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Voorwoord
Dit afstudeeronderzoek is een opdracht vanuit de PABO Avans Hogeschool Breda. Het onderzoek gaat vooral
over het opbrengstgericht werken op groepsniveau. Het begrip opbrengstgericht werken is een veelbesproken
onderwerp in de media. Veel leerkrachten weten niet hoe ze hun onderwijs opbrengstgericht kunnen
vormgeven.
Het onderzoek is uitgevoerd in groep 1-2. Eerst was de planning het onderzoek uit te voeren over de gehele
onderbouw, groep 1-2-3. Al snel kwam ik er achter dat dit niet de juiste keuze was voor dit onderzoek en heb
ik me beperkt tot groep 1-2.
Dit onderzoek is me natuurlijk niet alleen gelukt. Daarom wil ik graag wat mensen bedanken. Als eerste bedank
ik daarvoor Mirella Lem. Ze heeft me vanaf het begin tot het eind erg goed begeleid en goede feedback
gegeven. Ook haar motiverende woorden hebben mij erg geholpen bij dit onderzoek. Daarnaast spreek ik een
dankwoord uit naar mijn mentoren. Mijn mentoren op basisschool ‘**’ hebben mij volledig de ruimte te geven
om mijn onderzoek uit te voeren en hebben mij begeleid waar het nodig was.
Ook wil ik mijn vriendin en medestudent ** bedanken. Zij heeft me voorzien van tips en feedback. Mijn
familieleden hebben mij ook gesteund wanneer ik dit nodig had. Daarvoor bedank ik mijn familie ook
natuurlijk.
Als laatste wil ik mijn stageschool de ‘**’ bedanken. Zonder medewerking van deze school en hun leerlingen
was mijn onderzoek nooit gelukt. Het was een fijne en leerzame samenwerking!

Mei, 2013
Daphne Knobel
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Presentatie van het onderwerp
Op veel basisscholen in Nederland is het begrip opbrengstgericht werken erg belangrijk, dit met doel om de
opbrengsten van de leerlingen te verhogen. Op veel scholen staat het opbrengstgericht werken nog in de
kinderschoenen. Dit komt mede doordat leerkrachten niet weten hoe ze hun onderwijs opbrengstgericht
kunnen maken. Op basisschool de ‘**’ is vanaf dit jaar een rekenmethode ingevoerd om het onderwijs
opbrengstgericht te maken. Helaas leidt deze methode niet tot hogere resultaten. Dit onderzoek heeft
mogelijk een innovatieve oplossing gevonden om het onderwijs van de leerkrachten op scholen
opbrengstgericht te maken. Als de leerkrachten hun onderwijs opbrengstgericht vormgeven, zullen wellicht de
resultaten van de leerlingen omhoog gaan.

1.2 Leeswijzer
Hoofdstuk 2
In paragraaf 2.1 wordt een inleiding gegeven op het onderwerp en hier wordt een link gelegd met de
situatieschets.
In paragraaf 2.2 komt de theoretische discussie aan de orde. Hierin wordt besproken: de definitie van
opbrengstgericht werken, de leerkracht en succesverhalen van het opbrengstgericht werken.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met de onderzoeksvraag(2.3), de hypothese(2.4) en ten slotte het conceptueel
model(2.5).
Hoofdstuk 3
Dit hoofdstuk begint met de opzet van de methode(3.1) die wordt gebruikt in dit onderzoek.
Vervolgens wordt uitgelegd hoe het tijdsbestek(3.2) van dit onderzoek eruit ziet.
Tenslotte wordt verteld hoe de uitvoering(3.3) verlopen is.
Hoofdstuk 4
Dit hoofdstuk bestaat uit concrete resultaten(4.1) van het onderzoek.
Vervolgens worden hier conclusies(4.2) uit getrokken en kanttekeningen bij beschreven(4.2). Ten slotte wordt
beschreven hoe de resultaten en conclusies in de praktijk geïmplementeerd(4.3) kunnen worden.
Hoofdstuk 5
In dit hoofdstuk staan twee samenvattingen beschreven.
Een samenvatting in het Nederlands (5.1) en een samenvatting in het Engels(5.2).
Literatuurlijst
Hier staan alle gebruikte bronnen van het onderzoek beschreven.
Bijlagen
De opbrengstkaarten van de experimentele conditie zijn hierin opgenomen.
Ook het overzicht van de resultaten van het onderzoek zijn hier te vinden.
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Hoofdstuk 2 Rationale, literatuuronderzoek en
onderzoeksvraag
2.1 Rationale en situatieschets
Het imago van de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk, er is onvoldoende inzicht in de
leeropbrengsten van leerlingen. Dit komt mede doordat niet duidelijk is wat er onder leeropbrengsten
verstaan wordt.
Scholen hebben onvoldoende houvast aan wat zij met leerlingen moeten bereiken, waardoor ze de
opbrengsten niet kunnen verhogen. Dit is het begin van de ontwikkeling van het opbrengstgericht werken.
(Onderwijsraad, 2008)
Het begrip opbrengstgericht werken is ook een probleem waar ze op basisschool de ‘**’ tegen aanlopen.
De visie van de ‘**’ gaat uit van opbrengstgericht leren. De directeur van de ‘**’ zegt hierover: “Bij ons staat
het opbrengstgericht werken nog erg in de kinderschoenen. We zijn bezig met de opbrengsten te achterhalen.
Dit doen we door toetsgegevens te analyseren, maar ook door het leerlingvolgsysteem nauwkeurig naast de
ontwikkeling van het kind te houden. Hier op school gebruiken we het leerlingvolgsysteem Parnasyss. Dit is een
leerlingvolgsysteem en leerling-administratie in één. Hierin staan de toetsgegevens van kinderen, maar
leerkrachten kunnen in dit programma ook notities maken van bijvoorbeeld oudergesprekken.”
Er blijken veel verschillende visies te zijn over opbrengstgericht leren. Meijer (2010b) beweert dat het eigenlijk
om een 5-tal stappen gaat waarmee je in de praktijk van alledag de kwaliteit van je onderwijs in de gaten kunt
houden. Meijer zegt hierover “Dat zijn 5 stappen die gebruikt worden in een cyclisch proces. Dat cirkeltje, die
cyclus, wordt al jaren gebruikt in de kwaliteitszorg. Het draait heel simpel om: doelen stellen, het afstemmen
van jouw onderwijsprogramma op je doelen, het meten van de vorderingen, analyseren van die vorderingen en
het vervolgens op basis van die analyse bijstellen van de instructie”.
De Onderwijsraad (2008) formuleert het anders, maar komt op hetzelfde neer: De raad doelt op een kenmerk
van een school waarbij concrete doelstellingen voor leerlingen worden geformuleerd op basis van
leerlingenpopulatie waarbij alle betrokken partijen er gericht aan werken om de gestelde doelen te behalen.
Iets anders dus dan de visie van de school, die het vooral over het toetsen van de kinderen heeft.
Sinds dit jaar zijn er bij de kleutergroepen methodes ingevoerd voor rekenen en taal.
Hier is volgens de directeur van de basisschool niet zomaar voor gekozen. “Omdat we de leerstof bij de kleuters
in een vloeiende lijn willen aansluiten bij wat ze krijgen in groep 3, hebben we voor de methode ‘De Wereld In
Getallen’ gekozen. Deze methode wordt in groep 3 t/m 8 gebruikt en heeft ook een uitgave voor kleuters. Door
deze methode te gebruiken, worden de kinderen op een passende manier voorbereid voor groep 3.
Sinds dit schooljaar is de methode ingevoerd, we zijn nog erg bezig om onze juiste weg hierin te vinden. Nu
volgen we de methode nauwlettend, maar vanaf volgend jaar gaan we het als bronnenboek gebruiken.
Daarmee bedoelen we dat we weer gaan werken vanuit de tussendoelen rekenen. Deze doelen staan
opgesteld in de jaarplanning. De leerkrachten gaan dus niet klakkeloos de methode volgen maar pakken uit de
methode activiteiten die aansluiten op het tussendoel dat in die periode aan bod is. Dit omdat de toetsscores
erg laag zijn. De doelen van de methode sluiten niet aan bij de doelen die CITO eist.”
De methode ‘De Wereld In Getallen’ (2009) geeft richtlijnen aan wanneer je precies rekenen geeft. Ze geven
aan dat een themaboekje ongeveer 2 á 3 weken interessant blijft voor kinderen. Dan zeggen ze dat je iedere
week ongeveer 2 á 3 activiteiten behandelt met de kinderen. De methode gaat er vanuit dat je de jongste en
oudste kleuters apart rekenactiviteiten aanbiedt. Als je alle themaboekjes uitvoert in twee kleuterjaren,
beheersen de kinderen alle kerndoelen om door te stromen naar groep 3.
Uit de reacties, op het invoeren van de rekenmethode bij de kleuters, blijkt dat de leraren het nog moeilijk
vinden op de juiste manier de methode aan te bieden aan de kinderen. Ze volgen precies wat de methode
vraagt van de leerkracht, maar toch zijn de toetsresultaten beduidend lager dan de voorgaande jaren.
Volgens de directeur van de basisschool is het afnemen van toetsen voor veel kleuterjuffen nog wennen. “Niet
alle kleuterjuffen staan achter het toetsen van de kinderen. Ze vinden de kinderen hier nog te jong voor.”
Volgens de directeur van de ‘**’ is het bijhouden van toetsresultaten en dus het afnemen van toetsen gewenst.
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“ Natuurlijk is dit wennen voor veel kleuterjuffen, maar de tijden veranderen. De Onderwijsinspectie wil scores
zien en wil zien hoe de ontwikkeling en prestaties van kinderen er voor staan. Dit moet een leerkracht dus
kunnen aantonen. We willen weten hoe de kinderen presteren en of ze vooruit gaan in een half jaar tijd. Het
toetsen is een onderdeel van het opbrengstgericht werken. “
Dit onderzoek zal bruikbaar zijn voor de studenten die nu op de PABO zitten en voor de huidige leerkrachten.
In de theorie op de PABO wordt veel gesproken over opbrengstgericht werken.
Op veel scholen wordt wel de term opbrengstgericht werken gebruikt maar wordt het op een verkeerde
manier vormgegeven.
Dit onderzoek zal handvatten reiken aan (komende) leerkrachten hoe je opbrengstgericht werken vorm geeft in
jou groep. Ook voor de school zou het een gewenste situatie zijn als het opbrengstgericht werken echt vorm
krijgt.
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2.2 Theoretische discussie
Sinds een aantal jaren wordt er gesproken over de manier waarop we de opbrengsten in het onderwijs kunnen
verhogen (Inspectie van het onderwijs, 2011).
Gorter (2010) beweert dat er zestig jaar geleden al door de onderwijsinspecteurs in het noorden van Nederland
over gesproken werd dat de leeropbrengsten te laag zijn. Nederland is volgens Meijer (2010) vier jaar geleden
wakker geschud, door de inspectie en de internationale rapporten.
De overheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opbrengsten en bepaalt de richting. Volgens de
Onderwijsinspectie (2008) is opbrengstgericht werken de sleutel tot kwaliteitsverbetering.
Maar wat houdt opbrengstgericht werken precies in? Er zijn verschillende definities voor.
De Onderwijsinspectie(2008) noemt het ‘Het systematisch en doelgericht werken aan verhogen van prestaties.’
Oomens, Aarsen, van Eck en van Kieft (2008) en Meijer (2010b) stellen daarbij dat het werken volgens een
cyclus en streven naar maximale opbrengsten onmisbaar zijn in het begrip opbrengstgericht werken.
Krüger (2010) en Ledoux, Blok en Boogaard (2009) koppelen het begrip opbrengstgericht werken aan begrip
data driven teaching. Dit begrip is afkomstig uit internationale literatuur en houdt in dat leerkrachten gebruik
gaan maken van gegevens over de leervorderingen van de kinderen (Krüger, 2010).
Ledoux e.a. (2009) constateren ook dat opbrengstgericht werken onlosmakelijk is verbonden met de
evaluatieve cyclus.
Zij zijn de ontwerpers van deze cyclus en hanteren dit als onderliggend model voor het opbrengstgericht
werken. De cyclus bestaat uit vijf stappen en moeten achtereenvolgens gedaan worden. De eerste stap start
met het vaststellen van leerdoelen. Hierin formuleer je de standaarden waaraan de uiteindelijke opbrengsten
aan zullen moeten voldoen.
Daarna wordt er informatie verzameld over de voortgang en de ontwikkeling van de kinderen. Dit verzamelen
kan op verschillende manieren gebeuren: toetsscores, gedragsobservaties of productobservaties.
Ledoux e.a. (2009) zeggen dat het heel belangrijk is, omdat vage of onbetrouwbare informatie kan leiden tot
het nemen van verkeerde beslissingen. De resultaten moeten worden vastgelegd op een overzichtelijke
manier. Dit is voor latere vorderingen van belang, zodat kan worden terug gepakt op de eerdere resultaten en
dit kan worden aangevuld. Vervolgens kan er besloten worden of er wordt gekozen voor bijsturing,
continuering of het aanscherpen van de doelen. De cyclus van Ledoux (2009) wordt vooral gebruikt op
schoolniveau. De directie stelt langetermijn doelen die worden onderbouwd vanuit analyses uit de voorgaande
jaren (Ledoux et al, 2009). Het is dus maar de vraag of deze cyclus ook geschikt is om als leerkracht te
gebruiken.
Daarentegen is de cyclus van Ros en Timmermans (2010) gebaseerd op groepsniveau en stelt kortetermijn
doelen. Deze cyclus is afgeleid van het werk van Clarke (2001). De leerkracht stelt doelen per dag, dagdeel of
activiteit. Deze stap voor concrete doelstellingen mist in de cyclus van Ledoux (2009).
In de cyclus van Ros en Timmermans (2010) begint de leerkracht met het formuleren van de doelen van een
les of activiteit. Daarnaast bepaald de leerkracht met welke resultaten van leerlingen hij tevreden is. Deze
doelen worden met de leerlingen besproken, zodat ze weten wat er van ze verwacht wordt. Clarke (2001) geeft
aan dat doelen samenhang met elkaar moeten vertonen. Daarna plant de leerkracht activiteiten die aansluiten
bij de voorgenomen leerdoelen en bij de behoeften van leerlingen.
Vervolgens geeft de leerkracht goede feedback bij de uitvoering van de activiteiten, en zorgt hij er voor dat de
leerlingen gemotiveerd zijn.
Tot slot bekijkt de leerkracht of de voorgenomen doelen zijn behaald. Wanneer deze doelen niet of
onvoldoende zijn behaald, worden de doelen bijgesteld en begint de cyclus weer van voor af aan (Ros en
Timmermans, 2010).
Bij deze cyclus worden door de leerkracht concrete doelen gesteld. In deze cyclus worden duidelijke stappen
beschreven om leerlingen te begeleiden. Deze lijkt meer geschikt op groepsniveau.
Maar Förrer (2010) beschrijft het cyclus werken voor opbrengstgericht werken op school en groepsniveau.
Hij maakt gebruikt van de PDCA – cyclus. Dit staat voor Plan – Do – Check – act. Deze is in 1998 ontworpen
door Deming. Deze cyclus is bij veel scholen bekend in het kader van kwaliteitszorg. Deze cyclus is dan ook
gebaseerd op de 1-zorgroute.
Doordat de cyclus zich continu herhaalt, en de stappen steeds worden doorlopen, leid dit tot een voortdurende
verbetering van de resultaten (Förrer, 2010).
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Helaas voeren scholen de cyclus vaak beperkt uit, onder andere omdat zij relatief weinig aandacht hebben voor
het vastleggen van doelen en standaarden. Vaak worden alleen stap 2 en 3 uitgevoerd (Onderwijsinspectie,
2010).
Dat zie je ook terug bij basisschool ‘**’. Er wordt veel tijd gestoken in het verzamelen van informatie en ook het
registreren van informatie. Dit wordt gedaan in het leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’. Ook het analyseren wordt
wel gedaan, zo worden de zwakke leerlingen besproken en er wordt een actieplan voor gemaakt. Er wordt wel
actie ondernomen maar dit gebeurt altijd achteraf door middel van een groepsplan. Dan zijn de problemen dus
al ontstaan.
Er is geen een factor die zo bepalend is voor het leren van leerlingen als de kwaliteiten van de leerkracht
(KNAW, 2009; Marzano 2003). En vooral de instructievaardigheden spelen daarbij een grote rol (Gelderblom,
2010). Je kan meer uit de leerlingen halen als de leerkrachtvaardigheden goed zijn (Treffers, De Moor & Feijs,
2006).
Volgens Gelderblom (2010) is een school die opbrengstgericht wil werken genoodzaakt alle energie te steken in
de leerkrachten. Deze moeten sterker worden. Alleen dan kunnen de leeropbrengsten verbeterd worden.
Er zijn een paar factoren volgens Gelderblom (2010) hier voor verantwoordelijk: Het formuleren van heldere
doelen. De leerkracht moet op de hoogte zijn van de leerlijnen en weten wat kinderen op een bepaalde leeftijd
moeten kennen en kunnen. Ook moeten leerkrachten in staat zijn goede analyses te kunnen maken van hun
gegevens. Pas dan kunnen de hiaten achterhaald worden. Henkens (2010) beweert dat scholen en leerkrachten
hun vorderingen wel registeren, maar vervolgens de vorderingen niet naast de gestelde doelen leggen. Volgens
hem is er een gebrek aan analysevaardigheden bij leerkrachten.
Gelderblom (2010) zegt verder dat het ook belangrijk is dat de leerkrachten in staat zijn om effectieve
instructies te geven. Daarbij moeten de leerkrachten hun leerlingen zo feedback geven dat dit aanzet tot beter
leren. Als laatste factor staan leerkrachten bekend om hun ambitieuze kenmerken. Ze zijn niet gauw tevreden
en willen kinderen blijven ontwikkelen.
Alphen, Drunen en Hendriks (2010) stellen dat leeropbrengsten verhoogd kunnen worden als de leerkrachten
competent genoeg zijn. Volgens hen is het noodzakelijk om de leerkrachten te professionaliseren om
opbrengstgericht werken tot stand te brengen. Het gebruik van de cyclus zou volgens Ledoux e.a. (2009) juist
een manier kunnen zijn om de leerkrachten te professionaliseren.
Stronge (2009), Van Gennip & Vrieze (2008) beweren daarentegen dat vakkennis van de leerkracht de
belangrijkste manier is om gewenste leerresultaten te kunnen realiseren. Vakkennis is volgens hun de
belangrijkste vaardigheid van een leerkracht.
Senge, Cambron, Lucas, Smith, Duton en Kleiner (2007) zeggen dat vakkennis in een later stadium van pas
komt. Volgens Senge e.a. (2007) is de objectieve zelfbeoordeling van de leerkracht de grootste factor om tot
betere leerresultaten te komen. Pas wanneer de leerkracht zijn eigen werkhouding objectief kan beoordelen, is
hij in staat het kind centraal te stellen.
Het opbrengstgericht werken komt niet tot stand door alleen de leerkracht. De ouders en leerlingen spelen ook
een rol bij opbrengstgericht werken (Onderwijsraad, 2008). Daarbij komt ook het management van de school
als belangrijke factor voor het opbrengstgericht werken. Alle lagen van de organisatie hebben een bijdrage aan
het opbrengstgericht werken (Fullan, 2007).
Bijna alle bovengenoemde wetenschappers zijn het wel over één ding eens: De leerkracht is de belangrijkste
factor als het gaat om opbrengstgericht werken.

8

2.3 Onderzoeksvraag en hypothese
In dit onderzoek wordt gezocht naar handvatten om opbrengstgericht te werken op groepsniveau zonder de
rekenmethode klakkeloos te volgen. Op basis van de literatuurstudie, observaties in de praktijk en eigen
creativiteit is de volgende onderzoeksvraag tot stand gekomen:
In hoeverre zorgt de cyclus van Ros en Timmermans ervoor dat leerkrachten hun onderwijs opbrengstgericht
vormgeven?
Als de leerkrachten de cyclus van Ros en Timmermans nauwkeurig volgen, is de verwachting dat de
opbrengsten van de leerlingen omhoog zullen gaan.
Als de leerkrachten precies de stappen volgen van de cyclus, zal het onderwijs opbrengstgericht worden.
De hypothese wordt gemeten aan de hand van de voor- en nameting. De kinderen maken een CITO Rekenen
voor Kleuters voor het experiment, en de kinderen maken een CITO Rekenen voor Kleuters na het experiment.

2.4 Gekozen factor
Uit de literatuur is gebleken dat er eigenlijk twee factoren erg belangrijk zijn als het gaat om opbrengstgericht
werken. De eerste belangrijke factor is de leerkracht. Veel wetenschappers beweren dat dit de spil is in het
opbrengstgericht werken (Marzano, 2003; Treffers et al, 2006; Alphen et al, 2009; KNAW, 2009; Gelderblom,
2010).
De tweede belangrijkste factor om opbrengstgericht werken op de juiste manier vorm te geven, is het gebruik
van een cyclus. Dit wordt beweert in de literatuur door verschillende onderzoekers (Förrer, 2000; Oomens et
al, 2008; Ledoux et al, 2009; Ros en Timmermans, 2010).
Het probleem ligt op basisschool de ‘**’ bij de eerste factor. In dit onderzoek zal dus ingaan worden op zowel
de eerste als de tweede factor.
In de literatuur zijn verschillende cyclussen benoemd.
Er zijn twee cyclussen gebaseerd op schoolniveau(Förrer, 2000; Ledoux, 2009). En er zijn twee cyclussen
gebaseerd op groepsniveau (Förrer, 2000; Ros en Timmermans, 2010). Omdat de cyclus bedoeld is om de
leerkracht voor een groep handvatten aan te reiken, viel de cyclus van Ledoux(2009) al gauw af. De cyclus van
Förrer is vrij algemeen opgesteld. Deze cyclus kan gebruikt worden op groepsniveau en op schoolniveau. De
cyclus van Ros en Timmermans lijkt het meest geschikt om te gebruiken op groepsniveau. De cyclus komt met
concrete doelstellingen voor leerkrachten maar ook voor leerlingen. Met de cyclus worden concrete vragen
gesteld, die de leerkracht kunnen helpen bij het volgen van de cyclus.

9

2.5 Conceptueel model
Innovatie:

Leerkrachten weten niet hoe ze
hun onderwijs opbrengstgericht
moeten vormgeven

Leerkrachten doorlopen de stappen uit
de cyclus van Ros & Timmermans(2010)
om hun onderwijs toch opbrengstgericht
vorm te geven.

Resultaat:

Leerkrachten geven
opbrengstgericht onderwijs.

De resultaten van de leerlingen gaan
omhoog.

Hoofdstuk 3 Onderzoeksontwerp en uitvoering
3.1 Methode
Uit de theorie is naar voren gekomen dat de cyclus van Ros en Timmermans(2010) het beste past bij
opbrengstgericht werken op groepsniveau. Het is de bedoeling dat de leerkracht deze cyclus nauwkeurig volgt
voor, tijdens en na de lessen. Er is een handleiding ontworpen voor de leerkrachten die precies duidelijk maakt
welke stappen de leerkracht moet doorlopen om zijn onderwijs opbrengstgericht vorm te geven.
Veel leerkrachten op basisschool de ‘**’ geven aan niet te weten hoe ze hun onderwijs, zonder de
rekenmethode, opbrengstgericht kunnen maken.
De ontworpen opbrengstkaart(zie bijlage 1) vertelt de leerkrachten stap voor stap hoe ze hun onderwijs
opbrengstgericht vorm kunnen geven aan de hand van vragen die gesteld worden. Voor een nieuw rekenthema
begint, vult de leerkracht voor iedere leerling de opbrengstkaart in. Op die kaart komen concrete doelen te
staan waar een kind na dit thema aan moet voldoen. De laatste stap van de kaart wordt aan het einde van een
thema ingevuld.
De opbrengstkaart wordt ook tijdens de activiteiten nauwlettend gevolgd. Zo kan een leerkracht voor zichzelf
op de kaart noteren met welke aandachtspunten hij rekening moet houden tijdens de lessen.
De leerkracht zorgt tijdens de lessen voor veel feedback op het werk van de leerlingen. Complimenten geven is
bij deze stap ook erg belangrijk.
Tenslotte geeft de opbrengstkaart aan dat de evaluatie na ieder rekenthema ook erg belangrijk is. Als de
doelen niet of onvoldoende behaald zijn, moeten ze worden aangescherpt en begint de cyclus weer van vooraf
aan.

T1
T2
R1
O1
X
O2
R2
O3
O4
Delnooz, P. (2010). Creatieve Actie Methodologie. Amsterdam: Boom
T: Tijdstip
O1: Voormeting experimentele conditie
O2: Nameting experimentele conditie
O3: Voormeting controle conditie
O4: Nameting controle conditie
X: onafhankelijke variabele
R: randomisatie

Het onderzoek is niet gerandomiseerd.
Gezien de beperkte duur van het onderzoek is de cyclus alleen toegepast op het vakgebied rekenen in groep 2.
Bij T1 is door alle leerlingen van groep 2 de CITO Rekenen Voor Kleuters M2 gemaakt.
De kinderen in de experimentele conditie en de controle conditie maken dezelfde toets. In groep R1 zijn 5
zwakke rekenaars. Deze doen mee aan het experiment. De kinderen in groep R2 zijn 8 kinderen die op
gemiddeld of hoog niveau rekenen. Deze volgen het reguliere rekenprogramma.
Bij T2 maken alle kinderen de CITO Rekenen voor Kleuters M2 nog een keer.
Dit jaar is de methode ‘De Wereld In Getallen’ aangeschaft. In overleg met de basisschool was het niet mogelijk
om met de experimentele groep zomaar te stoppen met deze methode. Basisschool de ‘**’ wilde graag dat
deze vijf kinderen wel de methode bleven volgen. Maar in dit onderzoek wordt onderzocht of de lessen op een
andere manier opbrengstgericht kunnen worden. Daarom is er voor deze vijf kinderen een opbrengstkaart
ingevuld. In de bijlage is er een voorbeeld te vinden van een ingevulde opbrengstkaart. De kinderen volgen
klassikaal de methode maar krijgen buiten deze methode ook nog individuele activiteiten aangeboden. In deze

kaart zijn de klassikale doelen opgesteld, maar met de experimentele conditie, is vooral gewerkt aan de
individuele doelen. In de opbrengstkaart zijn de stappen van Ros en Timmermans(2010) verwerkt. Als de
leerkracht werkt met de opbrengstkaart is, hij bewust bezig met opbrengstgericht werken. Bij deze vijf
kinderen is de leerkracht nauwelijks bezig met de doelen uit de methode.
Met behulp van een experimenteel onderzoek wordt geprobeerd na te gaan in hoeverre de innovatieve
oplossing daadwerkelijk aanslaat op basisschool de ‘**’.
Het experiment heeft als doel het onderwijs van de leerkracht opbrengstgericht te maken. Dit zal leiden tot
hogere opbrengsten van kinderen. Als dit experiment slaagt, is het de bedoeling dat de leerkracht deze
opbrengstkaart per kind voor alle vakgebieden invult. Op lange termijn zullen de opbrengsten van alle kinderen
omhoog gaan.

3.2 Tijdsschema
Dit onderzoek heeft een tijdsbestek van zes weken. In de eerste week van het onderzoek wordt de voormeting
gedaan.
Alle dertien oudste kleuters maken de CITO Rekenen voor Kleuters. De weken daarna volgt de controle conditie
het reguliere rekenprogramma. Dit betekent dat de kinderen iedere week twee rekenactiviteiten krijgen
aangeboden en iedere dagopening wordt er in de klas een teloefening gedaan. Voor de kinderen in de
experimentele conditie wordt een opbrengstkaart gemaakt en deze wordt in de zes weken twee keer ingevuld.
Voor de kinderen worden ongeveer twee á drie activiteiten per week gepland om de gestelde doelen te
behalen.
In bijlage 2 is er een voorbeeld te vinden van een ingevulde opbrengstkaart van R. Dit was zijn kaart voor de
eerste drie weken van het onderzoek. In de laatste week van het onderzoek wordt de nameting gedaan, bij
zowel de controle conditie als bij de experimentele conditie.

3.3 Uitvoering
De eerste stap die is genomen, is het analyseren van de voormeting. Aan de hand daarvan zijn de
opbrengstkaarten van de experimentele conditie ingevuld door de leerkracht. Het was opvallend dat de
kinderen die gekozen waren voor de experimentele groep ook echt de laagste scores hadden bij de
voormeting.
In de zes weken van het onderzoek is met de experimentele groep hard gewerkt aan het rekenonderwijs.
De student heeft de taak van de leerkracht op zich genomen en de opbrengstkaarten van de kinderen ingevuld.
Zij heeft zowel met de controlegroep als met de experimentele groep gewerkt. De uitvoering is verder verlopen
zoals gepland was, zonder enige hinder.
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Hoofdstuk 4 Resultaten en conclusie
4.1 Resultaten
De kinderen van groep 2 hebben bij de voor- en nameting de CITO Rekenen Voor Kleuters gemaakt. Deze toets
is gemaakt door zowel de controle groep als experimentele groep. In onderstaande tabel staan de gemiddelde
resultaten van deze twee groepen. De maximale score die de kinderen konden halen was 48 punten. De
onderstaande tabel is vertaald van het Engels naar het Nederlands. In deze tabel staan de gegevens die van
toegevoegde waarde zijn voor dit onderzoek. De originele tabellen zijn te vinden in bijlage 3. In bijlage 4 vind je
het overzicht met toetsscores van de individuele kinderen.
Controle conditie:
Gemiddelde Aantal
Standaarddeviatie
scores
deelnemers
Voormeting

39,0000

8

6,41427

Nameting

41,1250

8

5,86606

Pair 1

Experimentele conditie:
Gemiddelde Aantal
Standaarddeviatie
scores
deelnemers
Voormeting

18,2000

5

2,38747

Nameting

23,2000

5

7,79102

Pair 1

In de controlegroep is sprake van een significante toename (t=-2.32, df= 7, p<0.026, eenzijdig). De
standaarddeviatie laat bij de controle conditie zien dat de leerlingen ongeveer op hetzelfde niveau zijn blijven
hangen. De cijfers 6,4 en 5,8 geven in het schema aan dat de gemiddelde scores van de kinderen dichtbij elkaar
liggen.
De vooruitgang in de experimentele groep is weliswaar twee keer zo groot als in de controlegroep, maar net
niet significant (T= 1.71, df= 4, p< 0.08 eenzijdig). Dit is echter schijn. De standaarddeviatie is namelijk
toegenomen van 2.38 naar 7.79. Dit laat zien dat sommige kinderen zeer sterk vooruit zijn gaan, terwijl
anderen zijn blijven steken op het oude rekenniveau. De resultaten laten zien dat de innovatieve oplossing wel
degelijk succesvol is geweest, maar dat de tijd waarschijnlijk te kort was.

4.2 Conclusies
Uit bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de vooruitgang van de experimentele conditie
bijna twee keer zo groot is als de vooruitgang in de controle conditie. Hetgeen wat meteen opvalt is dat de
scores van de experimentele conditie erg ver uit elkaar liggen. De leerkracht heeft voor alle vijf de kinderen een
opbrengstkaart ingevuld maar niet bij alle kinderen zijn de resultaten omhoog gegaan. Hieruit kun je
concluderen dat de innovatieve oplossing succesvol was bij de kinderen, maar dat de tijd van uitvoering
waarschijnlijk te kort was. Het ene kind boekt sneller vooruitgang dan het andere kind.
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Aan de hand van de data, waaruit komt dat de toename niet significant is, kan niet geconcludeerd worden dat
de hypothese: “Als de leerkracht de cyclus van Ros en Timmermans nauwkeurig volgt, is de verwachting dat de
opbrengsten van de leerlingen omhoog zullen gaan” juist is. Bij drie kinderen zijn de opbrengsten aanzienlijk
gestegen maar bij twee kinderen zijn de opbrengsten gelijk gebleven.
Toch kunnen er een aantal kritische notaties gemaakt worden bij dit onderzoek. Ten eerste is de innovatieve
oplossing alleen uitgevoerd bij zwakke rekenaars. Bij deze kinderen heeft de innovatieve oplossing deels
geholpen maar het is niet vanzelfsprekend dat deze ook aanslaat bij kinderen die op een gemiddeld niveau
rekenen. Ten tweede is de innovatieve oplossing alleen getest bij rekenen, dit wil niet zeggen dat deze
oplossing ook aanslaat bij andere vakgebieden. Ten derde is de invulling van de opbrengstkaart maar door 1
leerkracht gedaan. Iedere leerkracht geeft anders onderwijs en geeft ook een andere invulling aan deze
opbrengstkaarten. Het is dus niet vanzelfsprekend dat deze kaarten bij iedere leerkracht effect hebben.

4.3 Implementatie
Om het opbrengstgericht werken ook echt vorm te geven op basisschool de ‘**’ worden hieronder enkele
adviezen en suggesties gegeven. Bij herhaling en implementatie van dit onderzoek, is het verstanding
bovenstaande bevindingen in overweging te nemen.
Het was ten eerste dit jaar niet mogelijk de gehele methode los te laten. Als de opbrengstkaarten gebruikt gaan
worden, bekijkt men eerst of dit in combinatie gedaan wordt met de methode en de activiteiten aanpast of dat
de leerkracht activiteiten zelf bedenkt.
Dit onderzoek is uitgevoerd bij zwakke rekenaars. Het is voor vervolgonderzoek handig na te gaan of deze
innovatieve oplossing ook effect heeft op kinderen die gemiddeld of op hoog niveau rekenen.
Omdat de resultaten niet significant waren door waarschijnlijk tijdsgebrek, is het noodzakelijk om bij
vervolgonderzoek meer tijd hiervoor in te plannen.
Het experiment is uitgevoerd door één leerkracht in één klas. Deze groep is te klein om de conclusie als een
betrouwbare bron te zien. Iedere leerkracht is anders en geeft ander onderwijs. Natuurlijk is ook ieder kind
anders en heeft andere onderwijsbehoeften. Bij een vervolgonderzoek is het verstandig om het door meerdere
leerkrachten uit te laten voeren.
Bij vervolgonderzoek zou het van meerwaarde zijn om er achter te komen wat deze kaart nog meer te bieden
heeft. Zo ben je met de opbrengstkaart voor het thema bezig met de leerdoelen, en niet achteraf. Door bewust
bezig te zijn met de leerdoelen van de kinderen voor en tijdens het leerproces zou je eventuele achterstanden
kunnen voorkomen. Wellicht is het een onderzoek waard of deze kaarten eventuele groepsplannen overbodig
maken.
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Hoofdstuk 5 Samenvatting
Samenvatting
In opdracht van basisschool ‘**’ is onderzocht op welke manieren leerkrachten hun onderwijs opbrengstgericht
kunnen maken. Leerkrachten zijn handelingsverlegen als het gaat om opbrengstgericht werken.
Kijkend naar de theorie wordt duidelijk dat als de leerkracht de cyclus van Ros en Timmermans stap voor stap
volgt, zijn onderwijs opbrengstgericht wordt. De resultaten van rekenen zijn lager ten opzichte van vorig jaar en
zullen stijgen als de lessen opbrengstgericht worden.
Het innovatieve idee is uitgevoerd in groep 2. Gedurende zes weken hebben er dertien kleuters deelgenomen
aan het onderzoek.
Er is een verdeling gemaakt in vijf zwakke rekenaars en acht sterke rekenaars. De zwakke rekenaars deden mee
aan het experiment en de sterke rekenaars volgden de gewone rekenlessen.
Het innovatieve idee bestaat uit opbrengstkaarten voor ieder kind. De opbrengstkaart is gebaseerd op de
cyclus van Ros&Timmermans. De leerkracht vulde de opbrengstkaart in voordat de les begon en gebruikte deze
voor, tijdens en na het geven van de lessen. Het doel was het verhogen van de opbrengsten van de kinderen.
Om de resultaten van het onderzoek te kunnen meten is gebruik gemaakt van CITO Rekenen Voor Kleuters. Ze
hebben voor en na het onderzoek dezelfde toets gemaakt. Uit de resultaten is gebleken dat door de
innovatieve oplossing een significante toename is gemeten bij de experimentele conditie. Maar waarschijnlijk
vanwege tijdgebrek, zijn de opbrengsten niet bij alle kinderen zichtbaar. Bij de controle conditie zijn de
opbrengsten nauwelijks gestegen. Wel moet er rekening gehouden worden met het feit dat de experimentele
groep alleen zwakke rekenaars zijn en dus sneller vooruitgang zullen maken.

Summary
In cooperation with primary school ‘**’ is researched in what way teachers can make them lessons resultsoriented. Teachers don’t know how they can make them lessons results-oriented. Looking at the literature, the
teacher has to follow the cycle of Ros en Timmermans. When he follow the cycle step by step, his lessons
become results-oriented. The results of mathematics are less compare to last year. The results will increase
when the lessons became results-oriented. The innovative solution was perform in group 2. During six weeks
there were thirteen toddlers active in this research. There was a division between five weak children and eight
strong children. The weak children were the most active in this research. The strong children follow the normal
mathematics lessons. In the innovative solution there were proceedscards. For each child the teacher will make
a proceedscard. The card is based on the cycle of Ros en Timmermans. The teacher filled the card before the
lesson started. He used the card before, during and after the lessons. The results increase was the aim of these
cards.
To measure the results they using CITO Mathematics For Toddlers. Following the results can be concluded that
there was a significant increase by the experimental group. But probably by lack of time, not all the results of
the experimental group were increased. The control group were barely increased.
The validity of the research can be discussed because in this experiment they used only weak children. Weak
children will advance faster.
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Bijlagen
Bijlage 1: Handleiding Opbrengstkaart rekenen
Opbrengstgericht rekenen
Wat houdt opbrengstgericht werken precies in? Er zijn hier verschillende definities voor.
De onderwijsinspectie noemt het ‘Het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van
prestaties.’ Volgens hen hoort de school door de stappen van de evaluatieve cyclus te lopen.
Daaronder worden de volgende stappen verstaan: het vastleggen van doelen en standaarden, het verzamelen
van informatie, het registreren van vorderingen, het interpreteren van vorderingen, het nemen van
beslissingen.
Door Ros en Timmermans(2010) is ook een cyclus ontworpen op groepsniveau. Als je deze cyclus precies volgt
en deze stap voor stap doorloopt, wordt er erg opbrengstgericht gewerkt en op langere termijn zul je dan ook
merken dat de opbrengsten omhoog zullen gaan.
- Bepaal voor jezelf wanneer je

Stap 1 Leerdoelen
Je formuleert de leerdoelen van een thema. Deze doelen zijn afgeleid van de jaarplanning of uit de methode.
Maak de leerdoelen zo concreet mogelijk.
Vragen die je op weg helpen:
Wat weten/kunnen de leerlingen al?
Wanneer is dit doel bereikt?
Zijn deze doelen voor alle leerlingen gelijk?
Welk niveau wordt nagestreefd?
- Voor de activiteit bespreek je de doelen met de leerlingen, zij weten dan wat er van ze verwacht wordt.
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Stap 2 Leeractiviteiten plannen
Je plant de leeractiviteiten die passend zijn voor de leerdoelen en die passen bij de behoeften van de kinderen.
Tips die je op weg helpen:
- Passen de leeractiviteiten bij het gekozen leerdoel?
- Passen de leeractiviteiten bij de behoeften van de leerlingen?
- Ga na welke stof de leerlingen zich eigen moeten maken.
- Maak de leeractiviteiten betekenisvol voor de leerlingen.
- Zet de instructie gericht in. Begin met de instructie in de kring en zet de kinderen daarna met de stof aan het
werk. Bedenk of de instructie voor een groep kinderen is of voor alle kinderen. Dit kunnen activiteiten zijn in
de kleine kring of klassikale activiteiten.
Stap 3 Leeractiviteit uitvoeren
Hier zijn de begrippen feedback en motivatie erg belangrijk. Dit is belangrijk tijdens de kringmomenten maar
ook tijdens het werken zelf.
Tips die je op weg helpen:
- Vertel de leerling wat het uiteindelijke doel is, dus wat ze gaan leren.
- Vertel de leerling wat ze moet doen.
- Daag de leerling vervolgens uit door vervolgstappen te ondernemen.
- Het belangrijkste is: geef gerichte feedback. Hiermee wordt bedoeld dat je feedback geeft dat slaat op het
behalen van het einddoel.
- Hou de motivatie van de leerlingen scherp in de gaten en stimuleer deze. Als kinderen gemotiveerd zijn leren
ze gemakkelijker, sneller en houden ze het langer vol.
- Denk hierbij aan gedrag, leerproblemen of andere factoren die het leren kunnen belemmeren/bevorderen.
Stap 4 Evalueren
Je evalueert het rekenboekje of een thema.
Tips die je op weg helpen:
- De centrale vraag is: zijn de beoogde doelen behaald?
- Zijn de doelen voor dit rekenboekje of van dit thema behaald?
- Als de doelstellingen niet of onvoldoende behaald zijn, stel je deze bij en begint de cyclus weer opnieuw.
- Als de doelstellingen behaald zijn, worden er voor het volgende thema nieuwe doelen gesteld en begint de
cyclus ook weer opnieuw.
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Bijlage 2: Door de leerkracht ingevulde opbrengstkaart

Opbrengstkaart van: R.
25 februari t/m 15 maart
Stap 1 Leerdoelen
Thema: Verkeer
Klassikale leerdoelen voor deze periode:
- Hanteren van de begrippen veel, weinig, meer en minder
- Verkort tellen
- Hanteren van begrippen als ver en dichtbij
- Tellen: erbij- en erafsituaties

Individuele leerdoelen voor deze periode:
- Herkennen van de cijfersymbolen t/m 10
- Hanteren van de begrippen veel, weinig, meer en minder
- Hanteren van begrippen groot en klein
- Tellen en terugtellen.

Uitleg
Het is voor R. erg belangrijk dat hij de getallen gaat herkennen. Hij gooit cijfers als 6 en 9 door elkaar en kent
de volgorde van de telrij 1 t/m 10 nog niet.
Omdat hij de telrij 1 t/m 10 nog niet beheerst is het voor hem nog niet zinvol om verkort te tellen. In deze
periode oefent R. vooral met het tellen en terugtellen.
Het hanteren van de begrippen is voor de CITO erg belangrijk en in de voormeting had R. hier erg veel fout in.
De individuele doelen zijn vooral gebaseerd op de doelen van CITO Reken voor kleuters.

Stap 2 Leeractiviteit plannen
Thema: Verkeer

Leeractiviteiten klassikaal:
- Activiteit over vervoersmiddelen: De leerkracht neemt plaatjes en boeken mee over verschillende
vervoersmiddelen en opent hiermee het thema verkeer. Daarna is het de bedoeling om met de kinderen in
gesprek te gaan: Wie heeft het meeste wielen? Wie het minste wielen? Welk vervoersmiddel is het grootst?
Welk vervoersmiddel is het kleinst? Doel: hanteren van begrippen als, veel en weinig, groot en klein, meer en
minder.
- Kinderen spelen in groepjes een variant op ganzenbord. Het is een verkeersspel. Kinderen spelen dit in
groepjes van 4.
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Doel van de les :
Verkort tellen en tellen: erbij- en erafsituaties.
- Treintje ging uit rijden. In de speelzaal komt er een rekenactiviteit. Liedje een treintje ging uit rijden. In de
speelzaal zijn stations. Een pylon is een station waar kinderen instappen, een hoepel is een station waar
kinderen uitstappen. Bij elk station ligt een cijfer. Dit cijfer betekent hoeveel kinderen er in of uit de trein
moeten stappen. De leerkracht wijst kinderen aan die een trein volgen en de route langs de stations gaan
lopen. De kinderen achteraan stappen in of uit.
Doel van de les:
Tellen: erbij- en erafsituaties.
- De buschauffeur. In de kring staan 10 stoelen, dit is de bus. De kinderen gaan spelenderwijs aan de slag met
erbij- en erafsituaties. Bijvoorbeeld: In de bus zitten 6 kinderen, er stapt 1 kind in. Hoeveel kinderen zitten er
nu in de bus? De erbij- en erafsituaties worden visueel gemaakt voor de kinderen. Doel van de les:
Tellen: Erbij- en erafsituaties
Leeractiviteiten individueel:
- Iedere dag wordt er een dagopening gedaan. Telkens zit daar ook een teloefening bij. In deze drie weken
wordt er voor gezorgd dat R. minimaal twee keer in de week aan de beurt komt bij een teloefening. Dit kan
zijn dat hij de dagen van de week telt, de jongens uit de klas telt of het aantal zieke kinderen telt.
Doel van deze activiteit: Herkennen en hanteren van de cijfers 1 t/m 10.
- R. gaat iedere dinsdagochtend en donderdagochtend bij de inloop een bordspel doen met twee sterke
rekenaars en twee zwakke rekenaars. Ook de leerkracht zit hierbiR.
Doel van deze activiteit: Herkennen en hanteren van de cijfers 1 t/m 10 en tellen en terugtellen.
- Er zijn een hoop auto’s door de kinderen mee gebracht. Aan R. wordt een probleem voor gelegd: de auto’s
moeten van groot naar klein gelegd worden. De leerkracht begeleidt hem hierin: hoe begin je met het leggen
van zo’n reeks? Wat is de grootste? Wat is de kleinste?
Doel: het hanteren van begrippen als groot en klein
- R. krijgt iedere week, tijdens de werktijd, twee keer een rekenwerkje van de leerkracht.
Doel: Herkennen van de cijfer symbolen 1 t/m 10.
Hanteren van begrippen als meer en minder en veel en weinig.
- Tijdens het fruit eten doet de leerkracht met R. onopvallend een teloefening. R. telt bijvoorbeeld iedere
dag hoeveel kinderen een appel bij zich hebben of telt hoeveel kinderen een peer bij zich hebben.

Stap 3 Leeractiviteiten uitvoeren
Let op! Bij deze stap is motivatie en feedback belangrijk.
Bijzonderheden R: Hij lijkt last te hebben van faalangst. Ik zorg ervoor dat hij tijdens zijn activiteiten altijd
samen met een vriendje werkt. Als ik hem in de kring iets laat doen, zorg ik ervoor dat iemand het voor heeft
gedaan. Als hij dan aan de beurt komt, is hij wat zekerder van zichzelf omdat iemand het al voor gedaan heeft.
Feedback heeft R. nodig tijdens de lessen. Ik hou er rekening mee dat ik hem voldoende feedback geef tijdens
zijn activiteiten. Ook motiveer ik hem tijdens de lessen omdat hij vaak een duwtje in zijn rug nodig heeft.
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Stap 4 Evaluatie
Hoe is het gegaan?
R. heeft ontzettend zijn best gedaan de afgelopen periode. Hij heeft met plezier alle activiteiten gevolgd en
was erg betrokken. Omdat het tellen t/m 10 al een hele opgave voor hem was om dit te automatiseren, is het
doel om te leren terugtellen nog niet behaald.
Zijn de individuele leerdoelen behaald?
- Herkennen en hanteren van de cijfersymbolen t/m 10: Iedere week bij de dagopening heeft hij minstens drie
of vier keer de beurt gehad om te tellen. Zo heeft hij het aantal jongens in de klas geteld, de dagen van de
week geteld of het aantal kinderen in groep 2 geteld. Tijdens de werkjes van bijvoorbeeld Numerix is hij
serieus bezig geweest met de activiteit en met behulp van een vriendje kwamen ze hier samen heel goed uit.
Ook was hij erg betrokken tijdens de telactiviteiten tijdens het fruit eten en heeft verschillende keren het
aantal appels, peren of bananen geteld.
- Hanteren van de begrippen veel, weinig, meer en minder: Hier zijn we erg mee bezig geweest tijdens de
teloefeningen van het fruit eten. “R. van welk stuk fruit zijn er nou de meeste? En van welke de minste?” Door
dit de eerste dagen voor te laten doen door kinderen die deze begrippen wel beheersten, heeft R. opgepikt
wat er gevraagd wordt en hoe je dit kon zien.
- Hanteren van begrippen groot en klein: Het ordenen van bijvoorbeeld de auto’s op grootte, heeft hem
inzicht gegeven in de begrippen groot en klein. Door hem op weg te helpen en hem steeds uit te dagen, lukt
het hem de activiteit te voltooien en kwam zichtbaar trots na mij toe.
- Tellen en terugtellen: Dit was toch wel zijn grootste leerpunt. Maar door veel oefening, herhaling en goede
feedback zijn de getallen t/m 10 nu beheerst door hem. Omdat dit al een hele oefening voor hem was, hebben
we het terugtellen bewaard voor de komende drie weken.
Welke doelen zijn niet behaald en worden meegenomen?
Omdat voor R. het vooruit tellen al een hele opgave was, heb ik besloten het doel te leren terugtellen vanaf 10
mee te nemen naar de doelen van de volgende opbrengstkaart.
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Bijlage 3 T-Test
Resultaten van de voormeting en de resultaten van de nameting ingevuld door SPSS
Conditie = controle
Paired Samples Statisticsa
Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

VAR00113

39,0000

8

6,41427

2,26779

VAR00114

41,1250

8

5,86606

2,07397

Pair 1

a. VAR00112 = 2,00

Paired Samples Correlationsa

Pair 1

VAR00113 & VAR00114

a. VAR00112 = 2,00

N

Correlation

Sig.

8

,915

,001

Paired Samples Testa
Paired Differences
Mean

Pair 1

VAR00113 - VAR00114

Std. Deviation

t

df

Sig. (2-tailed)

-2,323

7

,053

Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the
Difference

-2,12500

2,58775

,91491

Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

VAR00113

18,2000

5

2,38747

1,06771

VAR00114

23,2000

5

7,79102

3,48425

Conditie = experimenteel
Paired Samples Statisticsa

Pair 1

a. VAR00112 = 1,00
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Lower

Upper

-4,28841

,03841

Paired Samples Correlationsa

Pair 1

VAR00113 & VAR00114

N

Correlation

Sig.

5

,642

,242

a. VAR00112 = 1,00

Paired Samples Testa
Paired Differences
Mean

Pair 1

VAR00113 - VAR00114

-5,00000

Std. Deviation

6,51920

t

df

Sig. (2-tailed)

-1,715

4

,161

Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the
Difference

2,91548

a. VAR00112 = 1,00
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Lower

Upper

-13,09466

3,09466

Bijlage 4 Overzicht CITO Rekenen voor Kleuters toetsscores
Controle conditie
Naam
L.
M.
M.
L.
I.
L.
P.
K.

Toetsscore Voormeting
Maximale score: 48
37
35
35
46
47
30
36
46
Gemiddelde score: 39

Toetsscore nameting
Maximale score: 48
37
36
43
46
48
33
38
48
Gemiddelde score: 41

Toetsscore voormeting
Maximale score: 48
17
15
21
20
18
Gemiddelde score: 18

Toetsscore nameting
Maximale score: 48
27
14
32
19
26
Gemiddelde score: 23

Experimentele conditie
Naam
J.
R.
R.
H.
T.

