les wat blijkt
uit het feit dat ze de opgaven plichtmatig maken en bij de eerste de beste lastige opgave het al snel
opgeven. Het gezamenlijk maken en bespreken van schriftelijke opgaven biedt de leerling ook te weinig
uitdaging. Wanneer ik als docent vraag om het waarom van een antwoord, valt de klas al snel stil. Ze
hebben weinig zin om echt dieper over een opgave na te denken. Het klassikaal maken en bespreken van
de opgaven inspireert niet en leerlingen hebben de neiging om achterover te gaan leunen. De klok heeft
meer aandacht dan de papieren eindexamens….
Tevens speelt mee dat de leerlingen voorafgaand aan de C.S.E. bij de meeste vakken bezig zijn met het
oefenen van schriftelijke eindexamens uit voorgaande jaren. Leerlingen geven mij aan dat ze het saai
vinden om les in les uit bezig te zijn met het maken en samen bespreken van eindexamens. Hierdoor
verloopt voor de leerlingen hun examenvoorbereiding voor M&O niet optimaal.
Daarnaast heb ik als docent vaak ook onvoldoende zicht op de prestaties en vorderingen van de
individuele leerling. Als docent moet je immers de aandacht over de hele klas verdelen. Voor mij als
docent is het ondoenlijk om de leerlingen individueel van maatwerk te voorzien. Het
leerstofklassensysteem beperkt de mogelijkheden te differentiëren en zorgt ervoor dat leerlingen op
elkaar moeten wachten met de gevolgen voor de motivatie van de wachtenden van dien. (Dr. P.R.J
Simons, 1988)
Leerlingen van dezelfde leeftijd worden binnen het leerstofklassensysteem gegroepeerd waaraan
vervolgens uniform onderwijs gegeven wordt en waaraan dezelfde prestatie-eisen worden gesteld.
Janson2 beschreef: “Het basisprobleem bij het leerstofjaarklassensysteem is dat het de gemiddelde
leerling als uitgangspunt neemt en daar het hele leerstofaanbod op afstemt. Maar de gemiddelde leerling
bestaat niet en je doet met zo’n systeem dus feitelijk vrijwel iedereen tekort. De kinderen die onder het
gemiddelde scoren, moeten op hun tenen lopen, terwijl de bovengemiddeld presterende leerlingen
continue te weinig aanbod krijgen. Dat kan je natuurlijk ‘oplossen’ met diverse manieren van
differentiatie, maar dat is het paard achter de wagen spannen. Je neemt eerst een verkeerd uitgangspunt
en dat ga je vervolgens op allerlei manieren corrigeren. Maar in deze tijd van een ruim aanbod aan digitale
leermiddelen, groeien de kinderen steeds verder uit elkaar op een steeds jongere leeftijd. De beperkingen
van het op papier werken zijn er namelijk niet meer. Een kind kan heel snel door bepaalde oefenstof
heen, zonder dat de leerkracht de leerstof op moet zoeken en naderhand hoeft na te kijken. Leerlingen
lopen op deze manier dus wel steeds harder tegen de grenzen van het leerstofjaarklassensysteem aan.
Die grenzen schrijven namelijk een bepaalde hoeveelheid leerstof in een afgemeten tijd voor”
Tijdens de laatste rapportvergadering van het examenjaar in de maand maart vind ik het soms ook lastig
om aan te geven aan de schoolleiding in hoeverre een examenkandidaat zich de eindexamenstof heeft
eigen gemaakt. De schoolleiding heeft deze informatie graag om een globale inschatting te kunnen maken
2

Janson, L. ( 2011). Cijfers opkrikken met examencursus.
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van het aantal potentiële gezakten. Immers de school wordt tegenwoordig “afgerekend” door zowel het
ministerie van O&W als de Pers (o.a. onderzoek Trouw) als ook door de ouders op de behaalde
examenresultaten.
Ondertussen worden de eindexameneisen steeds strenger. Tegenwoordig is een leerling pas geslaagd
wanneer het gemiddelde van het centraal examen 5.5 of hoger is. Als aanvullende voorwaarde geldt dat
de leerling die voor twee vakken een 5 heeft gehaald (maximaal één kernvak een 5) dit moet compenseren
met 2 compensatiepunten en tevens moet het gemiddelde van de examencijfers dan 6,0 of hoger zijn3.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat examenvoorbereiding van tweede fase leerlingen op commerciële
basis al jaren toeneemt. In kleine groepjes krijgen leerlingen vaak privé les waarbij persoonlijke aandacht
en maatwerk voorop staan. Scholen worden afgerekend op hun examenresultaten en hebben er dus
belang bij dat zoveel mogelijk leerlingen een diploma behalen. Desnoods met hulp van buitenaf. Ook
reputaties van docenten worden met de examenresultaten gevestigd, versterkt of gebroken. Ouders zijn
steeds vaker bereid om - tegen een behoorlijke vergoeding- gebruik te maken van particuliere
eindexamentrainingen. Op deze wijze proberen ouders de kans op een diploma voor hun zoon of dochter
te vergroten4. De aangescherpte normen voor het diploma voortgezet onderwijs leiden tot een recordaantal
aanmeldingen bij de instituten voor examentrainingen. In de meivakantie volgen tienduizenden
examenkandidaten een extra meerdaagse training om hun kansen op het behalen van een diploma te
vergroten. De verontrusting onder scholieren is groot. De VO-raad heeft becijferd dat in het schooljaar
2010-2011 onder de aangescherpte normen circa 20 procent van de ruim 180.000 eindexamenkandidaten
zou zijn gezakt. Onder de oude normen was dat het jaar daarvoor nog ‘slechts’ tien procent. De vrees
bestaat dat de komende jaren het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs zal dalen5. Daarnaast
kan men zich afvragen of eindexamentraining alleen voor de rijke kinderen is? Jos Beishuizen, hoogleraar
onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam beschreef: "Dat is op dit moment wel een probleem.
Het is een vrije markt, dus kan een bedrijf zelf de prijs bepalen. Die bedrijven maken natuurlijk een beetje
misbruik van de nood van de leerlingen en ouders. Die zien slechte tussenrapporten en móéten wel. En
bedrijven gaan de prijs natuurlijk niet verlagen als mensen het ervoor over hebben. Het is probleem is dus
wel dat het erg duur is en dat daardoor de kloof wordt vergroot. Een oplossing zou kunnen zijn dat scholen
investeren in één-op-éénbegeleiding. Ze kunnen dan deze examentraining integreren in het onderwijs6 ”
Het is de vraag of het niet anders kan en wellicht moet…………….

3

htpps:// www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vraag-en aanbod/exameneisen
TEO, nr.4, juli 2017.
5
https://www.nu.nl/binnenland/2797085/run-examentrainingen-voortgezet-onderwijs.html
6
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/examentraining-vergroot-kloof-tussen-leerlingen
4
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Online eindexamentraining en motivatie
________________________________________________________________________________
Om te onderzoeken of de motivatie voor eindexamentraining niet bevorderd kon worden door deze
training op een minder traditionele manier te laten plaatsvinden heb ik als experiment de leerlingen
af en toe individueel laten oefenen met basic digitale eindexamens op Examenblad.nl. Ieder in zijn of
haar eigen tempo. Ze mochten ook zelfstandig hun antwoorden vergelijken met het bijbehorende
correctiemodel. Ze gaven aan het prettig te vinden om zelfstandig met behulp van een device in hun
eigen tempo aan de examenopgaven te werken. Het viel mij op dat ze over het algemeen
geconcentreerder en enthousiaster werkten. Bijkomend voordeel was dat ik nu de ruimte had om
leerlingen individueel te helpen.
Mijn ervaringen komen overeen met recente onderzoeken. Zo noemt Stichting Snappet als voordeel
van een device: “Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen,
directe feedback en meer individuele differentiatie. Het werken op de tablet heeft tot gevolg dat de
motivatie en de concentratie zullen toenemen en dat de directe feedback (bijv. of de som goed is) zal
bijdragen aan betere prestaties”
In 2014 publiceerde het MIT een groot onderzoek waarin de conclusie was dat het leerresultaat groter
is in online trainingen dan in het traditionele klassikale leren. (David L. Chandler MIT News Office
September 24, 2014)
Een toename aan motivatie bij leerlingen wordt in de wetenschappelijke literatuur ook het meest
ondersteund en aangehaald als direct voordeel van participatie in laptopprogramma’s. (Trimmel &
Bachmann (2004) en Russel, Bebell & Higgins (2004)).
Daarnaast blijkt een toename van de motivatie sterk geassocieerd met een lagere schooluitval,
hogere kwaliteit van leren, betere leerstrategieën en meer plezier op school (Carlton & Winsler, 1998;
Deci & Ryan,1985). Volgens de literatuur wordt een verlies van concentratie in de klas dan ook
veroorzaakt door de mate waarin een leerling gemotiveerd is (Taneja, Fiore, Fischer 2015)
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Eindexamensite.nl
________________________________________________________________________________
Als docent Management & Organisatie heb ik in het voorjaar van 2016 een workshop online
eindexamentraining gevolgd. In deze workshop liet de toenmalige rector van 2College Durendael Dhr.
G. Mulders ons de werking zien van Eindexamensite.nl Dit eindexamentrainingsprogramma is
ontwikkeld door Stichting VO-content. Zij is samenwerkingspartner voor scholen in het voortgezet
onderwijs bij de geleidelijke overgang naar vernieuwing door leren en onderwijzen op maat. Zij houdt
zich vooral bezig met de ontwikkeling van digitaal leermateriaal waarbij onderwijs op maat centraal
staat7.
Het viel mij op dat voor het vak Management & Organisatie er nog geen uitgewerkte examentraining
op Eindexamensite.nl voorhanden was. Bij sommige andere vakken was dat wel het geval. Daarnaast
viel mij op dat het programma Eindexamensite.nl op zich allerlei handige tools bevat. Naast een
maakfunctie en uitlegfunctie bevat het programma ook een nakijktool en een rapportfunctie. Zelfs
een leeromgeving op afstand kan worden toegepast.
Enthousiast geraakt door de mogelijkheden heb ik daarna contact opgenomen met Stichting VOcontent. Na aanleiding van dat contact heb ik afgesproken dat ik de eindexamens Management &
Organisatie van de laatste 5 jaar (eerste en tweede tijdvak) zoals zij op de site te vinden zijn, van uitleg
zou voorzien. Tevens zou ik mijn toekomstige ervaringen met de site ook met hen delen. Het vullen
van de uitlegfunctie bleek meer werk dan verwacht (16 eindexamens) maar werd door VO-content
gewaardeerd8.
Inmiddels was de eindexamenvoorbereidingstijd aangebroken. Ik besloot enkele eindexamenklassen
havo en vwo voorzichtig te laten kennismaken met het programma Eindexamensite.nl. Het betrof
hier 60 leerlingen afkomstig uit drie examenklassen havo/vwo voor M&O. Uit reacties van leerlingen
kwam naar voren dat het merendeel van de leerlingen het prettig vond om zelfstandig en in alle rust
in hun eigen tempo te kunnen werken. Daarnaast vonden ze het erg nuttig dat er een uitlegfunctie
aanwezig was die ook aangaf waarom een bepaald antwoord goed of fout was. Deze ervaringen van
mijn leerlingen sloten aan bij de ervaringen van collega’s uit het land die ook met Eindexamensite.nl
werken. Op de site van VO-content zijn onderstaande reacties te lezen9:
-

-

-

Het werken met Eindexamensite.nl maakt de examentraining gevarieerder en brengt het
examen dichter bij de leerling. Ze zien dat ze er steeds beter in worden. Dat is goed voor hun
zelfvertrouwen en zo zien ze steeds minder tegen een examen op.
De leerlingen vinden het niet alleen prettig om direct te zien waar ze fouten hebben gemaakt
maar ook worden ze kritischer op hun eigen antwoorden omdat ze zichzelf punten moeten
toekennen.
De leerlingen vinden het prettig dat ze dankzij de schoollicentie ook thuis met het programma kunnen oefenen.

7

https://www.vo-content.nl

8

https://www.vo-content.nl/nieuws/2016/uitleg-bij-alle-examens-mo-op-eindexamensite.nl

9

https://www.vo-content.nl/deelnemen/referenties
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-

Ze vinden het werken met Eindexamensite.nl heel prettig. Zo kunnen ze oefenen op een
moderne manier: ze typen liever dan dat ze schrijven en online examen oefenen vinden ze
meer van deze tijd. Schriftelijke centrale examens vinden ze maar ouderwets.

Echter tijdens het gebruik van het programma liepen mijn leerlingen en ikzelf helaas ook tegen een
behoorlijk aantal praktische en inhoudelijke problemen aan:
-

Het werken met grotere bronopgaven was uit praktisch oogpunt heel vervelend. Leerlingen
moesten steeds van scherm wisselen.
Er werden diverse bugs geconstateerd binnen het programma. Zo liepen opgaven en uitleg
vaak niet synchroon.
Het programma werkt met PDF-bestanden die niet bruikbaar zijn bij het invullen van de
uitwerkbijlagen.
Er is geen rekenmachinefunctie aanwezig in het programma.
Er is geen markeerfunctie aanwezig in het programma.
De lay-out is voor verbetering vatbaar. Een andere schermindeling zou het werken met het
programma veel overzichtelijker maken.
De docent heeft onvoldoende zicht op de prestaties van de individuele leerling. De rapportagefunctie dient te worden uitgebreid.
De leerling heeft door de incomplete rapportagefunctie onvoldoende zicht op zijn eigen
prestaties.
Er is geen samenvatting van de examenstof aanwezig met bijbehorende zoekfunctie.
Er is geen interactieve feedbackfunctie aanwezig.

Vanwege al deze tekortkomingen daalde uiteindelijk de motivatie van zowel mijn leerlingen als van
mijzelf om structureel gebruik te maken van Eindexamensite.nl.
Aan het einde van het schooljaar 2016/2017 werd ik door mijn schoolleiding gewezen op de
mogelijkheid om in AOST-verband praktijkonderzoek in de school te verrichten. Dit was een
uitgelezen mogelijkheid om op een systematische manier een antwoord te vinden op de vraag die mij
al langer bezighoudt:
Hoe kan ik een compleet online programma ontwerpen waardoor leerlingen gemotiveerd
raken voor eindexamentraining M&O / BE?
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Onderzoeksopzet
_____________________________________________________________________
Onderzoeksdoel
________________________________________________________________________________
Door middel van mijn ontwerponderzoek wil ik komen tot een theoretisch ontwerp van een
motiverend en compleet digitaal examentrainingsprogramma M&O / BE voor leerlingen havo / vwo.
(voortaan afgekort met de term “het Ontwerp”.)

Onderzoeksvraag
___________________________________________
Eerst zal er algemeen literatuuronderzoek moeten plaatsvinden om antwoord te vinden op de vragen:
Wat wordt precies onder het begrip motivatie verstaan? (Deelvraag 1) en welke factoren spelen een
belangrijke rol spelen bij de bevordering van de motivatie van leerlingen? (Deelvraag 2) Hierna moet
een inventarisatie van bestaande eindexamenprogramma’s antwoord geven op de vraag: Welke
functies bevatten bestaande eindexamentrainingsprogramma’s? (Deelvraag 3). De volgende stap
betreft het bevragen van leerlingen en docenten: Wat zijn de wensen van de leerlingen en docenten
binnen het Ontwerp? (Deelvraag 4 en 5) Dit wordt onderzocht middels het laten maken van een
mindmap en het laten invullen van vragenlijsten. De antwoorden op de vorige deelvragen dragen dan
bij aan de beantwoording van de uiteindelijke onderzoeksvraag:
“Hoe ziet een online en compleet eindexamentrainingsprogramma eruit waardoor leerlingen
worden gemotiveerd voor eindexamentraining M&O / BE ? ”
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Onderzoeksmethode
________________________________________________________________________________
Mijn onderzoeksaanpak begint met een literatuuronderzoek naar het begrip motivatie. Op basis van
dit literatuuronderzoek wordt er uiteindelijk een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste factoren
die de motivatie van leerlingen bevorderen.
Vervolgens vindt er een inventarisatie plaats van de functies die momenteel aangeboden worden in
bestaande eindexamentrainingsprogramma’s.
Daarna wil ik eindexamenkandidaten M&O / BE een mindmap laten maken waarin zij moeten
aangeven wat volgens hen prettig en noodzakelijk is binnen het Ontwerp. Vervolgens vraag ik aan
een aantal docenten M&O om een vragenlijst in te vullen waaruit hun wensen met betrekking tot het
Ontwerp naar voren moeten komen.
Wanneer de literatuurstudie, de inventarisatie en dataverzamelingen zijn afgerond dienen de
uitkomsten te worden verzameld en geanalyseerd. Het betreft hier een kwalitatief dataonderzoek.
Tot slot moeten de resultaten uiteindelijk worden vertaald in het theoretisch Ontwerp.
De agenda voor mijn onderzoek is samengesteld volgens het Gantt-diagram (zie bijlage I)
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Literatuurstudie algemeen
________________________________________________________________________________
Binnen de door mij toegepaste literatuurstudie zijn vooral Google Scholar en de zoekmachine van TiU
(WorldcatDiscovery) geraadpleegd. In het kader van brontriangulatie zijn als bron ook artikelen
gebruikt uit onderwijstijdschriften en relevante webpagina’s. In de literatuurlijst zijn de bronnen
vermeld volgens APA-richtlijnen. Er is naar gestreefd de meest recente kennis over het
onderzoeksthema te verzamelen.

Literatuurstudie begrip motivatie (Theoretisch kader)
________________________________________________________________________________
In de literatuur is er sprake van twee soorten motivatie: extrinsieke motivatie en intrinsieke
motivatie.10 Er is sprake van intrinsieke motivatie als de activiteiten in de basisbehoeften van
competentie en controle voorziet.11 Intrinsiek gemotiveerde gedragingen worden gedefinieerd als
activiteiten die worden uitgevoerd omdat ze op zich boeiend en interessant zijn.12 Als een van de
eerste concepten van de intrinsieke motivatie theorie geldt Maslov’s behoeftenpiramide. Een meer
recent en wijdverbreid voorbeeld van de behoeften- of needtheorie is de Self Determination Theory
van Deci en Ryan (2000)
In tegenstelling tot intrinsieke motivatie worden bij extrinsieke motivatie gedragingen uitgevoerd om
een bepaalde uitkomst te bereiken die buiten de aktiviteit zelf gelegen is. Extrinsieke motivatie wordt
vaak gekenmerkt door straffen (negatieve stimulus) of belonen (positieve stimulus). De Incentive
Theory van de behaviourist B.F. Skinner is een voorbeeld van de beloningsstrategie terwijl de Drive
Redunction Theory geldt als een voorbeeld van de bestraffingsstrategie. De extrinsieke motivatie
concepten zijn in feite gebaseerd op de welbekende Pavlov theorie. Volgens zijn benadering wordt er
geleerd uit ervaringen. Na verloop van tijd kan er beoordeeld worden welk gedrag tot een beloning
leidt en zal er vaker dit soort gedrag worden vertoond.13 Uit onderzoek is gebleken dat extrinsieke
motivatie verdwijnt zodra de beloning (of straf) verdwijnt. Zonder beloning of straf blijft er geen
enkele reden meer over om het gewenste gedrag nog verder te stellen en daalt of verdwijnt de
motivatie.14
Vanwege het vluchtige karakter van extrinsieke motivatie en het feit dat ik probeer een Ontwerp te
ontwikkelen dat als onderwijsaktiviteit an sich leerlingen moet motiveren richt ik mezelf In mijn
ontwerponderzoek verder alleen op de intrinsieke motivatie. Daarnaast zijn intrinsiek of autonoom
gemotiveerde leerlingen meer geconcentreerd en minder snel afgeleid tijdens hun werkzaamheden.
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Ze plannen beter, verwerken hun studiemateriaal op een meer diepgaande wijze, zijn minder angstig
voor examens, voelen zich beter in hun vel en behalen betere examenresultaten.15
Als autonome of intrinsieke motivatie zoveel positieve effecten met zich meebrengt, dan rijst de vraag
welke context deze vorm van motivatie kan bevorderen. Met andere woorden: welke factoren spelen
een rol bij de bevordering van intrinsieke motivatie?
Volgens de zelfdeterminatietheorie van Richard Ryan & Edward Deci (1985) kan intrinsieke motivatie
worden bevorderd als voldaan is aan drie randvoorwaarden:
-

Autonomie : het gevoel dat je ergens uit vrije wil zelf voor mag kiezen.
Competentie: het gevoel dat je bepaalde zaken steeds beter beheerst.
Verbondenheid: het gevoel dat je zaken kunt uitwisselen aan anderen met wie jij je verbonden
voelt.

Autonomie, competentie en relationele verbondenheid worden door meerdere auteurs aangeduid
als de belangrijkste motivatiebevorderende factoren. (M. Vansteenkiste, 2005) Sommige auteurs
gebruiken andere woorden maar bedoelen hetzelfde. Zo worden termen gebruikt als: eigenaarschap
en meesterschap in samenhang met autonomie; progressie en concreet resultaat zien, gerelateerd
aan competentie en tot slot betrokkenheid en ruimte om ondersteuning te geven als aanduiding van
het begrip verbondenheid.16 Volgens Furrer (2003) hangt verbondenheid nauw samen met relaties
tussen leerling en klas en docent en taak. Ook Keller en Komp (1987) spreken over de begrippen
autonomie, competentie en verbondenheid.17 Volgens Sierens, Soens, Vanderkiste (2009) zijn er drie
basisbehoeften van leerlingen waaraan de onderwijsleeromgeving moet voldoen: autonomie door
het bieden van vrijheid van keuzes, competentie en relationele verbondenheid.
Volgens Ebbens (2009) wordt de motivatie van leerlingen vergroot door werkvormen die hem
vrijheden bieden bij de uitvoering van opdrachten. Ebbens legt de nadruk op de persoonlijke vrijheid
en keuze van de leerling en het streven naar persoonlijke groei als motiverende factoren hetgeen
aansluit bij het aspect autonomie.
Leerlingen die het gevoel hebben controle te hebben over hun eigen leerproces en de resultaten
daarvan, zullen beter presteren dan leerlingen die zich machteloos voelen. Leerlingen die
competentie, autonomie en relatie bij zichzelf plaatsen zullen meer inzet tonen om tot een goed
resultaat te komen. (Conell & Wellborn, 1991)
Omdat de zelfdeterminatietheorie wijdverbreid is en wetenschappelijk onderzocht en geaccepteerd,
wil ik bovenstaande drie randvoorwaarden in het uiteindelijke ontwerp dan ook proberen zichtbaar
te laten worden. Uitgaande van de factoren autonomie, competentie en verbondenheid en rekening
houdend met de nog te inventariseren wensen van examenleerlingen M&O en docenten M&O wil ik
functies gaan ontwikkelen en integreren in het uiteindelijke Ontwerp.

15
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Inventarisatie functies in bestaande eindexamentrainingsprogramma’s
M&O
_____________________________________________________________________
Er zijn nogal wat online eindexamentrainingsprogramma’s verschenen de laatste jaren voor de
verschillende vakken. Naast M&O heb ik ook gekeken naar enkele programma’s voor economie en
wiskunde omdat deze vakken enigszins vergelijkbaar zijn wat betreft de wijze van examentraining.
Een speurtocht op internet leverde mij uiteindelijk een tiental sites op waarmee leerlingen online
hun examens kunnen oefenen. Ieder programma heb ik bekeken en er waren enkele zaken die mij
opvielen:
- De meeste programma’s beperken zich tot het aanbieden van de examens en verstrekken
daarnaast het correctiemodel. (www.online-examentraining.nl en www.Eindexamenpagina.nl)
- Enkele programma’s bieden daarnaast ook nog de mogelijkheid om vragen te sturen naar een
trainer zoals onder andere www.helpmijslagen.nl en www.learnbeat.nl.
- Sommige sites bieden ook een uitleg aan van de examenstof met bijbehorende examenoefenopgaven en tips. (www.kansvanslagen.nl) Soms voorzien van videobeelden zoals
www.Economievoorjou , www.lyceo.nl/oefenexamens , www.economie-academy.nl,
www.Eindexamendoen.nl en www.examen-oefenen.nl.
Het meest uitgebreide trainingsprogramma biedt tot nu toe www.Eindexamensite.nl Naast een
maak- en een uitlegfunctie ook een beoordeel- en beperkte feedbackfunctie. Maar zoals reeds
eerder beschreven in dit onderzoek waren hier nogal wat praktische tekortkomingen.
Samenvattend kan ik stellen dat eindexamentrainingsprogramma’s voor M&O schaars zijn en de
programma’s die bestaan zijn incompleet! Wel kunnen uit de bestaande programma’s uiteindelijk
een zestal functies worden verzameld:
-

Theoriefunctie
Maakfunctie
Beoordeelfunctie
Uitlegfunctie
Rapportagefunctie
Feedbackfunctie

Door het bevragen van docenten M&O en examenkandidaten M&O wil ik achterhalen of er naast
bovengenoemde functies wellicht nog meer functies zijn waaraan behoefte is binnen een eindexamentrainingsprogramma. Daarna zullen alle functies zodanig moeten worden ingericht dat ze
voldoen aan de drie randvoorwaarden (autonomie, competentie en betrokkenheid) om te komen
tot een motiverende eindexamentrainingsmethode voor M&O /BE.
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Mindmap / Enquête leerling-versie
________________________________________________________________________________
Om te weten te komen welke functionaliteiten leerlingen van belang vinden binnen het Ontwerp liet
ik de eindexamenkandidaten M&O tijdens een les M&O een mindmap samenstellen. Het betrof 3
havo-5 groepen en een vwo 6 groep. Dit zijn alle examengroepen M&O van het schooljaar 2017/18
en omvat ongeveer 80 leerlingen. Er is gekozen voor een mindmap omdat op deze wijze de fantasie
van leerlingen het beste geprikkeld kan worden. Bij een vragenlijst wordt er veel minder een beroep
gedaan op de creativiteit van leerlingen. Om de kwaliteit van de output van de leerlingen te
bevorderen is het van belang dat de leerlingen gemotiveerd raken om hun bijdrage te leveren.
Daarom heb ik voor de volgende structuur gekozen:
1. Leerlingen kregen van mij eerst uitleg over de reden en het doel van mijn ontwerp -onderzoek.
Aandacht hierbij voor het belang van het Ontwerp: het helpt ons om tot een beter
examenresultaat voor M&O te komen. ( = competentie / verbondenheid) Tevens werd aan de
leerlingen duidelijk gemaakt dat zij een onmisbare schakel zijn op basis van hun kennis van en
ervaring met examentrainingen om samen met mij tot het Ontwerp te komen. (= competentie
/ verbondenheid)
2. Daarna kregen ze de tijd om individueel en onafhankelijk van elkaar op papier aan te geven
waaraan volgens hen een online examentrainingsprogramma voor M&O moet voldoen. Aan
welke functionaliteiten geven zij de voorkeur? Wat vinden zij prettig en /of noodzakelijk? The
sky is the limit. Ze mochten aangeven wat ze wilden. ( = autonomie)
3. Vervolgens werden 4 tot 6 groepen van leerlingen gevormd. Iedere groep kreeg een stift en
een groot papier waarop ze in steekwoorden de in hun ogen belangrijkste bevindingen
noteerden.
4. Hierna werden de grote vellen opgehangen en klassikaal besproken.
5. Tot slot werden zowel de individuele als de groepsresultaten ingenomen. Duidelijk werd
gemaakt dat de input van de leerlingen meegenomen gaat worden in het vervolg van het
ontwerponderzoek.
6. Om de uitkomsten zichtbaarder te maken werden de uiteindelijke resultaten met behulp van
het programma Wordle verwerkt tot een woordwolk.
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Resultatenanalyse enquête leerlingen
_____________________________________________________________________
De uitkomsten van de door de leerlingen gemaakte mindmaps (Bijlage VI) en het daaraan gekoppelde
onderwijsleergesprek leverde interessante nieuwe inzichten op! Nieuwe functies kwamen niet echt
naar voren of het zou de Helpfunctie moeten zijn. Maar er kwamen wel veel wensen aan het licht
met betrekking tot de inrichting van de verschillende functies. Heel frappant is dat de belangrijkste
wensen van de leerlingen allemaal in lijn zijn met de drie motivatiebevorderende factoren. De
motivatietheorie zoals eerder geschetst in dit onderzoek werd door de leerlingen nog eens bevestigd.
Men koos overwegend voor een onderwerpgestuurde examentraining met een boomstructuur. De
leerlingen gaven aan dat ze hierbij de keuze willen hebben tussen eerst uitleg of meteen een opgave
maken uit een recent examen over dat specifieke onderwerp. Hieruit spreekt duidelijk de wens naar
autonomie. Als voordeel van deze opzet kwam naar voren dat leerlingen vaak liever eerst een
onderwerp nog eens willen bestuderen voordat er een examenopgave over gemaakt wordt. Dat
vergroot volgens hen de kans op een beter resultaat en vergroot volgens hen hun motivatie. Dit past
ook binnen de motivatietheorie die stelt dat competentie een belangrijke motivatiebevorderende
factor is. Tot slot kwam ook de wens naar voren dat er in het Ontwerp de mogelijkheid bestaat om
vragen te stellen aan elkaar en aan de docent. Hiermee wordt tot slot ook het begrip verbondenheid
aangeduid.
Schematisch voorbeeld:
Thema

Onderwerp

Onderdeel

Keuze

Kengetallen

Liquiditeit

Current ratio

Uitleg
Maken

Quick ratio

Uitleg
Maken

Netto werkkapitaal ratio

Uitleg
Maken

Cashflow

Uitleg
Maken

Solvabiliteit
Rentabiliteit
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Uitleg
Maken
Eigen vermogen (REV)

Uitleg
Maken

Vreemd vermogen (IVV)

Uitleg
Maken

Totaal vermogen (RTV)

Uitleg
Maken

Hefboomeffect

Uitleg
Maken

Naast de boomstructuur gaven de leerlingen nog de volgende aanbevelingen:
-

Er zou ook een optie moeten zijn om te kiezen voor het maken van een integraal examen.
Een duidelijke uitleg met aandacht voor de oplossingsstrategie (stappenplan) , tips, trucs en
valkuilen c.q. veel gemaakte fouten.
Elke dag een vraag sturen naar de leerlingen met een korte vraag of opdracht.
Uitleg ook waarom een bepaald antwoord goed of fout is.
De maakfunctie inrichten van makkelijk naar moeilijk.
Aanwezigheid van een pauzeknop in het programma.
Aanwezigheid van een rekenmachine in het programma.
Puntenverdeling aangeven per te maken examenvraag.
Vooruitgang en overzicht van de eigen prestaties zichtbaar maken.
Aanwezigheid van een soort chatroom.
Contact met docent over de gemaakte examenopgaven.
Mogelijkheid om het gemaakte werk op te slaan.
Indien mogelijk ook uitleg aan de hand van filmpjes.
De te maken opgaven moeten komen uit recente eindexamens.
Bij de keuze voor Onderwerp wilden ze graag de mogelijkheid hebben om een opgave te
selecteren op moeilijkheidsgraad: makkelijk - gemiddeld - moeilijk.

Samenvattend kan ik stellen dat de leerlingen verfrissende ideeën hadden niet alleen over de
inrichting van de verschillende functies maar ook over de opzet van het eindexamentrainingsprogramma. Echt nieuwe functies kwamen niet naar voren. Misschien zou de Helpfunctie als
nieuwe functie kunnen worden aangemerkt maar deze zit wat mij betreft al verweven in de
Uitlegfunctie. Naar aanleiding van de duidelijke input van de leerlingen die geheel in lijn was met
de motivatietheorie heb ik daarom besloten tot een onderwerpgestuurde opzet van het Ontwerp
waarbij de leerling tevens de mogelijkheid heeft om een gekozen examen integraal te maken. De
algemene aanbevelingen vanuit de mindmap zijn meegenomen bij het samenstellen van de
inrichting van de verschillende functies binnen het Ontwerp. Deze belangrijke conclusies zijn
teruggekoppeld naar de leerlingen.
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Enquête docent-versie
________________________________________________________________________________
Om te weten te komen welke functionaliteiten docenten M&O van belang vinden binnen het
Ontwerp heb ik hen gevraagd een vragenlijst in te vullen. Er is gekozen voor een vragenlijst omdat
docenten dan concreet en in een beperkte tijd hun respons kunnen geven. Het betreft docenten van
mijn eigen school, collega’s M&O van andere (OMO) scholen en een aantal collega’s M&O uit mijn
netwerk (o.a. AOS en DUO) Ik heb ernaar gestreefd om van ten minste tien collega’s een ingevulde
vragenlijst retour te ontvangen. Om de kwaliteit van de output van de docenten te bevorderen is het
van belang dat zij gemotiveerd raken om hun bijdrage te leveren. Daarom heb ik voor de volgende
structuur gekozen:
1. De docenten ontvingen van mij een mail waarin om hun medewerking werd gevraagd. (zie
bijlage III) In deze mail werd aangegeven wat de reden en het doel van mijn
ontwerponderzoek is. Daarnaast werd hierin duidelijk gemaakt dat hun deelname op basis
van hun kennis en ervaring met examentrainingen van groot belang is om samen met mij te
komen tot het uiteindelijke Ontwerp. ( = competentie / verbondenheid) Aan het einde van de
mail werd aangeven dat zij desgewenst het uiteindelijke Ontwerp mogen toepassen en testen
bij hun examentraining M&O in schooljaar 2018/2019 om zo het Ontwerp eventueel verder
te verbeteren om uiteindelijk samen met hun leerlingen te komen tot (nog) betere
examenresultaten voor M&O. ( = verbondenheid)
2. Daarnaast werd in de mail een toelichting gegeven op de betekenis en inhoud van de zes
functies die tot op dat moment verzameld waren. (zie bijlage IV)
3. In de mail was tot slot als bijlage V een vragenlijst met selectievenster opgenomen waarin de
docent snel en gemakkelijk zijn antwoorden kon aangeven. Tevens waren er twee open vragen
opgenomen waarin de docent werd gevraagd om eventueel aan te geven welke functies nog
meer van belang zijn binnen een digitale eindexamentrainingsmethode voor M&O / BE en
waarom zij deze functies graag toegevoegd zouden willen zien. De docenten konden hierbij
een antwoord formuleren in eigen bewoordingen. ( = autonomie)
4. Om de invulling van en de analyse van de vragenlijst te vergemakkelijken werd gebruik
gemaakt van het programma Google Forms. Google Forms biedt ook een aantrekkelijke
grafische weergave van de uitkomsten.
5. De enquête is opgesteld volgens het stappenplan van het van het handboek Praktijkonderzoek
in de school. ( zie bijlage II)
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Resutatenanalyse enquête docenten
_____________________________________________________________________
Uit de door de docenten ingevulde meerkeuzevragenlijst kwam naar voren dat zij de Feedbackfunctie
en het kernbegrip betrokkenheid als belangrijke elementen zagen binnen het Ontwerp. Binnen de
Maakfunctie en de Beoordeelfunctie overheersten de kernbegrippen zelfstandigheid en
vaardigheden. Toch werd volgens hen ook binnen deze functies de betrokkenheid van leerlingen
gestimuleerd. Opmerkelijk was de uitkomst dat binnen zowel de Uitlegfunctie, Onderwerpfunctie,
Rapportagefunctie als ook de Feedbackfunctie de bevordering van het kernbegrip betrokkenheid van
de leerlingen als belangrijkste factor werd gezien. Het feit dat de docenten de feedbackfunctie als
belangrijkste onderdeel van het Ontwerp kozen mag gezien het bovenstaande dan ook geen
verwondering wekken. Immers de betrokkenheid van de leerlingen kan binnen deze functie het
duidelijkste worden gestimuleerd. Een compleet overzicht van alle uitkomsten is na te lezen in bijlage
VII.
Naast de meerkeuzevragenlijst was er ook ruimte om eventueel een reactie te geven op een tweetal
open vragen:

Welke functie is of zijn volgens u nog meer van belang binnen een digitale
eindexamentraining voor M&O / BE?
In totaal gaven 6 docenten een reactie op deze open vraag. Er werden de volgende functies genoemd:
- de Plan-van-Aanpakfunctie, de Tipfunctie, de Helpfunctie, de Reflexiefunctie, de Toetsfunctie en
de Beloningsfunctie.

Geef van iedere door u toegevoegde functie (s) aan waarom u deze van
belang vindt binnen een digitale eindexamentraining voor M&O / BE?
Niet iedere docent geeft een duidelijke motivatie van de genoemde functie. De docenten die hun keuze
wel motiveerden vinden dat de leerling vaak de theorie (enigszins) kent maar niet goed weet hoe te
starten en dat de vaardigheid ontbreekt om tot een goed antwoord te komen. Daarnaast werd opgemerkt
door een docent dat een leerling die snel klaar is op een of andere manier gemotiveerd moet worden
om na zijn gemaakte opdrachten nog aangezet moet worden om voor zijn vak nog wat extra werk te
doen.

Analyse
De Plan-van-Aanpakfunctie zit wat mij betreft ingebed in de Uitlegfunctie waarin duidelijk een
oplossingsstrategie naar voren moet komen. De Reflexiefunctie zit in bijna alle functies wel verweven
wat de desbetreffende docent zelf overigens ook al terecht opmerkt. De Toetsfunctie komt mijns inziens
overeen met de Maakfunctie in combinatie met de Beoordeelfunctie. Tot slot de Beloningsfunctie
waarbij de docent opmerkt dat de snelle en vlijtige leerling een stimulus verdient om meer werk te
verrichten dan het minimale. Op zich is dat een opmerking die in het Ontwerp wellicht wat meer
aandacht mag krijgen. Binnen de Feedbackfunctie zal daar door de mogelijkheid van een persoonlijke
terugkoppeling van de docent naar de desbetreffende leerling ruimte voor zijn.
Wellicht is naast het beloningsaspect de belangrijkste uitkomst van de docentenvragenlijst dat er door
de (weliswaar beperkte) groep van respondenten geen duidelijk gemis aan functies werd aangeduid.
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De uiteindelijke vormgeving en de inrichting van het Ontwerp ©
_____________________________________________________________________

Een leerling heeft de keuze tussen de Onderwerpmodule of de Examenmodule.
Kiest een leerling voor de Onderwerpmodule dan is er de mogelijkheid om eerst nog eens de theorie
betreffende een zelf gekozen specifiek onderwerp te bestuderen alvorens over te schakelen naar het
tabblad maken waarin dat specifieke onderwerp middels een actuele eindexamenvraag gemaakt kan
worden. Is de eindexamenvraag gemaakt dan kan de leerling zelfstandig zijn werk beoordelen. Hierna
bestaat de mogelijkheid om binnen de Uitlegfunctie de oplossingsstrategie te bestuderen waarin
aandacht voor het waarom van een bepaald antwoord. Desgewenst kan de leerling er voor kiezen om
zijn resultaten te laten opslaan binnen de Rapportagefunctie waarbinnen er ook een kwalificatie
wordt gegeven van zijn prestatie. Ook bestaat er nog de mogelijkheid om Feedback te vragen aan
zowel de docent als aan de medeleerlingen.
Kiest de leerling voor de Examenmodule dan kiest de leerling voor het maken van een compleet
integraal eindexamen. De procedure is hetzelfde als hierboven beschreven met de kanttekening dat
de leerling dan binnen de Rapportagefunctie een kwalificatie wordt gegeven op basis van de
desbetreffende N-term. Van belang is verder dat de leerling de mogelijkheid heeft om over te
springen van een eindexamenvraag binnen de Examenmodule naar de theorie analoog aan de theorie
zoals die wordt weergegeven binnen de Onderwerpmodule.
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De theoretisch kader van het Ontwerp
________________________________________________________________________________

Implementatie autonomie
__________________________________________________________________________
Aan welke ontwerpeisen moet het Ontwerp voldoen om tegemoet te komen aan de
randvoorwaarde autonomie? Onder dit begrip wordt binnen het Ontwerp verstaan dat
examenkandidaten het gevoel hebben dat ze ergens zelf voor mogen kiezen.
__________________________________________________________________________
Door de gevolgde modulestructuur (Onderwerpmodule / Examenmodule) kan iedere leerling een
gepersonaliseerde leerroute volgen, zodat hij of zij aan de slag kan op zijn of haar eigen niveau en in
zijn of haar eigen tempo. Men is baas over het eigen leerproces!

Theoriefunctie
De leerling kan op ieder moment zelf rechtstreeks kiezen welke onderwerpen hij of zij opnieuw
behandeld wil zien. Indien gewenst is het ook mogelijk om vanuit de onderwerpfunctie of
rapportagefunctie door te linken naar andere examens waarin het bewuste onderwerp nogmaals aan
de orde wordt gesteld om zo de theorie betreffende het onderwerp opnieuw te bestuderen.

Maakfunctie
Er kan zelfstandig door het examenboekje of door de te kiezen onderwerpen heen worden gescrold.
Het examen of het gekozen onderwerp kan in willekeurige volgorde en in eigen tempo worden
gemaakt. Desgewenst kan er worden vergroot, verkleind en gemarkeerd.

Beoordeelfunctie
Ook hier kan er zelfstandig door het correctiemodel heen worden gescrold. De leerling beoordeelt
zichzelf kritisch op de gegeven antwoorden en noteert vervolgens de volgens hem of haar behaalde
scoren. In het geval de leerling ervoor heeft gekozen een compleet examen te maken kan de leerling
aan de hand van een aanwezige omzettingstabel (met N-term) zelf het uiteindelijke eindcijfer
bepalen.

Uitlegfunctie
Er kan zelfstandig worden gekozen voor uitleg bij iedere vraag die volgens de leerling nog niet goed
ging.

Rapportagefunctie
Er kan zelfstandig door de leerling worden onderzocht welke domeinen nog niet goed worden
beheerst. Tevens is het mogelijk om binnen de domeinen uit te zoeken welke onderwerpen nog niet
goed gingen. De leerling kan vervolgens indien gewenst doorlinken naar die onderwerpen en komt
dan in de onderwerpfunctie terecht.

Feedbackfunctie
Er kan zelfstandig voor worden gekozen om online contact te leggen met docent en / of
medeleerlingen om te overleggen over bepaalde opdrachten en / of vragen te stellen.
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Implementatie competentie
___________________________________________________________________________
Aan welke ontwerpeisen moet het Ontwerp voldoen om tegemoet te komen aan de
randvoorwaarde competentie? Onder dit begrip wordt binnen het Ontwerp verstaan dat de
leerlingen het gevoel hebben dat ze bepaalde zaken steeds beter beheersen.
___________________________________________________________________________

Theoriefunctie
Hierin heeft de kandidaat de mogelijkheid om aan onderwerpen te werken die (nog) niet goed gaan.
Door gerichte uitleg van ervaren docenten (vaak interactief) worden delen van de stof nog eens behandeld. Deze uitleg kan eindeloos herhaald worden en kan uiteindelijk bijdragen aan een betere
beheersing van de stof.

Maakfunctie
Binnen deze functie komt het begrip competentie minder prominent naar voren als is het natuurlijk
wel zo dat de leerling zal ervaren dat het maken hem of haar steeds beter afgaat naarmate er meer
opgaven gemaakt worden. Men herkent dan onderwerpen en vraagstellingen en ziet ook steeds
terugkerende patronen in examenopgaven.

Beoordeelfunctie
De kandidaten ervaren bij de beoordeling van de geven antwoorden dat ze na verloop van tijd beter
gaan scoren. Hun fictief behaalde eindexamencijfer gaat naar verwachting omhoog en men verkrijgt
het gevoel steeds beter te worden in het vak. Men ziet aan het correctiemodel ook welke antwoorden
correct zijn en ontwikkelt zo de vaardigheid om in te zien aan welke eisen een antwoord moet
voldoen. (afronden, motivatie niet vergeten, antwoord geven op de gestelde vraag, niet meer dan
twee antwoorden enz.) Zo komt men al snel tot het besef welke onderwerpen al goed beheerst
worden.

Uitlegfunctie
Voor leerlingen is het belangrijk dat zij gaan inzien waarom het door hen gegeven antwoord wel of
niet voldoet. Het correctiemodel an sich is daarvoor niet toereikend. Een docent met jarenlange ervaring in het vak en bekend met de valkuilen in examenopgaven geeft bij iedere vraag uitleg waarom er voor een bepaald antwoord of een bepaalde oplossingsstrategie wordt gekozen. Hierbij is er
ook aandacht ook voor veel gemaakte fouten! Op deze manier ervaren de leerlingen dat hun kennis
en vaardigheden sterk verbeteren.

Rapportagefunctie
Deze functie maakt duidelijk welke domeinen en onderwerpen nog niet voldoende worden beheerst.
Ook ziet de leerling waarin er al wel goed wordt gescoord. Dat kan bijdragen aan de versterking van
het zelfvertrouwen. Vanuit de rapportagefunctie kan er worden doorgelinkt naar de onderwerpfunctie waarin de stof nog eens uitgebreid wordt behandeld.

22 ©

Feedbackfunctie
De leerling kan zowel feedback vragen en krijgen van mede-leerlingen als van de docent. Heel gericht
kan hij of zij dan doorvragen (!) totdat de leerling een opgave begrijpt. Dit kan op afstand via een
online verbinding. Het doorvragen is een belangrijk apect om tot een snellere beheersing van de stof
te komen. De leerling krijgt concrete feedback over behaalde leerdoelen en bereikt niveau.
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Implementatie verbondenheid
___________________________________________________________________________
Aan welke ontwerpeisen moet het Ontwerp voldoen om tegemoet te komen aan de
randvoorwaarde verbondenheid? Onder dit begrip wordt binnen het Ontwerp verstaan dat
leerlingen het gevoel ervaren dat ze zaken kunnen uitwisselen aan anderen (medeleerlingen
en docent) met wie zij zich verbonden voelen.
____________________________________________________________________________

Theoriefunctie
Wanneer een leerling zich in deze functie bevindt wordt er door externe docenten delen van de stof
opnieuw uitgelegd. De leerling ervaart dat hij ook extern hulp kan inroepen om te komen tot een
voldoende examenresultaat. Hij of zij staat er niet alleen voor.

Maakfunctie
Samen met de klas en de docent online werken aan de examenopgaven geeft de leerling het gevoel
dat er wordt gestreefd naar een gemeenschappelijk doel: het behalen van een voldoende
examenresultaat!

Beoordeelfunctie
Scoren kunnen worden uitgewisseld tussen leerlingen onderling en docent zodat de leerling ervaart
dat hij of zij niet alleen staat en anderen interesse hebben in jouw vorderingen.

Uitlegfunctie
Doordat een ervaren docent per vraag de leerling persoonlijk uitleg geeft over het waarom van een
goed of fout antwoord bevordert dit het gevoel dat men er niet alleen voor staat en dat er wordt
geprobeerd om samen met de leerling tot een goed antwoord te komen.

Rapportagefunctie
Binnen deze functie is de leerling in staat om zijn vorderingen uit te wisselen met de docent. Samen
kunnen zij dan de vorderingen bespreken en gezamenlijk werken aan een strategie om de prestaties
verder te verbeteren.

Feedbackfunctie
Het is mogelijk om zowel aan de docent als aan mede-leerlingen commentaar te vragen op
bepaalde opgaven. Dit kan op afstand en online. Hierdoor voelt de leerling zich sterker verbonden
met zijn klasgenoten en met de docent. Ook buiten lestijd kan men hulp en ondersteuning krijgen
en zo kan een gevoel van verbondenheid ontstaan.
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De vormgeving van het Ontwerp

______________________________________________________
Onderwerpmodule / Examenmodule
|Theorie|

|Maken|
|Beoordelen-Uitleg-Rapportage-Feedback|

Onderwerpmodule:
Wanneer de leerling kiest voor de Onderwerpmodule komt er een overzicht van de
examendomeinen te voorschijn. Vervolgens kan er worden doorgelinkt naar een onderwerp binnen
dat examendomein. Men kan dan kiezen voor algemene uitleg over dat onderwerp. Hierbij kan men
ook zoeken naar uitleg over een bepaald begrip. Hierbij dient er aandacht te zijn voor de manier om
een bepaalde opgave aan te pakken. Vaak kan dat door middel van een stappenplan worden
aangegeven waarbij ook bepaalde tips worden meegegeven en gewaarschuwd wordt voor
eventuele valkuilen. Bij sommige onderwerpen kan er ook gebruik worden gemaakt van filmpjes
waarin het een en ander wordt verduidelijkt. Uiteindelijk kan men dan de keuze maken om een
hiermee samenhangende opgave uit een recent examen te maken in de range makkelijk –
gemiddeld – moeilijk.
Als voorbeeld:
Domein: Externe financiële verslaggeving
Onderwerp: Kengetallen
Begrip: Liquiditeitskengetallen
Range: makkelijk
Opgave: 2017 II vraag 24 t/m 27

Examenmodule:
Wanneer de leerling ervoor kiest om een integraal examen te maken dan blijft de mogelijkheid
open om tussentijds over te schakelen naar de Onderwerpmodule om de extra uitleg te verkrijgen
over een bepaald onderwerp of een bepaald begrip. Daarna kan men weer terugkeren naar het
integrale examen waar men mee bezig was. Tussentijdse bewerkingen worden opgeslagen. Het
staat de leerling vrij om heen en weer te schakelen tussen uitleg in de Onderwerpmodule en het
maken van het gekozen integrale eindexamen.
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Onderwerpmodule / Examenmodule
|Theorie|

|Maken|
|Beoordelen-Uitleg-Rapportage-Feedback|

Algemeen voor zowel Onderwerpmodule als Examenmodule:
Aandacht voor het kunnen invullen van een eventuele bijlage. (PDF-bestand)
Aandacht voor het opslaan van de gegeven antwoorden.
Aandacht voor de aanwezigheid van een pauzefunctie.
Aandacht voor de aanwezigheid van een markeerfunctie.
Aandacht voor de aanwezigheid van de functie vergroten / verkleinen.
Aandacht voor de aanwezigheid van het informatieboekje en uitwerkbijlage.
Aandacht voor de mogelijkheid om vanuit de Maakfunctie door te klikken naar de Beoordeelfunctie.

Onderwerpmodule:
De kandidaat kan achtereenvolgens een keuze maken uit een domein – onderwerp – begrip – vraag:
makkelijk J / gemiddeld K / moeilijk L. Na iedere vraag is er ruimte in een blok waar het antwoord
ingevoerd kan worden. Er kan daarna ook desgewenst rechtstreeks worden doorgeklikt naar de
beoordeelfunctie om het door de kandidaat gegeven antwoord te checken en te beoordelen. Binnen de
onderwerpmodule is er de mogelijkheid om het informatieboekje en de uitwerkbijlage op te vragen. Deze
moet naast de vragen duidelijk zichtbaar zijn en er moet door het informatieboekje heen kunnen worden
gescrold.
Examenmodule:
De kandidaat kan een keuze maken uit een aantal recente examens. Na iedere vraag is er ruimte in
een blok waar het antwoord ingevoerd kan worden. Er kan ook tussendoor worden doorgeklikt naar
de beoordeelfunctie om het door de kandidaat gegeven antwoord te checken en te beoordelen.
Binnen de examenmodule is er de mogelijkheid om zowel het informatieboekje als de uitwerkbijlage
op te vragen. Deze moet naast de vragen duidelijk zichtbaar zijn. Door zowel het examenboekje als
het informatieboekje moet heen en weer kunnen worden gescrold.

Bijlage VWO

2014

2014

tijdvak 2

tijdvak 2

management & organisatie
informatieboekje
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Examen VWO

woensdag 18 juni
13.30 – 16.30 uur
management & organisatie

Onderwerpmodule / Examenmodule
|Theorie|

|Maken|
|Beoordelen-Uitleg-Rapportage-Feedback|

Algemeen voor zowel de Onderwerpmodule als de Examenmodule:
Aandacht voor het kunnen opslaan van de behaalde scoren.
Aandacht voor aanwezigheid van de functie vergroten / verkleinen.
Aandacht voor de aanwezigheid van tegelijkertijd zowel de gegeven antwoorden door de
leerling als het correctiemodel.
Aandacht voor de mogelijkheid dat er vanuit de Beoordeelfunctie zowel binnen de Onderwerpmodule als de Examenmodule kan worden doorgeklikt naar de Uilegfunctie.
Aandacht voor de mogelijkheid om door het correctiemodel heen te scrollen.
Onderwerpmodule:
De beoordeelfunctie binnen de Onderwerpmodule geeft de mogelijkheid aan de leerling om via het
correctiemodel zijn werk te voorzien van een score. Belangrijk is dat ook de gegeven antwoorden
weergegeven worden zodat de beoordeling vergemakkelijkt wordt. Binnen het correctiemodel
moet duidelijk worden aangegeven voor welk deelaspect van het correcte antwoord welk aantal
punten wordt toegekend. De leerling moet zijn behaalde score gemakkelijk kunnen aanvinken.
Examenmodule:
De beoordeelfunctie binnen de Examenmodule geeft de mogelijkheid aan de leerling om via het
correctiemodel en de bijgevoegde omzettingstabel (N-term) zijn gemaakte werk te voorzien van een
reëel eindexamencijfer. Dit cijfer loopt geleidelijk mee op tijdens het beoordelingsproces.
Schematisch:
Hier wordt de correctiemodel weergegeven.

Hier worden de gegeven
antwoorden weergegeven.

Hier wordt de omzettingstabel (N-term) weergegeven.

Noteer hieronder uw scoren!
Hier wordt de behaalde score weergeven.

01

04

□ □ □
□ □ □
02

03

05

enz.

totaalscore
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Onderwerpmodule / Examenmodule
|Theorie|

|Maken|
|Beoordelen-Uitleg-Rapportage-Feedback|

Algemeen voor zowel de Onderwerpmodule als de Examenmodule:
Binnen beide modules heeft de leerling de mogelijkheid om op ieder willekeurig moment bij iedere
vraag te kiezen voor de Uitlegfunctie. Binnen beide modules moet (vooral bij lastige onderwerpen)
de mogelijkheid worden geboden voor de leerling om te kiezen voor uitleg aan de hand van
filmpjes. Binnen de Uitlegfunctie is er aandacht voor de oplossingsstrategie. Duidelijk moet worden
gemaakt waarom een bepaald antwoord goed of fout is. Indien mogelijk moet bij de
beoordelingsfunctie een stappenplan (wens vanuit docentenenquête) worden gegeven om tot een
juiste oplossing van een vraagstuk te komen. In deze Uitlegfunctie worden indien van toepassing
ook tips en trucs meegegeven en wordt er gewezen op mogelijke valkuilen.

Voorbeeld 18

Soons, Jack (2College) Soons
Het gerealiseerde verkoopresultaat is altijd het werkelijk (= gerealiseerd) aantal verkochte
producten x de standaard nettowinstopslag. (vooraf berekend!) Hier dus 460 x € 45,- = € 20.700,voordelig. Vergeet het woordje voordelig niet, anders kost dat een punt.
Vanuit de Uitlegfunctie moet het mogelijk zijn om direct door te linken naar de Feedbackfunctie. Dit
is van belang omdat de leerling de mogelijkheid moet worden geboden voor het geval dat de uitleg
nog niet tot het gewenst inzicht heeft geleid. In de Feedbackfunctie kan dan door worden gevraagd.
Examenmodule:
Binnen de Examenmodule moet de Uitlegfunctie ook voorzien in algemene tips betreffende het
examen. Met name aandacht voor hoe het examen is opgebouwd , de strategie om een examen te
maken en de opbouw van de te geven antwoorden in het algemeen.

18

htpps://www.Eindexamensite.nl/havo M&O 2015-2 (met Uitleg! Door Jack Soons) vraag 2.
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Onderwerpmodule / Examenmodule
|Theorie|

|Maken|
|Beoordelen-Uitleg-Rapportage-Feedback|

Algemeen voor zowel de Onderwerpmodule als de Examenmodule:
Vanuit beide modules moet de leerling kunnen kiezen voor de Rapportagefunctie. De
Rapportagefunctie moet informatie verschaffen aan zowel de leerling als de docent. Beiden moeten
binnen de Rapportagefunctie informatie kunnen opvragen over de mate waarin de stof wordt
beheerst en over de voortgang van de examentraining. Binnen de Rapportagefunctie dienen
leerlingen en de docent aan elkaar gekoppeld te zijn. Tijdens het inloggen voor het programma is
deze koppeling door leerling en docent reeds tot stand gebracht.
Onderwerpmodule:
Binnen de Onderwerpmodule wordt er door de leerling gekozen voor het beantwoorden van
afzonderlijke vragen. Nadat de leerling de Beoordeelfunctie heeft doorlopen is het mogelijk om een
kwalificatie te geven van het aantal behaalde punten per vraag. Dat kan bijvoorbeeld weergegeven
worden in een procentuele score. Voorbeeld: score is 65% van het aantal te behalen punten voor
deze opgave.
Examenmodule:
Binnen de Examenmodule moet er een overzichtelijk dashboard zijn waardoor zowel de leerling als
de docent die kiest voor de Rapportagefunctie op ieder gewenst moment inzicht heeft in zowel de
kwalitatieve prestaties als de voortgang van de leerling. Dit overzicht betreft niet alleen de
individuele leerling maar ook de klas als geheel. De kwalitatieve prestaties kunnen nadat een
examen geheel is gemaakt indien daarvoor wordt gekozen ook nog worden uitgesplitst per domein.
Voorbeeld score van een individuele leerling:
Jan Frantzen klas 5 Havo cluster 9

2018 Examen 2015-2

Domein A Vaardigheden en werkwijzen
Domein C Financiering van activiteiten
Domein E Financieel beleid
Domein G Externe financiële verslaggeving

datum: 24 maart 2018

25 / 36
4/7
2/2
14 / 18

Behaalde cijfer: 7,1
Voorbeeld gemiddelde score van een klas:
Klas 5 Havo cluster 9
Domein A Vaardigheden en werkwijzen
Domein C Financiering van activiteiten
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gemaakt door 12 leerlingen
22 / 36
3/7

Domein E Financieel beleid
Domein G Externe financiële verslaggeving

1/2
12 / 18

Behaalde gemiddelde cijfer: 6,3

Het is ook mogelijk voor zowel leerling als docent om tussentijds het voortgangsproces te
monitoren.
Voorbeeld: datum 22 maart 2018
Jan Frantzen klas 5 Havo cluster 9

2018 Examen 2015-2

Voortgang
73 % gemaakt met een score van 49 %

Klas 5 Havo cluster 9 gemiddelde score

gemaakt door 12 leerlingen

77 % gemaakt met een score van 44%

Op deze manier heeft de leerling en de docent inzicht in zowel de behaalde prestaties als het
voortgangsproces zowel op individueel als klassikaal niveau.
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Onderwerpmodule / Examenmodule
|Theorie|

|Maken|
|Beoordelen-Uitleg-Rapportage-Feedback|

Algemeen voor zowel de Onderwerpmodule als de Examenmodule:
Binnen de Feedbackfunctie dient een chatfunctie ingebouwd te zijn. Op deze manier kunnen zowel
leerling en docent als leerlingen onderling informatie uitwisselen over de examenopgaven. De
docent kan ook gericht hulp bieden aan de individuele leerling.
Binnen de Feedbackfunctie dient ook een FAQ-functie aanwezig te zijn. Zo kan de leerling sneller
antwoord krijgen op een reeds vaker gestelde vraag en wordt de druk op de Feedbackfunctie
verlicht.
Tot slot is het waardevol om binnen de Feedbackfunctie in de maand voor het eindexamen dagelijks
een theorievraag op te nemen over de examenstof van M&O leerlingen worden gestimuleerd bezig
te blijven met hun examentraining. Dit versterkt ook het gevoel dat er samen wordt toegewerkt
naar een groter geheel: het eindexamen M&O! Hieraan gekoppeld ook een aftelindicatie tot het
eindexamenmoment.
Voorbeeld (30 dagen voor het eindexamen)
Vrijdag 27 april 2018
Nog 30 dagen te gaan
Vraag van de dag:

Wat zijn constante kosten?

Binnen de Feedbackfunctie wordt de leerling gelegenheid gegeven om een antwoord te geven en te
verzenden aan de docent. De docent heeft de mogelijkheid om hierop te reageren. In ieder geval
wordt de volgende dag feedback gegeven op de gestelde vraag. Tevens wordt dan de nieuwe vraag
van de dag gepresenteerd.

Zaterdag 28 april 2018
Nog 29 dagen te gaan
Vraag van gisteren:
Wat zijn constante kosten?
Antwoord: Constante kosten zijn kosten die binnen een gegeven capaciteit niet veranderen als
gevolg van een veranderende omzet en/of afzet. Bijvoorbeeld: verzekeringskosten.
Vraag van vandaag:
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Wat versta je onder de break even afzet?

Conclusies en aanbevelingen

________________________________________________
Het Ontwerp moet nog softwarematig worden geïmplementeerd waarna het in de praktijk door
eindexamenkandidaten M&O / BE dient te worden toegepast. Hierna moet worden onderzocht of
het Ontwerp inderdaad motivatiebevorderend en inzichtverhelderend werkt.
Deelvraag 1
_________________________________________________________________________________
Hoe kan ik het Ontwerp laten ontwikkelen tot een in de praktijk toepasbaar programma genaamd
Compleet ©?
Deelvraag 2
_________________________________________________________________________________
Werkt het programma Compleet © motiverend voor eindexamenkandidaten M&O / BE havo/vwo?
Deelvraag 3
________________________________________________________________________________
Werkt het programma Compleet © inzichtverhelderend voor docenten M&O / BE havo/vwo?
________________________________________________________________________________
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Terugblik / vooruitblik
______________________________________________________________________
Het onderzoek naar en het ontwerpen van het programma was het afgelopen jaar een hele
leerzame maar ook plezierige bezigheid. Het feit dat het aantal gewerkte uren de norm van 160 uur
verre heeft overschreden werd daardoor niet als een bezwaar gevoeld. De samenwerking met mijn
begeleiders als ook met mijn collega-onderzoekers heb ik als zeer positief ervaren. Ook de spontane
medewerking van collega’s M&O en eindexamenkandidaten M&O heeft ertoe bijgedragen dat ik
met plezier terugkijk op het afgelopen onderzoeksjaar. Ik ben tevreden over het resultaat van mijn
ontwerponderzoek waarvan ik vind dat het de naam Compleet beslist mag dragen. Ik hoop dat het
komend jaar de softwarematige implementatie gaat slagen en dat de uiteindelijke praktijktest van
het programma door zowel eindexamenkandidaten M&O / BE als docenten M&O / Be mijn
overtuiging zal bevestigen.

Ontwerpen
zijn mooi
maar zonder uitvoering
blijven het

ontwerpen
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Bijlagen
_____________________________________________________________
Bijlagen(I)
_____________________________________________________________
Agenda (Gantt-diagram)19
Deelvraag 1 en 2

Literatuurstudie en deelvraag 1
en deelvraag 2 beantwoorden.

Deelvraag 3

Onderzoeksverslag

Een inventarisatie van bestaande
eindexamentrainingsprogramma’s
Mindmap leerlingen afnemen en
deelvraag 4 beantwoorden.
Vragenlijst docenten afnemen en
deelvraag 5 beantwoorden.
Verzamelen en analyseren van de
data (kwalitatief)
Het Ontwerp inrichten op basis van
uitkomsten literatuurstudie,
inventarisatie bestaande
eindexamentrainingsprogramma’s
en uitkomsten data analyse
leerlingen/docenten.
Afronden

Presentatie

Voorbereiden / uitvoeren

Deelvraag 4
Deelvraag 5
Data
Ontwerp

19

September 2017
Oktober 2017
November 2017
December 2017
Januari 2018
Februari 2018
Februari 2018
Maart 2018
Maart 2018
Maart 2018
April 2018
Mei 2018

Juni 2018
Juni 2018

Donk, C. van der, & Lanen, B. van (2016). Praktijkonderzoek in de school p.157.
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Bijlagen (II)
__________________________________________________________________
De enquête (zie bijlage III) is opgesteld volgens onderstaand stappenplan van het handboek
Praktijk-onderzoek in de school.20

20

Doel van de enquête

Kernbegrippen

Deelaspecten

Komen tot een complete en
motiverende digitale online
examentrainingsprogramma
voor M&O / BE.

Autonomie
(=zelfstandigheid)
Competentie
(= vaardigheden)
Verbondenheid
(=betrokkenheid)

Maakfunctie
Beoordeelfunctie
Uitlegfunctie
Onderwerpfunctie
Rapportagefunctie
Feedbackfunctie

Donk, C. van der, & Lanen, B. van (2016). Praktijkonderzoek in de school p.170-173.
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In hoeverre sluiten
volgens u de
deelaspecten aan bij
de kernbegrippen?
Zie vragenlijst voor
de docenten.

Bijlagen (III)

________________________________________________
Mail docenten vragenlijst
Onderwerp: “Zoektocht naar een complete en motiverende digitale eindexamentraining M&O / BE
voor havo / vwo “.

Beste collega-docent M&O / BE,
In het kader van mijn praktijkonderzoek AOS ben ik bezig met het ontwerpen van een digitaal online
eindexamentrainingsprogramma M&O / BE voor havo / vwo. Hierbij zijn uw deskundigheid en
ervaring voor mij van groot belang! Ik zou het dan ook zeer op prijs stellen wanneer u de moeite wil
nemen om bijgevoegde vragenlijst in te vullen en te retourneren.
Ik ben ervan overtuigd dat uw inbreng een belangrijke bijdrage aan mijn ontwerponderzoek kan
leveren. Het is mijn streven om in het schooljaar 2018 /2019 het uiteindelijke ontwerp
softwarematig te implementeren en volledig functionerend te hebben zodat ook uw
eindexamenkandidaten M&O / BE daarvan gebruik kunnen maken om samen met u tot (nog) betere
examenresultaten te komen.
In de bijlage staat tevens een uitleg van de in het concept-ontwerp gebruikte functies. Naar
verwachting neemt het invullen van de vragenlijst niet meer dan 10 minuten van uw tijd in beslag.
Bij voorbaat mijn oprechte dank voor de genomen moeite om de vragenlijst in te vullen,
Met collegiale groet,
Jack Soons
docent M&O / BE
soons.j@2college.nl
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Bijlagen (IV)
__________________________________________________________________
Uitleg van de te ontwikkelen functies binnen het ontwerp van een digitale
eindexamentrainingsmethode voor M&O / BE.

Functies
Maakfunctie: Binnen deze functie wordt het complete examen weergegeven en worden de
leerlingen in staat gesteld om hun antwoorden te noteren en op te slaan. Men
kan willekeurig door het examenboekje heen scrollen. Naast een markeertool is
er ook de mogelijkheid tot vergroten en verkleinen.
Beoordeelfunctie: Binnen deze functie wordt het correctiemodel weergegeven en worden de
leerlingen in staat gesteld hun antwoorden te beoordelen en hun score te
bepalen met behulp van de weergegeven omzettingstabel. Vanuit de
beoordeelfunctie kunnen leerlingen doorlinken naar de Onderwerpfunctie
waar ze de onderwerpen die ze nog niet voldoende beheersen uitgelegd
kunnen krijgen.
Uitlegfunctie: Binnen deze functie wordt per vraag uitleg gegeven waarom een bepaald
antwoord goed of fout is en worden de leerlingen in staat gesteld te
doorgronden waarom het door hen gegeven antwoord goed of fout is.
Rapportagefunctie: Binnen deze functie kunnen zowel leerling als docent zien welke
vorderingen de leerling gemaakt heeft en worden zowel de leerlingen als
de docent in staat gesteld zich een beeld te vormen van de onderwerpen
die nog onvoldoende worden beheerst.
Onderwerpfunctie: Binnen deze functie worden de belangrijkste onderwerpen uit de stof
uitgelegd en worden de leerlingen in staat gesteld om zich verder te
bekwamen in de onderwerpen waarvan zij vinden dat ze die nog
onvoldoende beheersen.
Feedbackfunctie: Binnen deze functie wordt het mogelijk gemaakt voor zowel leerlingen als
docent om online feedback te geven op de behaalde vorderingen en worden
leerlingen in staat gesteld om zowel met elkaar als met de docent contact te
hebben.
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Bijlagen (V)
_____________________________________________________________________

Ik heb U uitgenodigd om een formulier in te vullen:

Docenten vragenlijst
van Jack Soons in het kader Van AOS-onderzoek.
Onderwerp: "Zoektocht naar een complete en motiverende digitale eindexamentrainingsmethode voor M&O / BE.

Bovenkant formulier

In onderstaande vragenlijst mag U per vraag meerdere
antwoorden kiezen!

Welk kernbegrip wordt bij de leerlingen door de Maakfunctie bevorderd? *
o
o
o
o

Zelfstandigheid
Vaardigheden
Betrokkenheid
Geen van bovenstaande kernbegrippen
Welk kernbegrip wordt bij de leerlingen door de Beoordeelfunctie bevorderd? *

o
o
o
o

Zelfstandigheid
Vaardigheden
Betrokkenheid
Geen van bovenstaande kernbegrippen
Welk kernbegrip wordt bij de leerlingen door de Uitlegfunctie bevorderd? *

o
o
o
o
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Zelfstandigheid
Vaardigheden
Betrokkenheid
Geen van bovenstaande kernbegrippen

Welk kernbegrip wordt bij de leerlingen door de Onderwerpfunctie bevorderd? *
o
o
o
o

Zelfstandigheid
Vaardigheden
Betrokkenheid
Geen van bovenstaande kernbegrippen
Welk kernbegrip wordt bij de leerlingen door de Rapportagefunctie bevorderd? *

o
o
o
o

Zelfstandigheid
Vaardigheden
Betrokkenheid
Geen van bovenstaande kernbegrippen
Welk kernbegrip wordt bij de leerlingen door de Feedbackfunctie bevorderd? *

o
o
o
o

Zelfstandigheid
Vaardigheden
Betrokkenheid
Geen van bovenstaande kernbegrippen
Welke van onderstaande functies vindt U belangrijk binnen een digitale
eindexamentraining voor M&O /BE? *

o
o
o
o
o
o

Maakfunctie
Beoordeelfunctie
Uitlegfunctie
Onderwerpfunctie
Rapportagefunctie
Feedbackfunctie
Welke functie is of zijn volgens U nog meer van belang binnen een digitale
eindexamentraining voor M&O / BE?
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Geef van iedere door u toegevoegde functie (s) aan waarom U deze van belang vindt
binnen een digitale eindexamentraining voor M&O / BE?

Mijn dank voor uw feedback. U kunt uw reactie nu versturen.
[null,null,"-769421 0

Verzenden

Mogelijk gemaakt door
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Bijlagen (VI)
__________________________________________________________________

Onderwerp
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Bijlagen (VII)
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Welke functie is of zijn volgens u nog meer van belang binnen een
digitale eindexamentraining voor M&O / BE?
Totaal 6 reacties
-

Reflecteren is heel belangrijk en dit komt in elke functie naar voren.

-

Plan van aanpak-functie, tipfunctie

-

Toetsfunctie

-

Ik zou graag iets van een beloningsfunctie zien, waar de leerlingen gemotiveerd worden om meer
werk te verrichten dan het minimale. Leerlingen die snel klaar zijn moeten op een of andere manier
gemotiveerd worden om extra werk te doen. Nu voelt het voor leerlingen vaak als een straf.

-

Kwalificeren

-

Alle belangrijke functies zijn aanwezig.

Geef van iedere door u toegevoegde functie (s) aan waarom u deze van
belang vindt binnen een digitale eindexamentraining voor M&O / BE?
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Totaal 6 reacties
-

Maken: oefenen baart kunst Beoordelen: inzicht krijgen in wat je wel en niet kan. Leren van je fouten
en sterke kanten. Uitleg: Dit is ter bevordering van kennis Onderwerp: om kennis te onderscheiden en
te ordenen Rapportage: geeft een beeld van de vorderingen, kan je spelen op de individuele
behoeften en maatwerk leveren. Feedback: geeft meer diepte en inhoud aan de vorderingen. je kan je
richten op de minder ontwikkelde gebieden.

-

Help leerlingen met de oplossingsstrategie voor de aanpak van de vraag. Leerlingen kennen vaak de
theorie (enigszins) maar weten niet hoe te starten of te komen tot het antwoord.

-

Zelfstandigheid van leerling alsmede het toetsen of ze de onderwerpen beheersen.

-

Maakfunctie, omdat het multifunctioneel is. Je kunt dingen arceren dat in een normaal tekstboek vaak
niet kan. Beoordeelfunctie, omdat leerlingen dan specifiek worden doorverwezen naar soortgelijke
vragen die ze fout hebben gemaakt. Ook krijgen ze extra uitleg over de vragen waar de leerlingen
moeite mee hebben. Het is dus persoonlijk gericht, waar het boek tekort schiet. Uitlegfunctie, omdat je
inzicht krijgt in je gemaakte vragen en de fouten die je daar wel of niet in hebt gemaakt. Leerlingen
zien wat ze fout doen. Hier is in de les niet altijd tijd voor om per leerling inzichtelijk te maken wat hij of
zij fout doet. Rapportagefunctie, omdat de docent zicht heeft op de vorderingen van de leerlingen. En
kan zo extra uitleg geven over bepaalde onderwerpen wanneer hij of zij ziet dat er in de klas veel
moeite is met een bepaald onderwerp.

-

Moet relevant zijn voor actuele economische vraagstukken.

-

Niet van toepassing.
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Jack Soons
Makelaar Bedrijfseconomie Soons
www.ExamenBedrijfseconomie.nl
https://nl.linkedin.com/in/jacksoons

Aanvullende examentrainingen Havo en
Vwo door ervaren topdocenten bieden wij
aan via onze partner Samen-Examen.nl

49 ©

50 ©

