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Samenvatting 

In dit interventieonderzoek is onderzocht of het mogelijk is om zowel de studievoortgang als 

de studievaardigheden te verbeteren van de derdejaars niveau 4 cursisten van de opleiding 

ICT-beheerder van het Nova College. Als interventie is het project Servicedesk aangepast en 

er zijn twee online tools ingezet, te weten de elektronische leeromgeving Moodle en het 

projectmanagementprogramma Teamlab, waarmee zowel de docent als de studenten het 

project beter kunnen managen. Via Moodle werd de verbeterde versie van de 

projectdocumentatie online voor de cursisten beschikbaar gesteld en konden studenten hun 

producten inleveren en feedback ontvangen. Via Teamlab konden de studenten hun project 

plannen, de taken verdelen, de voortgang bewaken en hierover rapporteren.  

Vooraf en achteraf is door middel van een enquête kwantitatief gemeten of de interventie 

een verbetering oplevert van de studievoortgang en de studievaardigheden. Achteraf is 

onder iedere projectgroep een kort interview gehouden om ook kwalitatief te onderzoeken 

wat het effect is van de interventie. De kwantitatieve analyse laat een significante verbetering 

zien van de studievoortgang. Er is ook een verbetering van de studievaardigheden zichtbaar, 

maar hier zijn de gemeten verschillen voor en na de interventie niet significant. De 

kwalitatieve analyse laat eveneens een positief effect zien op de studievoortgang en op twee 

van de drie onderzochte categorieën studievaardigheden en onderschrijft daarmee 

grotendeels de resultaten van het kwantitatieve deel van het onderzoek. Bovendien geeft het 

kwalitatieve deel veel inzicht in wat de studenten werkelijk helpt om de studievaardigheden 

en de studievoortgang te verbeteren. 
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veel meer moeten betrekken bij het verbeteren en innoveren van ons onderwijs.   
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1 Inleiding 

1.1 Geschiedenis en probleemstelling 

De probleemstelling voor mijn analyseonderzoek is de studievertraging die optreedt bij 

cursisten van de ICT Academie van het Nova College. Deze studievertraging is ongewild 

ontstaan toen bij de invoering van CGO in 2004 ook tempodifferentiatie is geïntroduceerd. 

De sturing en planning van de opleiding werden vrij rigoureus overgedragen van de 

docenten naar de cursisten, met als gevolg dat de meeste cursisten van die lichting opeens 

een jaar langer over de opleiding deden. Wij hebben hiervan veel geleerd en zijn al snel 

gegroeid naar een opzet met aan het begin van de opleiding een strakke planning en veel 

sturing door de docenten en aan het eind van de opleiding zoveel mogelijk zelfsturing door 

de cursisten. Het bereiken van zelfsturing door cursisten is een belangrijke competentie die 

zij moeten verwerven, maar het is lastig om gedurende de hele opleiding de sturing 

geleidelijk en optimaal over te dragen van docent naar student. Het probleem ontstaat nog 

steeds vaak halverwege de opleiding als wij de sturing vrij snel loslaten. In dit stadium lopen 

grote groepen cursisten onnodige studievertraging op, met als resultaat dat de gemiddelde 

studieduur van onze cursisten groter is dan de reguliere studieduur. 

1.2 Analyseonderzoek 

In mijn analyseonderzoek heb ik het probleem van studievertraging op de opleiding ICT 

Academie van het Nova College onder de loep genomen. De focus lag daarbij op de invloed 

die docentsturing en zelfsturing hebben op de studievoortgang van de cursisten. De centrale 

vraagstelling behelsde de invloed die zelfsturing van de cursist en docentsturing hebben op 

de studievertraging, met in de deelvragen aandacht voor de omvang van de 

studievertraging, het verschil in zelfsturing tussen cursisten met veel of weinig 

studievertraging en de geleidelijke overdracht van de sturing door de docenten. Voor het 

onderzoek zijn enquêtes gehouden onder de docenten en alle niveau 4 cursisten van de ICT 

Academie van het Nova College en interviews onder docenten van de drie locaties.  

Uit het onderzoek is gebleken dat de studievertraging op de drie locaties aanzienlijk is. Meer 

dan de helft van de cursisten geeft aan last van studievertraging te hebben. Zoals verwacht 

laat het analyseonderzoek zien dat cursisten van een bepaalde locatie hoger scoren op 

zelfsturende vaardigheden naarmate ze een betere studievoortgang hebben. Er kwam echter 

ook een tegengesteld resultaat uit het onderzoek naar voren. Als je de cursisten over de 

locaties heen met elkaar vergelijkt, blijkt het dat op de locatie waar de meeste 

studievertraging optreedt, de cursisten het hoogste scoren op de zelfsturende vaardigheden 

en dat op de locatie met de beste studievoortgang de cursisten het laagst scoren op deze 

vaardigheden. Uit de kwalitatieve analyse van de docenteninterviews kon geconcludeerd 

worden dat dit tegengestelde effect vooral te maken heeft met de mate van docentsturing. 

We hebben daarbij met een dilemma te maken. Meer docentsturing zorgt voor aanzienlijk 

minder studievertraging, maar dit gaat ten koste van de zelfsturing van de cursisten.  

 



29 mei 2013 INTERVENTIERAPPORT 

 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 4 

1.3 Voorstel interventie 

De interventie zal er op gericht zijn om zowel de studievertraging terug te dringen als de 

zelfsturende vaardigheden van de cursisten te verbeteren. Het is dus niet de bedoeling van 

de interventie om de studievertraging terug te dringen doordat we als docenten de regie 

over het leerproces van de cursisten weer volledig terugpakken. Het voorstel is om de 

interventie te houden onder de derdejaars niveau 4 studenten van opleiding ICT Beheerder 

van het Nova College in Hoofddorp. In het derde leerjaar is de docentsturing al aardig 

losgelaten. We werken doorgaans met projecten die een periode beslaan, en dus een 

doorlooptijd hebben van zes tot tien weken. Het is de bedoeling dat de studenten zelf hun 

project inplannen, onderling de taken verdelen en de voortgang bewaken. Het lukt 

voortvarende studenten meestal om het project binnen de gestelde tijd of sneller af te 

ronden, maar er zijn ook nog veel studenten waarbij de zelfsturing nog onvoldoende 

ontwikkeld is, waardoor de projecten vertraging oplopen. Daarnaast ontbreken vaak heldere 

kaders voor de projecten en zijn er ook geen goede tools voor docenten en studenten om de 

projecten en de voortgang te managen. Ik wil daarom als interventie voor een specifiek 

project heldere kaders inbouwen en voor zowel de docent als voor de studenten tools 

inzetten om het project beter te managen. 

2 Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

In dit interventieonderzoek spelen dezelfde begrippen een rol als in mijn analyseonderzoek. 

Het theoretisch kader is daarom met enkele wijzigingen overgenomen uit mijn eerdere 

onderzoek. Zoals aangegeven in de inleiding lijkt het probleem van studievertraging vooral 

te maken hebben met het overdragen van de sturing aan de cursisten. Deze veronderstelling 

wordt onderschreven door onderzoek van Zimmerman (1986) tussen goed en slecht 

presterende leerlingen, waar uit blijkt dat de goed presterende leerlingen beter gebruik 

maken van dertien van de veertien door hem gedefinieerde categorieën van zelfregulerende 

strategieën. In het begin van onze opleiding is er sprake van sterke docentsturing en het 

streven is dat de cursisten aan het eind van de opleiding een grote mate van zelfsturing laten 

zien en daardoor zelfstandig kunnen functioneren. In het ideale geval is er gedurende de 

gehele opleiding een geleidelijke overgang van docentsturing naar zelfsturing door de 

cursisten. Als de sturing te snel of te veel aan cursisten overgelaten wordt, of als zij hierin te 

weinig begeleid worden, bestaat de kans dat zij te snel in het diepe worden gegooid en 

studievertraging oplopen. Als echter de cursisten tot het eind van de opleiding door 

docenten bij de hand gehouden worden, krijgen zij geen kans zelfregulerende vaardigheden 

te ontwikkelen, wat ertoe leidt dat zij aan het eind van de opleiding minder zelfstandig zijn. 

Patricia Alexander (2006) bevestigt op basis van onderzoek van Michael Pressley (1989) dat 

docenten zich het beste kunnen concentreren op het onderwijzen van een beperkt aantal 

strategieën en ervoor te zorgen dat deze eerst bij de cursisten beklijven, alvorens met nieuwe 

aanvullende strategieën aan de gang te gaan.  
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Naast dit spanningsveld is er bij onze opleiding sprake van tempodifferentiatie. We staan toe 

dat cursisten de opleiding versneld doorlopen en dat cursisten die moeite hebben met de 

opleiding er wat langer over doen. Er moet dus vastgesteld worden wat toelaatbare 

studievertraging is en wanneer er sprake is van onnodige studievertraging. Het is lastig dit 

eenduidig te definiëren. Wij kunnen bijvoorbeeld stellen dat we een maximale 

studievertraging van een jaar toestaan. Maar voor een getalenteerde cursist die de opleiding 

met gemak versneld zou kunnen doorlopen is in wezen sprake van onnodige 

studievertraging wanneer hij de normale studieduur aanhoudt, terwijl een cursist die een 

jaar ziek is geweest de kans moet krijgen om de studie weer te hervatten en voor wie het dus 

redelijk is om een studievertraging van meer dan een jaar te accepteren. Het vaststellen of er 

sprake is van onnodige studievertraging is dus haast een individuele aangelegenheid. 

Vragen die ik aan de literatuur wil stellen: 

- Wat zegt de literatuur over zelfsturing en zelf-regulatieve vaardigheden? 

- Wat zegt de literatuur over de relatie tussen docentsturing en zelfsturing door 

cursisten? 

- Wat zegt de literatuur over studievertraging en tempodifferentiatie?  

 

2.2 Het begrip zelfsturing 

2.2.1 Definitie van het begrip 

Vanuit een diepgaande literatuurstudie wil ik eerst onderzoeken wat het begrip zelfsturing 

inhoudt en welke aspecten daarbij van belang zijn.  

Knowles (1975) geeft de volgende ruime definitie van zelfsturing: Zelfgestuurd leren 

beschrijft het proces waarin individuen het initiatief nemen, met of zonder hulp van anderen, 

bij het vaststellen van de leerbehoeften, het formuleren van de leerdoelen, het identificeren 

van menselijke of materiele leerbronnen, het kiezen en implementeren van geschikte 

leerstrategieën en het evalueren van de leeropbrengsten. 

De toevoeging ‘met of zonder hulp van anderen’ geeft aan dat het hier ook kan gaan om 

volledig zelfstandig leren zonder dat hier een school of leraar aan te pas komt. Knowles gaat 

er echter van uit dat er normaal gesproken wel sprake is van een school met docenten, 

begeleiders en medecursisten, die als peers kunnen optreden. Tegenover zelfgestuurd leren 

stelt Knowles docent gestuurd leren.  

Tom Luken (2008) definieert zelfsturing als een doorlopend proces waarin men handelingen 
richt op het bereiken van doelen die men zelf, op basis van een eigen visie, kiest en herziet. 
Zelfregulering wordt opgevat als het zelfde, behalve dat de doelen al vaststaan. De cursisten 
mogen meebeslissen over onderdelen in het leerproces en hebben een eigen 
verantwoordelijkheid in de aanpak en uitvoering, echter zonder de doelen ter discussie te 
(kunnen of mogen) stellen. Zelfsturing impliceert dus meer autonomie dan zelfregulatie.  
 
Zimmerman (1990) definieert zelfregulerend leren ofwel Self-Regulated-Learning (SRL) als: 

de metacognitieve processen zoals plannen, doelen stellen, organiseren, zelf-monitoren en 
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zelfevaluatie. Als het gaat om motivatie hebben zelfregulerende studenten vertrouwen in 

eigen kunnen (self-efficacy), self-attributions and intrinsic task interest. Qua gedrag zijn srl-

studenten goed in: selecteren, structureren, en het creëren van omgevingen die het leren 

optimaliseren (Zimmerman, 1990). In bovengenoemd onderzoek heeft Zimmerman (1986) de 

volgende zelf-regulerende strategieën betrokken: 

- Zelf evaluatie 

- Organiseren en transformeren 

- Doelen stellen en plannen 

- Aantekeningen maken en monitoren 

- Omgeving structureren 

- Zelf-consequent 

- Herhalen en memoriseren 

- Zoeken naar peer-assistentie 

- Zoeken naar docent-assitentie 

- Zoeken naar volwassenen-assistentie 

- Terugkijken op toetsen 

- Terugkijken naar aantekeningen 

- Terugkijken naar teksten 

Paul R. Pintrich (2004) heeft een conceptueel raamwerk ontwikkeld voor het vaststellen van 

de motivatie en zelfregulerende vaardigheden van studenten, gebaseerd op een uitgebreide 

literatuurstudie. Hij beschrijft vier algemene veronderstellingen die alle SRL (Self-Regulated 

Learning) modellen delen: 

De eerste algemene veronderstelling volgt uit het algemene cognitieve perspectief en 

benoemt hij als de actieve, constructieve veronderstelling. Hierbij worden studenten als 

actieve deelnemers in het leerproces beschouwd. Er wordt aangenomen dat zij hun eigen 

meningen, doelen en strategieën kunnen construeren. De tweede – gerelateerde – 

veronderstelling zegt dat studenten de potentie hebben om bepaalde aspecten van hun 

cognitie, motivatie, gedrag en ook de omgeving te controleren, monitoren en te reguleren. 

Dit wil niet zeggen dat ze dit altijd willen en kunnen, maar wel dat dit mogelijk is. De derde 

veronderstelling van SRL-modellen poneert dat er een bepaald doel, criterium of standaard 

is die de student gebruikt om vast te stellen of het nodig is het leerproces bij te stellen. De 

vierde algemene veronderstelling stelt dat zelfregulerende activiteiten mediators zijn tussen 

persoonlijke en contextuele karakteristieken enerzijds en de prestatie of performance 

anderzijds. Dit wil zeggen dat de leerprestaties niet alleen direct worden beïnvloed door de 

culturele, demografische of persoonlijke karakteristieken van de student, noch alleen door de 

contextuele omgevingsfactoren van de leeromgeving. De zelfregulatie van de cognitie, 

motivatie en gedrag door de student mediëren de relaties tussen de persoon, de context en 

de uiteindelijke prestatie. Pintrich vergelijkt deze veronderstellingen met die van het SAL 

(Student approaches to learning) model, maar dat wil ik hier verder buiten beschouwing 

laten. De verschillen zijn niet heel groot en zouden hier te ver voeren.  

Tabel 2.1 toont het raamwerk van Pintrich, gebaseerd op de vier bovengenoemde 

veronderstellingen, waarin de verschillende fases en domeinen geclassificeerd worden. De 
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vier fasen die de rijen in de tabel vormen, vertegenwoordigen de processen die de meeste 

SRL-modellen gemeen hebben: doelen stellen, monitoren, controleren en reguleren. De vier 

fases representeren een algemene tijdvolgorde die studenten volgen tijdens het uitvoeren 

van een taak, maar in de praktijk gebeurt het meestal dat de fases dynamisch zijn en door 

elkaar heen lopen, bijvoorbeeld dat de planning aangepast wordt op basis van feedback op 

een monitoring proces. 

De vier fases en bijbehorende processen kunnen worden toegepast op de vier domeinen 

cognitie, motivatie, gedrag en context. Deze vier domeinen zijn weergegeven in de 

kolommen. De eerste drie kolommen – cognitie, motivatie/affect en gedrag- komen overeen 

met de traditionele tripartiete onderverdeling van het psychologisch functioneren. De vierde 

kolom – context – reflecteert het belang dat SRL-modellen hechten aan de sociale context 

waarbinnen leren plaats vindt. De eerste kolom representeert de activiteiten, tactieken en 

strategieën die studenten inzetten voor het plannen, monitoren en reguleren van hun 

cognitie. De tweede kolom omvat de regulatie van motivatie en affect ten aanzien van het 

stellen van doelen, het inschatten door een student of hij of zij competent is een taak uit te 

voeren, inschatten moeilijkheid taak, inschatten hoe waardevol een taak is en persoonlijke 

interesse in een taak. Regulatie van gedrag (kolom 3) omvat plannen, time-management, 

controle over de vereiste inspanning, hulp zoeken op het juiste moment bij juiste personen 

en controle van de context door sociale interactie. De vierde kolom toont controle en 

regulatie van taken en context waarmee een student in het klaslokaal geconfronteerd wordt. 

Dit kan lastig zijn omdat directe controle door de individuele student niet altijd mogelijk is. 

Het gaat er hierbij om de leeromgeving te controleren, te structureren of vorm te geven als 

een belangrijke strategie voor zelfregulatie. In de traditionele leeromgeving zal vooral de 

docent hier voor zorgen. In nieuwere vormen van onderwijs kan de student hier zelf aan 

bijdragen, bijvoorbeeld door zelf projecten en experimenten aan te dragen, projectgroepen 

samen te stellen, meedenken hoe projecten beoordeeld en geëvalueerd worden etc. 

Het conceptuele raamwerk van Pintrich geeft een duidelijke weergave van de fasen en 

dimensies waarbinnen de regulatieve vaardigheden zich afspelen. Dit raamwerk lijkt dus 

een goed uitgangspunt voor mijn onderzoek, maar ik ben er vooral in geïnteresseerd hoe wij 

tot een geleidelijke overdracht kunnen komen van docentsturing naar zelfsturing en hiervoor 

biedt dit schema nog te weinig aanknopingspunten. 
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Tabel 2.1 Fases en dimensies voor zelf-gereguleerd leren volgens Pintrich (2004). 

 

Fases en dimensies voor zelf-gereguleerd leren 

 Dimensies voor zelfregulatie   

Fases en relevante schalen Cognitie Motivatie/affect Gedrag Context 

Fase 1:  

Vooruitdenken, planning 

en activatie 

Leerdoelen stellen Gemotiveerd te oriënteren op doel Planning van tijd en inspanning Perceptie van taak 

Activeren van voorkennis Inschatting doeltreffendheid Inplannen zelf-observaties van gedrag Perceptie van de context 

Activeren van metacognitieve kennis Perceptie van moeilijkheidsgraad 

van de taak 

  

 Perceptie van de waarde van de 

taak 

  

 Activeren interesse   

Fase 2 

Monitoren 

Metacognitief bewustzijn en  

monitoren van cognitie 

Bewustzijn en monitoren van 

motivatie en affect 

Bewustzijn en monitoren van 

inspanning, tijdsbesteding, 

hulpbehoefte 

Monitoren veranderingen in 

condities van taken en context 

  Zelf observatie van gedrag  

Fase 3:  

Controleren 

Selectie en aanpassing van cognitieve 

strategieën voor leren en denken 

Selectie en aanpassing van 

strategieën voor managen, 

motivatie en affect 

Inspanningen vergroten of verkleinen Taak wijzigen of hierover opnieuw 

onderhandelen  

  Doorzetten, opgeven Context wel of niet wijzigen 

  Gedrag hulp zoeken  

Fase 4:  

Reactie en reflectie 

Cognitieve inschattingen Affectieve reacties Keuze gedrag Evaluatie van een taak 

   Evaluatie van context 
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2.2.2 Waarom is zelfsturing belangrijk, wat zeggen de voorstanders? 

Malcolm Knowles geeft drie belangrijke redenen voor zelfgestuurd leren. Ten eerste stelt hij 

dat cursisten die het initiatief voor het eigen leren nemen (proactieve cursisten) meer en 

beter leren dan cursisten die passief afwachten tot ze door docenten onderwezen worden 

(reactieve cursisten). Zelfsturende cursisten gaan doelgerichter en gemotiveerder met leren 

aan de slag. Ze onthouden de opgedane kennis beter en kunnen deze ook beter toepassen 

dan de reactieve cursisten.  

Ten tweede stelt Knowles dat zelfgestuurd leren meer in overeenstemming is met onze 
natuurlijke psychologische ontwikkeling. Een essentieel aspect van volwassen worden is het 
ontwikkelen van het vermogen om toenemende verantwoordelijkheid over onze eigen 
levens te nemen en in toenemende mate zelfsturend te worden. 

Een derde belangrijke reden is dat veel van de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs 
een zware druk op cursisten legt om het initiatief over hun eigen opleiding te nemen. 
Cursisten die aan nieuwe programma’s deelnemen zonder dat ze over de juiste zelfsturende 
vaardigheden beschikken, ervaren angst en frustratie en falen meestal, evenals hun docenten 
(Smith, 2002).  

Zelfsturend leren levert zowel een bijdrage aan het ontwikkelen van zelfstandigheid in het 
beroep als aan levenslang leren. Bovendien draagt het bij aan de leerprocessen tijdens de 
opleiding. Het gaat om ‘leren leren’ en leervaardigheden, waarvan het organiseren en 
plannen van het eigen leren een onderdeel is. Zelfsturend leren is zowel doel als middel. Het 
heeft voordelen voor leren in de opleiding en voor het verder leren na afloop van de 
opleiding (Huisman, 2010). 
 
Voorstanders van zelfsturend leren zien studenten als actieve deelnemers van hun eigen 
leerproces op het gebied van metacognitie, motivatie en gedrag. Vanuit de metacognitie zijn 
het studenten die zelf plannen, organiseren, instrueren, monitoren en evalueren gedurende 
de verschillende stadia van het leerproces. Op het gebied van motivatie zien zij zichzelf als 
competent, vol zelfvertrouwen en autonoom. Qua gedrag selecteren, structureren en creëren 
zij een optimale leeromgeving (Zimmerman, 1986). 

Er woedt al vele jaren een strijd tussen voor- en tegenstanders als het gaat om het ‘nieuwe 
leren’. Vanuit de onderwijspraktijk constateer ik dat er veel cursisten zijn die moeite hebben 
om het eigen leerproces in handen te nemen. De centrale vraag die de tegenstanders van 
‘nieuwe leren’ stellen is of studenten wel in staat zijn om hun opleiding zelf vorm te geven 
en in hoeverre zij in staat zijn om tot zelfsturing te komen. In de volgende paragraaf wil ik 
behandelen wat enkele belangrijke onderzoekers op dit gebied geschreven hebben. 

2.2.3 Tegenstanders ‘nieuwe leren’, ‘leren leren’ en zelfsturing 

Tom Luken (1999) heeft zich al aan het begin van alle onderwijsvernieuwingen bezig 
gehouden met het vraagstuk of jongeren wel in staat zijn tot ‘leren leren’ en zelfsturing. Hij 
behandelt deze vraag aan de hand van het concept ‘creatief sociaal leren’, dat is ontwikkeld 
in het kader van de plannen voor de Loopbaanontwikkeling en –Begeleiding. Vanuit de 
literatuur onderbouwt hij dat de onderwijsvernieuwing gebaseerd is op een te optimistisch 
beeld van wat men van de leerling mag verwachten. Bovendien richt de 
onderwijsvernieuwing zich op een norm die de huidige en toekomstige samenleving aan 
volwassenen lijkt te stellen. Het lijkt erop dat ‘creatief sociaal leren’ enkele eisen stelt die 
veel leerlingen boven de pet zullen gaan. Echter, hij schrijft in de conclusie ook dat uit een 
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grote verscheidenheid aan ontwikkelbewijzen en uit de ervaringen met ego-ontwikkeling, 
focussen, zelfconfrontatiemethode en onderwijsexperimenten valt af te leiden dat men de 
ontwikkeling wel degelijk kan beïnvloeden. Het is hierbij dan wel essentieel dat wordt 
vertrokken vanuit het aanwezige niveau van de leerling en niet vanuit het gewenste niveau. 
Ook acht Luken het belangrijk dat er een cultuur tot stand wordt gebracht, waarin aandacht 
en respect is voor het ‘innerlijk’ van de leerling. Hier volgen een paar belangrijke punten uit 
zijn betoog die te maken hebben met zelfsturing: 
 
Op het moment dat in de schoolloopbaan de belangrijkste keuzes worden gemaakt (leerweg 
en/of profiel) is bij veel leerlingen waarschijnlijk nog geen sprake van een ontwikkeld 
tijdsperspectief.  

- 'Het zelf' kan bij adolescenten object van het denken zijn; zij zijn in staat tot 
zelfreflectie. Dit is overigens iets anders dan zelfsturing, wat moeilijker lijkt 
(afhankelijk van hoe men het definieert).  

- Zij beschikken doorgaans echter niet over een 'autonoom' zelf. Het zelf is sterk 
verbonden aan de sociale omgeving. Werkelijk eigen keuzen en oordelen zijn dan ook 
nog niet goed mogelijk.  

- Een meerderheid is nog niet werkelijk bezig met de identiteitsontwikkeling. Er kan 
weliswaar sprake zijn van bepaalde commitments, maar deze zijn vaak zonder 
exploratie tot stand gekomen ('foreclosure').  

 

Luken eindigt met twee aanbevelingen: 

- Ontwikkel een instrument waarmee je kunt inschatten in hoeverre de leerling 
voldoet aan de eisen die creatief-sociaal leren stelt.  

- Ontwikkel een leerprogramma voor de benodigde deelvaardigheden en bied dit de 
leerlingen naar individuele behoefte en stapsgewijs aan. 

 

Geertje van der Werf (2005) stelt zich in de rede voor haar hoogleraarschap duidelijk op als 
tegenstander van het nieuwe leren. In de ideeën over het nieuwe leren komen de 
opvattingen van het radicaal constructivisme en die van de gesitueerde cognitie samen, en 
om die reden wordt ook wel gesproken van ‘sociaal constructivisme’. Benadrukt wordt dat 
leren een proces is van kennisconstructie door de leerling zelf, dat leren moet plaatsvinden 
in authentieke leeromgevingen en dat leren een sociale activiteit is waarin kennisconstructie 
gezamenlijk plaatsvindt. Vanuit een literatuuronderzoek concludeert zij dat er geen 
theoretische of empirische redenen zijn om te veronderstellen dat docent-gestuurde, 
abstracte en individuele instructie minder effectief zou zijn dan sociaal-constructivistisch 
onderwijs - lees: het nieuwe leren.  

In paragraaf 8 van haar rede probeert van der Werf met ‘engagement’ ofwel betrokkenheid 
een brug te slaan tussen ‘consumeren’ en ‘construeren’. Zij omschrijft betrokkenheid als de 
verbinding tussen de drie aspecten - cognitie, motivatie en emotie, die optreden tijdens het 
leren. Hierbij heeft de cognitieve component mede betrekking op het gebruik van cognitieve 
(herhalen, samenvatten, en elaboratie) en metacognitieve strategieën (plannen, bijhouden en 
evalueren van het eigen leerproces). Deze laatsten worden ook wel omschreven als zelf-
regulatieve vaardigheden.  
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Uit eigen onderzoek door onder meer van der Werf blijkt dat elk van de drie componenten 
van betrokkenheid in belangrijke mate de prestaties van leerlingen voorspelt, niet alleen in 
termen van cijfers en toets scores maar ook in termen van zittenblijven, opstroom en 
afstroom, en het al dan niet behalen van een diploma.  

Jolles (2007) schrijft dat de laatste jaren het vermoeden is bevestigd dat bepaalde onderdelen 
van de voorste hersendelen zich pas goed gaan ontwikkelen in de late adolescentie. Daarbij 
geldt dat jongens nog wat later zijn uitgerijpt dan meisjes en dat er individuele variabiliteit 
bestaat in die ontwikkeling. Het gaat hierbij om de planning- en controlefuncties (executive 
functions), die een individu in staat stellen om een handeling te verrichten op grond van een 
plan, en om daarin prioriteiten te stellen op grond van zintuigelijke informatie, van sociale 
en emotionele consequenties en van reeds aanwezige ervaringskennis. In hetzelfde artikel 
waarschuwt Jolles dat er nog nauwelijks sprake is van direct in de praktijk toepasbare 
programma’s voor het onderwijs, die gebaseerd zijn op deze inzichten. De kennis die 
aanwezig is, gaat niet over het onderwijsproces, maar over het ontwikkelende brein. Deze 
kennis kan wel gebruikt worden voor verbetering van het onderwijs. Het is daarbij nodig 
dat docenten wel degelijk een actieve, sturende, initiërende, motiverende en steunende rol 
heeft.   

Wat doorklinkt in de kritische geluiden van de tegenstanders van het nieuwe leren, is dat er 
individuele verschillen bestaan tussen leerlingen als het gaat om het ontwikkelen van 
zelfsturende vaardigheden en dat deze vaardigheden nog volop in ontwikkeling zijn 
gedurende de adolescentie. Bij het ontwikkelen van deze vaardigheden moeten studenten 
goed begeleid worden door de docenten, waarbij er een geleidelijke overgang moet zijn van 
de docentensturing naar zelfsturing. In de volgende paragraaf wil ik hier verder op ingaan.   

 

2.2.4 Relatie tussen docentsturing en zelfsturing door cursisten 

 
De mantra ‘zelfsturing van leerlingen’ is vaak opgevat als ‘laisser faire’, als ‘geen les meer 
geven’. Het leren leren, waar het om was begonnen, betekent dat je een leeromgeving creëert 
waarin leerlingen worden uitgedaagd om nieuwsgierig te zijn. Dat vraagt juist heel intense 
en gestructureerde begeleiding (Meijers, Kuijpers, & Bakker, 2006). 
 
Hierbij dient zich de vraag hoe je de begeleiding van de docenten goed kan laten aansluiten, 
zodat de cursisten tot optimale zelfsturing komen. In onderstaande tabel laat Vermunt zien 
hoe onderwijs- en leerstrategieën op elkaar inspelen. Als beide strategieën op elkaar 
aansluiten, is er sprake van congruentie. Als dat niet het geval is, treden er fricties op. Deze 
fricties zijn destructief als ze de leerstrategieën van de cursisten afremmen en constructief als 
ze deze juist stimuleren (Vermunt in Hoey, 2003). 
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Tabel 2.2 Wisselwerkingen tussen drie gradaties van zelfsturing van de cursist en drie gradaties van 

docentsturing (Vermunt in Hoey, 2003). 

Mate van 
zelfsturing door de 
cursist 

Mate van 
docentsturing 

  

 Strak Gedeeld Los 

Hoog destructieve frictie destructieve frictie Congruentie 

Gemiddeld destructieve frictie Congruentie constructieve frictie 

Laag Congruentie constructieve frictie destructieve frictie 

 

Hieruit destilleert Vermunt zes nieuwe rollen voor leraren die procesgericht onderwijs 

stimuleren: 

De leraar wordt: 

- Diagnosticus van leer- en denkstrategieën (de beginsituatie van de cursist nagaan) 

- Uitdager door het creëren van constructieve fricties. 

- Model door het demonstreren en gebruiken van leer- en denkstrategieën. 

- Activator tot het gebruik van leer- en denkstrategieën. 

- Monitor door het bewaken van leer- en denkstrategieën 

- Evaluator van het gebruik van leer- en denkstrategieën (Vermunt in Hoey, 2003) 

Er zijn verschillende manieren van sturing mogelijk. Bij externe sturing wordt de cursist in 

zijn leerproces gestuurd door de docent. Bij interne sturing zal de cursist zichzelf sturen en 

controleren. Er is echter meestal geen sprake van volledige interne of externe sturing, maar 

van gedeelde sturing, waarbij er een samenspel is tussen docentsturing en zelfsturing door 

de cursist. Er kan ook sprake zijn van een “stuurloze vorm”, waarbij zowel de sturing door 

de docent als van de cursist ontbreekt of een “overstuurde vorm” als er door de docent 

teveel gestuurd wordt (Vermunt in Kuipers, 2009). 

In de praktijk zal er sprake zijn van een gedeelde sturing van docent en cursist. Boekaerts en 

Simons (1995) onderscheiden hierbij drie onderwijsregimes: 

- Onderwijsregime I: Docentgestuurd onderwijs 

- Onderwijsregime II: Leerfuncties worden verdeeld tussen docent en leerlingen 

- Onderwijsregime III: Leerlingen nemen zoveel mogelijk leerfuncties over. 

Leerfuncties kunnen het best omschreven worden als spiegelbeelden van docentfuncties. 

Wanneer we bijvoorbeeld stellen dat een belangrijke docentfunctie het verduidelijken van de 

doelstellingen is, dan is het spiegelbeeld hiervan: de leerling vraagt zich af wat de 

onderliggende doelstellingen van een leeractiviteit zijn. Bij zelfstandig leren is niet bepalend 

de mate waarin leerlingen de vrijheid krijgen om dingen zelf te doen, dan wel gedwongen 

worden zelf beslissingen te nemen, maar de mate waarin zij docentfuncties overnemen 

(Boekaerts & Simons, 1995).  
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Als het gaat om de overdracht van de sturing worden er drie categorieën leerfuncties 

onderscheiden: 

- Voorbereidingsfuncties (leeractiviteiten die het leren voorbereiden) 

- Verwerkingsfuncties (leeractiviteiten die betrekking hebben op de manier van leren 

en de uitvoering ervan) 

- Regulatiefuncties (leeractiviteiten die het leren en het gedrag reguleren) 

Onderstaande tabel laat zien door wie de drie categorieën leerfuncties in de drie 

onderwijsregimes worden vervuld. 

 

Tabel 2.3 Drie onderwijsregimes in relatie tot leerfuncties (Boekaerts & Simons, 1995) 

 Docentgestuurd Gedeelde sturing Leerlinggestuurd 

In de hand 
houden 

Alle leerfuncties Regulatiefuncties Geen leerfuncties 

Activeren Voorbereidingsfuncties Verwerkingsfuncties Regulatiefuncties 

Overlaten Geen leerfuncties Voorbereidingsfuncties Voorbereidingsfuncties, 
verwerkingsfuncties 

  

Bij docentgestuurd onderwijs activeert de docent de voorbereidingsfuncties, maar houdt hij 

de leerfuncties verder zoveel mogelijk in eigen hand. Dit past in de eerste fase van het 

leerproces, waarbij de leerlingen nog sterk afhankelijk zijn van de docent. Als de cursisten 

toe zijn aan meer autonomie, kan worden overgeschakeld naar het onderwijsregime met 

gedeelde sturing. De docent laat de voorbereidingsfuncties over aan de leerling, activeert de 

verwerkingsfuncties en houdt de regulatiefuncties nog in eigen hand. De leerlingen nemen 

dan wel actief deel aan het leerproces, maar gaan hiermee nog niet zelfstandig aan de slag. 

Op langere termijn kan er geleidelijk overgeschakeld worden naar leerlinggestuurd 

onderwijs, waarbij de docent de regulatiefuncties zoveel mogelijk activeert en de 

voorbereidings- en verwerkingsfuncties overlaat aan de cursisten. Het is pas mogelijk om 

volledig over te schakelen op leerlinggestuurd onderwijs als de cursisten zelf beschikken 

over de nodige regulatieve vaardigheden en wanneer de docent overtuigd is dat leerlingen 

de leerfuncties ook kunnen en willen overnemen (Boekaerts & Simons, 1995). 

Dit geeft de essentie weer waar het bij dit onderzoek om gaat: Hoe kunnen we de sturing 

geleidelijk en verantwoord overdragen aan de cursisten? Als we de docentsturing tot het 

eind van de opleiding vasthouden, zorgen we waarschijnlijk voor een betere 

studievoortgang, maar dit zal leiden tot conflicten, omdat de meeste cursisten op termijn toe 

zijn aan meer autonomie en zelfstandigheid. We voldoen in dat geval ook niet aan het 

kwalificatiedossier, waarin – zeker voor niveau 4 – van de cursiten een grote mate van 

zelfstandigheid aan het eind van de opleiding wordt verwacht. Wat echter bij ons nog steeds 

vaak gebeurt is dat we te snel en te makkelijk overschakelen van de eerste naar de derde 

fase van leerlinggestuurd onderwijs, zonder dat de cursisten over de nodige regulatieve 



29 mei 2013 INTERVENTIERAPPORT 

 
 
 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 
14 

vaardigheden beschikken. Er is dan sprake van een zekere mate van stuurloosheid, 

waardoor mogelijk studievertraging kan optreden. Dit is wat ik tijdens mijn onderzoek voor 

onze opleiding in kaart wil brengen.  

2.3 Conceptueel model 

Het conceptueel model laat zien dat de docentsturing direct de studievoortgang beïnvloedt 

doordat de docenten zelf grotendeels de regie over het leerproces hebben. Docenten kunnen 

ook de sturing geleidelijk overdragen aan de studenten en zorgen dat op die manier de 

studievoortgang verbetert, doordat studenten leren zelf de regie over het leerproces te 

nemen. 

Figuur 2.1 Conceptueel model 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Definities begrippen 

Bij dit conceptueel model gelden binnen dit onderzoek de volgende definities voor de 

belangrijkste begrippen: 

2.4.1 Definitie zelfsturing 

Bij de definitie van zelfsturing is het voor dit onderzoek belangrijk om onderscheid te maken 

tussen de drie categorieën leerfuncties die Boekaerts en Simons beschrijven, 

voorbereidingsfuncties, verwerkingsfuncties en regulatiefuncties (Boekaerts & Simons in 

Kuipers, 2009). Alleen dan kan onderzocht worden in hoeverre er sprake is van een 

geleidelijke overdracht van de sturing van het leerproces aan de cursisten. In combinatie met 

het conceptuele raamwerk van Pintrich kan de volgende indeling gemaakt worden: 

Tabel 2.4 Combinatie van conceptuele raamwerk van Pintrich met de leerfuncties van Boekaerts & 

Simons 

Categorie leerfunctie Fase conceptueel model Pintrich 

Voorbereidingsfuncties Fase 1: Vooruitdenken, planning, activatie 

Verwerkingsfuncties Fase 2: Monitoren 
Fase 3: Controleren 

Regulatiefuncties Fase 4: Reactie en reflectie 

 

Zelfsturing Studievoortgang 

Docentsturing 
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2.4.2 Definitie docentsturing 

Volgens bovenstaande tabel kan op dezelfde manier gekeken worden naar docentsturing. 

Alleen gaat het er bij de docentsturing om in hoeverre de docent de verschillende 

regulatieve activiteiten zelf uitvoert of in hoeverre hij deze activiteiten voordoet, activeert, 

oefent en geleidelijk aan de cursisten overlaat.  

2.4.3 Definitie studievertraging/studievoortgang 

Het is lastig het begrip studievertraging/studievoortgang eenduidig te definiëren. Ook de 

literatuur geeft hier niet direct een duidelijk antwoord op. Er zijn wel een aantal categorieën 

te onderscheiden als het gaat om studievoortgang: 

- Onvoorziene omstandigheden zoals langdurige ziekte (lichamelijk of geestelijk), 

familieomstandigheden, of het langdurig uitvallen van docenten. Deze vorm van 

studievertraging zegt niets over de mate van zelfsturing, is niet relevant voor het 

onderzoek en kan dus buiten beschouwing gelaten worden. 

- Onvermogen van de cursist. De cursist doet erg zijn best, is altijd aanwezig en werkt 

hard. De cursist heeft echter meer tijd nodig dan gemiddeld om het vereiste niveau 

te halen, maar is hiertoe uiteindelijk wel toe in staat. Dit is een acceptabele vorm van 

studievertraging, omdat het feitelijk geen vertraging is. De cursist presteert 

maximaal en heeft de extra studieduur hard nodig om het diploma te halen. Het is 

toch zinvol deze vorm van studievertraging te onderzoeken om te achterhalen of 

regulatieve vaardigheden hier ook een rol spelen. 

- Onnodige studievertraging. De cursisten zijn praktisch altijd aanwezig, er is geen 

lesuitval, er zijn meer dan genoeg opdrachten en projecten waaraan de cursist kan 

werken en deze opdrachten worden door de docenten goed begeleid en ondersteund 

door workshops. De cursist komt echter tot onvoldoende actie, is snel afgeleid en 

bezig met niet-schoolse activiteiten. Dit is de meest interessante categorie om te 

onderzoeken, omdat hier sprake kan zijn van onvoldoende regulatieve vaardigheden 

door de cursist en onvoldoende aansturing op dit gebied door de docent. Het kan 

ook zijn dat de cursist veel tot zeer veel onwettig afwezig is. Het is vanzelfsprekend 

dat veel verzuim hand in hand gaat met studievertraging. Het verzuim kan 

veroorzaakt worden door een gebrek aan zelfsturing en het is daarom zinvol dit mee 

te nemen in het onderzoek. In de praktijk is het natuurlijk van belang om eerst het 

verzuimprobleem op te lossen, voordat aandacht besteed kan worden aan de 

regulatieve aspecten van het leerproces. 

- Normale studievoortgang. De cursist volgt de opleiding binnen de normale studieduur. 

Zinvol om na te gaan over welke regulatieve vaardigheden deze categorie cursisten 

beschikken. 

- Onzichtbare studievertraging. De cursist is zeer getalenteerd, maar komt onvoldoende 

tot actie. De cursist zou de opleiding versneld kunnen doorlopen en we faciliteren dit 

ook, maar de cursist doet dit niet en rondt de opleiding in normale tijd af. Er is in 

feite sprake van studievertraging, maar in de huidige situatie zien we dit niet als 

zodanig. Interessant om in het onderzoek mee te nemen. 
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- Studieversnelling. Wel of niet getalenteerde, maar vooral erg hard werkende cursist 

die in staat is om de opleiding versneld te doorlopen. Dit komt niet vaak voor, maar 

er zijn wel al een aantal voorbeelden van. Goed om te onderzoeken wat dit soort 

cursisten aan regulatieve vaardigheden in huis heeft, maar moeilijk om deze 

cursisten te vinden voor het onderzoek.  

Voor het interventieonderzoek is het van belang hoe de cursisten voor en na de interventie 

zelf oordelen over de doorlooptijd van een project ten opzichte van de gestelde maximale 

doorlooptijd van dat project. Ik zal hierbij gebruik maken van de categorieën zoals 

weergegeven in tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Categorieën van studievoortgang 

Categorie Percentage behaalde studiepunten 

Ruim sneller Project ruim sneller afgerond dan gestelde maximale 
projectduur (> 20% sneller) 

Iets sneller Project iets sneller afgerond dan de gestelde maximale 
projectduur (1-20% sneller) 

Normaal Project precies afgerond binnen de gestelde maximale 
projectduur 

Iets vertraagd Project heeft iets langer geduurd dan de gestelde maximale 
projectduur (1-20% langer) 

Aanzienlijk vertraagd Project heeft aanzienlijk langer geduurd dan de gestelde 
maximale projectduur (>20% langer) 
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2.5 Onderzoeksvraag met hoofd- en deelvragen 

2.5.1 Centrale vraagstelling: 

Is er een verbetering van zowel de studievoortgang als de studievaardigheden van de 

cursisten meetbaar, als voor een project dat wordt uitgevoerd door derdejaars cursisten in 

Hoofddorp de projectkaders helder beschreven worden en er voor de cursisten en docenten 

de juiste tools beschikbaar worden gesteld om het project goed te kunnen managen? 

2.5.2 Deelvragen: 

1. Wat is de invloed van de interventie op de doorlooptijd van het project Servicedesk 

ten opzichte van projecten die de studenten vlak voor de interventie hebben 

uitgevoerd? 

2. Welke verschillen treden er op in de voorbereidende, verwerkende en regulerende 

leerfuncties van de studenten, gemeten direct voor en na de interventie. 

3 Onderzoeksmethode 
Het type onderzoek dat gevolgd wordt is Design Science Research (DSR) die de CIMO-logic 

gebruikt: In deze klasse van problematische Contexten kun je deze Interventie gebruiken, 

die via deze algemene Mechanismen deze Outcome geven. Voor het beschrijven van de 

onderzoeksopzet zal ik de OPERA-methode gebruiken (Ontwerpgericht Projecten 

Expliciteren met de Redeneerketen Aanpak). Hieronder is OPERA schematisch 

weergegeven (Aken & Andriessen, 2011). 

Figuur 3.1 Opera schematisch weergegeven (Aken & Andriessen, 2011). 

 

 

 

 
 

 

 

Deel 1 (stap 1-2) 

Contextbeschrijving 

Uitvoering 

Deel 4 (stap 5-7) 

Resultaatevaluatie 

Deel 5 (stap 8-9) 

Procesevaluatie en 

eindoordeel 

Deel 2 (stap 3) 

Redeneerketens 

Deel 3 (stap 4) 

Operationalisatie van 

het arrangement 
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4 OPERA  

4.1 Stap 1: Beschrijving van de context 

Interventie vindt plaats binnen de ICT Academie van het Nova College in Hoofddorp. De 

resultaten uit het onderzoek onderbouwen deze beslissing, omdat door de verschillen in 

begeleiding elke locatie een andere interventie zou vereisen. Het is logisch om met de 

interventie in Hoofddorp te beginnen, omdat we al op weg zijn om meer kaders te geven en 

we het als team met elkaar eens zijn dat dit niet ten koste mag gaan van de zelfsturing. Dit is 

tijdens de teamdag aan het einde van vorig schooljaar naar voren gekomen. Tevens hebben 

we toen al geïnventariseerd welke maatregelen het makkelijkst in te voeren zijn en ook het 

meest effectief zijn. We kunnen bijvoorbeeld de kaders zodanig definiëren dat voor de 

cursisten helder is wat de maximale doorlooptijd van projecten is en wat de deadline is voor 

het opleveren van het eindresultaat. Tegelijkertijd kunnen we hulpmiddelen aanbieden, 

zodat cursisten het project goed kunnen inplannen, ze tijdens de uitvoering de voortgang 

kunnen bewaken en achteraf het project kunnen evalueren. Op die manier werken de 

cursisten aan de zelfsturende vaardigheden en wordt tevens gewerkt aan een betere 

studievoortgang. De interventie zal plaatsvinden tijdens de tweede periode van dit 

schooljaar, van 12 november 2012 t/m 18 januari 2013. Het streven is om de interventie voor 

de kerst af te ronden, dus in de eerste zes weken van de 2e periode. Tijdens deze periode 

staat voor de derdejaars ICT Beheerders het project Service Desk op het programma. Tijdens 

de uitvoering van dit project zal de interventie worden uitgevoerd. 
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4.2 Stap 2: Diagnose van de situatie 

Een groot deel van onze opleiding is vastgelegd in projecten. Van ieder project is er een 

studiehandleiding, waarin beschreven staat welke opdrachten de cursist moet uitvoeren en 

hoe de opdrachten beoordeeld worden. In de studiehandleidingen zijn wel de 

vakinhoudelijke kaders beschreven, maar veel minder de organisatorische kaders. De 

interventie zal erop gericht zijn om voor het project Service Desk deze organisatorische 

kaders duidelijk te omschrijven en tegelijkertijd te zorgen voor de nodige hulpmiddelen om 

het project te kunnen managen. 

In Bijlage 1 staat de studiehandleiding van het project Service Desk, zoals die op dit moment 

in gebruik is. Dit is een project dat ik zelf een aantal jaren geleden geschreven heb. Tijdens 

het project moeten de cursisten een aantal opdrachten uitvoeren. Ze moeten in een team 

voor een aantal tactische ITIL-processen interviewvragen formuleren. (ITIL is een raamwerk 

van alle processen die een rol spelen op de servicedesk van een ICT afdeling of –bedrijf). 

Met de interviewvragen gaan de cursisten naar een bedrijf om een expert op dit gebied te 

interviewen. De opbrengst van de interviews wordt door de cursisten verwerkt tot een 

presentatie. De cursisten houden voor elkaar presentaties over de verschillende tactische 

ITIL processen. Het doel is de theoretische- en de praktijkkennis van de ITIL processen op 

deze manier bij de cursisten te verdiepen en tegelijkertijd te werken aan een aantal 

competenties (zoals samenwerken, interviewen en presenteren) 

In het project staat beschreven wat van de cursisten verlangd wordt, wat de leerdoelen zijn 

(onder Toetsing), welke producten ze moeten afleveren, hoe ze te werk moeten gaan, aan 

welke eisen de producten moeten voldoen en hoe deze beoordeeld worden. Ook wordt er in 

het project een evaluatie en een logboek gevraagd. Als organisatorische elementen in het 

project is opgenomen: 

- Hoe er samengewerkt mag worden (in een team van 3-5 personen) 

- Wat de werkwijze is (welke stappen in welke volgorde ondernomen moeten worden) 

- Wat de positie van het project is binnen de opleiding (welke projecten afgerond 

moeten zijn om dit project te starten en voor welk vervolgonderdeel van de opleiding 

dit project voorwaardelijk is) 

- Welke middelen en ondersteuning bij het project geboden wordt (welke 

leermaterialen en welke docentbegeleiding) 

Mogelijke organisatorische elementen die toegevoegd zouden kunnen worden (door de 

docent of door de cursisten zelf): 

- Wat de maximale doorlooptijd van het project is 

- Wat de mijlpalen van het project zijn 

- Wat de doorlooptijd van iedere mijlpaal is 

- Welke activiteiten er binnen de mijlpalen te onderscheiden zijn 

- Welke benodigdheden er voor het project zijn 

- Welke kennis/theorie er voor het project nodig is  

- Wie de teamleider is 
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- Wat de rollen van de andere teamleden zijn 

- Hoe de taakverdeling is 

- Hoe de planning van de taken is 

- Hoe de communicatie verloopt (onderling, met de docent, met het bedrijf) 

- Aan welke kwaliteit/eisen de eindproducten moeten voldoen 

- Wie verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking 

- Hoe voor tussen- en eindproducten feedback kan worden gegeven 

- Hoe de voortgang van het project bewaakt wordt 

- Hoe over de voortgang gerapporteerd wordt 

- Wat er gebeurt als de voortgang of de samenwerking stagneert 

- Welke hulpbronnen er ingeschakeld kunnen worden bij problemen 

- Hoe en wanneer de eindproducten opgeleverd worden 

- Hoe en wanneer de evaluatie plaats vindt 

- Wat er geëvalueerd gaat worden  

Veel van deze punten worden meestal in een plan van aanpak beschreven. Tijdens de 

opleiding komt het regelmatig voor dat de cursisten op papier een plan van aanpak moeten 

schrijven, maar als ze dit al vaak gedaan hebben, treedt na verloop van tijd een soort 

moeheid op bij zowel cursisten als docenten. Het resultaat in de praktijk is daarom dat de 

plannen van aanpak vaak heel summier zijn of helemaal niet meer gemaakt worden.  

Zonder duidelijke planning en voortgangsbewaking gebeurt het in de praktijk dat zowel de 

cursisten als de docenten de grip op het project verliezen, waardoor projecten gaan uitlopen 

en er studievertraging ontstaat. De interventie zal er daarom op gericht zijn om de cursisten 

heldere kaders te bieden en ze zoveel mogelijk zelf na te laten denken over de 

organisatorische aspecten van het project. Uitwerking op papier werkt in de praktijk niet 

goed omdat je als docent overstelpt wordt met stapels papier. Een alternatief is om de 

cursisten per email de producten in te laten leveren. Buiten het probleem dat dit overvolle 

mailboxen van de docenten oplevert, is het lastig om in het mailprogramma te overzien wie 

wat heeft ingeleverd. Daarvan moet je als docent weer apart administratie van bijhouden, 

wat veel tijd kost en spaak kan lopen als het erg druk is.  

Ik wil daarom twee digitale hulpmiddelen inzetten, te weten het LMS (Learning 

Management System) Moodle en het projectmanagement systeem Teamlab. Met Moodle kan 

een omgeving gecreëerd worden waarin docenten opdrachten, projecten en lesmaterialen 

voor de cursisten digitaal kunnen aanbieden. Ook wordt het voor de docenten hiermee 

makkelijker om het ingeleverde werk te controleren, van feedback te voorzien en de 

voortgang van de cursisten te bewaken. Teamlab is een digitale omgeving waarin de 

cursisten hun eigen project kunnen definiëren. Ze kunnen mijlpalen instellen, taken en 

subtaken aanmaken, de taken onder de teamleden instellen, per taak bijhouden hoe lang ze 

eraan werken en over hun werkzaamheden rapporteren. Binnen Teamlab is het voor de 

cursisten mogelijk om documenten met elkaar te delen en met elkaar te communiceren via 

mail, chat, blogs, forums en wiki’s. Beide producten vallen onder de Open Source General 

Public License, wat inhoudt dat je deze gratis van internet kunt downloaden en mag 
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gebruiken. Beide producten zijn geheel web based. Het is daarbij heel eenvoudig om binnen 

een opdracht van Moodle de website van Teamlab aan te roepen. 

Figuur 4.1 Integratie van Moodle en Teamlab (bovenste balk met navigatie is van Moodle) 
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4.3 Stap 3: Het opstellen van een redeneerketen 

In onderstaande tabel is schematisch de redeneerketen weergegeven met de interventies en 

de bijbehorende mechanismen en verwachte uitkomsten. 

Tabel 4.1 Redeneerketen 

Interventie aanpassingen 
studiehandleiding: 

Mechanisme: Outcome: 

Maximale doorlooptijd 
van het project. 

Cursisten hebben duidelijke 
kaders, zodat ze weten binnen 
welke tijd ze het project moeten 
afronden. 

Verbetering maximale 
doorlooptijd van het project 
en daarmee de 
studievoortgang. 

Mijlpalen definiëren en 
doorlooptijd bepalen. 

Cursisten oefenen met het 
maken van een hoofdindeling 
van het project en globale 
planning. 

Verbetering vaardigheden 
oriënteren op het project en 
maken globale planning. 
Verbetering 
studievoortgang. 

Taken en subtaken 
definiëren en toekennen 
aan projectleden.  

Cursisten oefenen met het 
maken van een taakverdeling. 

Verbetering vaardigheden 
taakverdeling, verbetering 
studievoortgang. 

Taken en subtaken 
inplannen. 

Cursisten oefenen met het 
maken van een detailplanning. 

Verbetering vaardigheden 
maken detailplanning. 
Verbetering 
studievoortgang. 

Teamleider en rollen 
andere teamleden 
vaststellen. 

Cursisten oefenen met het 
verdelen van rollen en 
verantwoordelijkheden. 

Verbetering 
managementvaardigheden.  

Vaststellen hoe 
projectcommunicatie 
verloopt. 

Cursisten oefenen met de 
communicatie tijdens 
uitvoering project. 

Verbetering 
communicatievaardigheden. 

Vaststellen 
voortgangsbewaking en 
rapportage hierover. 

Cursisten oefenen het bewaken 
van de voortgang en 
rapporteren hierover. 

Verbetering vaardigheden 
voortgangsbewaking. 
Verbetering 
studievoortgang. 

Vaststellen hulpbronnen 
bij escalatie van 
problemen. 

Cursisten oefenen om te gaan 
met mogelijke stagnatie en het 
vinden van oplossingen.  

Verbetering vaardigheden 
hulp zoeken. Verbetering 
studievoortgang. 

Vaststellen wanneer 
oplevering plaatsvindt. 

Cursisten oefenen het opleveren 
en afsluiten van een project 

Verbetering vaardigheden 
plannen en afspraken 
maken. Verbetering 
studievoortgang. 

Vaststellen wanneer 
evaluatie plaats vindt en 
hoe er geëvalueerd wordt. 

Cursisten oefenen met het 
evalueren van een project.  

Verbetering vaardigheden 
reflectie en evaluatie.  

   

Interventie 
hulpmiddelen: 

Mechanisme: Outcome: 

Inzet Learning - Docenten gaan aan de slag om - Verbetering inhoud en 
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Management System 
Moodle. 

projecten en lesmateriaal via 
Moodle aan te bieden en daarbij 
van de nieuwe mogelijkheden 
van Moodle gebruik te maken. 
- Cursisten kunnen lesmateriaal 
beter vinden en kunnen in 
Moodle ook hun werk 
inleveren. 
- Docenten kunnen makkelijker 
feedback geven op werk, de 
voortgang van projecten 
monitoren en de 
eindbeoordeling en resultaten 
vastleggen. 

presentatie curriculum (te 
beginnen met 1 project).  
- Verbetering documentflow 
tussen docent en cursist. 
- Verbetering monitoren 
voortgang door docent. 
- Verbetering vastleggen 
resultaten.  
- Verbetering 
studievoortgang. 

Inzet Project Management 
System Teamlab. 

Cursisten oefenen om zelf een 
project te managen door in 
Teamlab: 
- mijlpalen, taken en subtaken 
te definiëren 
- taakverdeling en planning te 
maken 
- een timer te gebruiken om bij 
te houden hoe lang ze aan taken 
werken 
- projectdocumenten met elkaar 
en met de docenten te delen. 
- met elkaar en met docenten te 
communiceren via mail, chat, 
blogs, forums en wiki’s  
- te rapporteren over 
projectvoortgang en 
urenverantwoording bij 
oplevering. 

Verbetering vaardigheden 
van cursisten als het gaat 
om: 
- projectmanagement 
- projectplanning 
- taakverdeling 
- voortgangsbewaking 
- communicatie 
- evaluatie en reflectie (via 
de rapportagetools) 
 
Verbetering 
studievoortgang. 

 

Het mechanisme dat werkzaam is heb ik beschreven in het theoretisch kader van mijn 

analyseonderzoek. Uit onderzoeken van onder meer Pintrich en Zimmerman blijkt dat 

cursisten die beter zijn in zelfregulerende vaardigheden tot betere prestaties komen. Ook uit 

mijn eigen onderzoek blijkt dat cursisten met betere studievaardigheden een betere 

studievoortgang hebben. Door de cursisten actief te laten oefenen met de vaardigheden 

tijdens dit project, wil ik nagaan of er als Outcome een verbetering van zowel de regulatieve 

vaardigheden als de studievoortgang optreedt. De tool Teamlab is hierbij niet meer dan een 

hulpmiddel, maar wel een die in het beroepenveld ook gebruikt wordt voor het managen 

van grote projecten. Normaal gesproken ervaren cursisten het plannen en managen van 

projecten niet als een zinvolle bezigheid omdat ze meestal nog het praktijkinzicht missen dat 

dit belangrijke activiteiten zijn om het project goed en vooral tijdig tot een einde te brengen. 

Projectmanagement is in dat geval geen authentieke activiteit, doordat het is uit de cultuur 
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van de beroepspraktijk gehaald en in de cultuur van de school geplaatst (Seely Brown, 

Collins, & Duguid, 1989). Door Teamlab als tool te introduceren en door de cursisten te laten 

zien dat dit een tool is die ook in de praktijk gebruikt wordt, kan dit als mechanisme werken 

dat het projectmanagement door hen als meer authentiek en daardoor zinvoller en leuker 

wordt ervaren, waardoor deze vaardigheden verbeteren.  

4.4 Stap 4: Beschrijving van het arrangement 

Uit de redeneerketens kunnen de volgende interventies worden afgeleid: 

4.4.1 Aanpassing studiehandleiding 

De studiehandleiding zal door mij worden aangepast. Als deze interventie succesvol blijkt te 

zijn, kunnen deze aanpassingen tijdens de implementatiefase de basis vormen voor een 

template die ook voor andere projecten kan gelden. De studiehandleiding wordt in Moodle 

gezet waarin de volgende elementen worden toegevoegd: 

- De maximale doorlooptijd van het project 

- Welke begeleiding en ondersteuning bij het project verwacht kan worden. 

- Instructie over het definiëren van mijlpalen en het bepalen van de doorlooptijd van de 

mijlpalen. Voor de cursisten is dit de oriëntatie op het project en het maken van een 

globale planning. 

- Instructie over het vaststellen van de taken en eventuele subtaken en het toekennen 

van deze taken aan de projectleden. 

- Instructie over het inplannen van de taken en subtaken. 

- Het aanstellen van een teamleider en het vaststellen van de rollen en 

verantwoordelijkheden van de andere teamleden. Bij verantwoordelijkheden kan 

gedacht worden aan communicatie, voortgangsbewaking, notulen, administratie, 

rapportage, klantcontact etc. 

- Instructie over het bijhouden van een urenverantwoording en een logboek. De 

tijdsbesteding kan worden bijgehouden door tijdens het werken aan taken een timer te 

gebruiken. 

- Instructie over het vastleggen van de stappen die ondernomen worden als het project 

uitloopt of stagneert, als er binnen het team samenwerkingsproblemen ontstaan of als 

er andere problemen optreden. De cursisten beschrijven hoe ze hier zelf uit kunnen 

komen of welke hulpbronnen ze dan in kunnen schakelen.  

- Instructie die de cursisten al bij aanvang van het project laat plannen wanneer de 

oplevering en evaluatie plaatsvindt. Door ze hier gelijk over na te laten denken en 

afspraken vast te laten leggen, bepalen ze ook zelf de deadline en totale doorlooptijd 

van het project. Bij de oplevering hoort ook urenverantwoording en een logboek. 

- Instructie over de evaluatie van het project. De cursisten moeten de evaluatie ook als 

laatste projectstap inplannen. In de evaluatie kunnen de volgende punten worden 

opgenomen: 

o Wat zijn de belangrijkste leerpunten uit dit project? 

o Hoe verliep de samenwerking? 

o Wat ging goed? 

o Wat waren knelpunten? 

o Was de projectplanning realistisch? 

o Is het project binnen de gestelde tijd afgerond?  
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4.4.2 Inrichting Moodle 

Moodle is op initiatief van mijn collega Eric Cornelissen uit Haarlem al geïnstalleerd, 

geconfigureerd en beschikbaar gemaakt via de website van de ICT-Academie van het Nova 

College: moodle.ictacademie.net. Voor dit project zal ik in Moodle de cursisten van het 

derde jaar ICT Beheerder niveau 4 toevoegen.  

Moodle biedt als elektronische leeromgeving een scala aan mogelijkheden, maar mist een 

goede omgeving waarin de cursisten kunnen samenwerken om een project te kunnen 

managen. Dit is de reden waarom ik ook Teamlab als hulpmiddel wil inzetten. Binnen 

Moodle zijn er verschillende formats voor een cursus, bijvoorbeeld een onderwerp format of 

een week format. Bij dit laatste format worden de opdrachten per week gegeven. De cursisten 

zien in een agenda welke opdrachten ze moeten doen. Dit geeft dus veel docentsturing en 

zou goed gebruikt kunnen worden voor eerstejaars cursisten die nog weinig 

zelfsturingsvaardigheden hebben. Voor de hogerejaars cursisten kan voor het onderwerp 

format gekozen worden, omdat het hierbij mogelijk is dat cursisten het project meer zelf 

vorm geven. In Bijlage 2 is de nieuwe studiehandleiding voor het project opgenomen, zoals 

deze nu in Moodle is gezet.  

4.4.3 Inrichting Teamlab 

Ik zal Teamlab inzetten als hulpmiddel voor de cursisten waarmee ze het project zelf 

kunnen managen. In deze omgeving kunnen ze de mijlpalen van het project vastleggen en 

de onderliggende taken definiëren, inplannen en verdelen onder de teamleden. Tim van der 

Voord van ons leerbedrijf heeft gezorgd voor de installatie van Teamlab op de server van de 

ICT Academie, zodat Teamlab online beschikbaar is via de url: teamlab.ictacademie.net. 

Teamlab zal geïntegreerd met Moodle worden aangeboden. Dit is mogelijk omdat je in 

Moodle bij het opstellen van een opdracht een link naar Teamlab kunt opnemen, zodat de 

site van Teamlab binnen de site van Moodle geopend wordt. De cursisten blijven daarmee 

dus binnen de Moodle omgeving werken en kunnen hierdoor gemakkelijk terugschakelen 

naar bijvoorbeeld de studiehandleiding van het project. De cursisten kunnen er ook voor 

kiezen om Teamlab direct te benaderen. Ik zal zelf de cursisten als gebruikers in Teamlab 

toevoegen, maar verder is het de bedoeling dat cursisten binnen Teamlab zoveel mogelijk 

zelf aan de slag gaan om hun eigen project vorm te geven. Teamlab is behoorlijk intuïtief, 

dus ik verwacht dat cursisten weinig moeite zullen hebben met het gebruiken van de 

functionaliteiten van Teamlab. Ze zullen eerder problemen ondervinden met de planning 

van de mijlpalen, de onderliggende taken en met het eerlijk verdelen van de taken, maar dit 

is dan ook een belangrijk leerproces. Waar nodig zal ik ondersteuning geven bij het gebruik 

van Moodle en Teamlab en bij het managen van het project.  

Bij het opzetten van het project in Moodle en Teamlab wordt het verschil in functionaliteit 

tussen deze producten goed zichtbaar. Het valt op dat Moodle een grote mate van 

docentsturing afdwingt. In het onderwerp format dat ik heb gebruikt kun je voor een cursus 

verschillende opdrachten voor de cursisten opstellen. Hierin kun je goed zien dat Moodle is 

gebouwd op het principe dat iedere cursist zijn eigen opdrachten inlevert en hierop 

feedback krijgt en beoordeeld wordt. Het is voor de docent mogelijk om in te stellen 

file:///C:/Users/Tom/Documents/Data/Studie/Werkstukken/Onderzoek/Interventie/moodle.ictacademie.net
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wanneer werkstukken uiterlijk ingeleverd moeten worden en je kunt goed bijhouden of 

iedereen alles heeft ingeleverd. Dit dient dus vooral het overzicht en de controle die je als 

docent wilt houden en stimuleert de cursisten niet in het aanleren van zelfsturende 

vaardigheden. Alleen via veel kunst en vliegwerk is het mogelijk om cursisten samen te 

laten werken (via b.v. een opdracht waarbij gebruik gemaakt wordt van een forum of een 

wiki). Het is niet standaard ingebouwd dat cursisten samen aan werkstukken werken en 

hierop ook een gezamenlijke feedback en beoordeling krijgen. In Teamlab zit deze 

functionaliteit dus wel en hoewel Teamlab goed binnen Moodle is te integreren, zijn er 

beheersmatig wel nadelen. Zo moeten in beide omgevingen de gebruikers aangemaakt 

worden (dit kan wel vrij snel via een import-functie) en zijn er twee omgevingen waar 

bestanden van cursisten staan. Dit laatste probleem kan wellicht verholpen worden door 

bestanden tussen de twee omgevingen te delen m.b.v. Dropbox of Google Drive. Al met al 

hoop ik door de combinatie van Moodle en Teamlab op termijn een geleidelijke overdracht 

van docentsturing naar zelfsturing binnen de opleiding te bewerkstelligen. Daarnaast 

kunnen deze tools helpen om de opleiding aantrekkelijker te maken, doordat eenvoudig een 

veel rijkere set aan content aangeboden en gevraagd kan worden. 

4.5 Stap 5: Vaststellen van variabelen en indicatoren voor de 

resultaatevaluatie. 

De variabelen en indicatoren die voortvloeien uit de redeneerketen, zijn voor een groot deel 

vergelijkbaar met die van het analyseonderzoek. Voor het variabelenschema zal ik daarom 

een vereenvoudigde en aangepaste versie gebruiken van het variabelenschema dat ik voor 

de cursisten heb opgesteld tijdens het analyseonderzoek. In tabel 4.2 is dit variabelenschema 

weergegeven.
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4.5.1 Variabelenschema 

 

Tabel 4.2 Operationalisering van de kernbegrippen en variabelen 

 Operationaliseren 

Kernbegrip Variabele Dimensie Aspect Indicator 

Zelfsturing cursist 
m.b.t. 
voorbereidingsfuncties 

Vooruitdenken, 
Planning en 
activatie 

Cognitie Leerdoelen stellen Cursist denkt vooraf na wat hij van dit 
project kan leren. 

   Activeren van voorkennis Cursist denkt na wat hij al weet van het 
onderwerp. 

   Activeren van metacognitieve 
kennis 

Cursist denkt na hoe hij het project gaat 
aanpakken. 

    Cursist denkt na wat de benodigdheden 
zijn voor dit project. 

  Motivatie Oriënteren op doel. Cursist leest de studiehandleiding 

   Inschatting moeilijkheidsgraad 
taak 

Cursist plant voldoende tijd in voor het 
bestuderen van theorie en uitvoeren van 
het project. 

   Inschatting waarde taak Cursist denkt na of de leerinhoud te 
gebruiken is voor stage of werk. 

   Activeren van interesse Cursist bestudeert de bijbehorende 
theorie. 

  Gedrag Planning van tijd en inspanning Cursist plant taken in, denkt hierbij na 
over de juiste volgorde. 

    Cursist bepaalt zelf wanneer hij theorie 
bestudeert, op welk moment hij 
projectresultaten inlevert. 

    Mate waarin cursist vooruit plant 



29 mei 2013 INTERVENTIERAPPORT 

 
 
 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 28 

    Cursist stelt prioriteiten, stelt deadlines 
voor zichzelf 

  Context Inschatting van de taak Cursist maakt taakverdeling voor de 
projectleden 

   Inschatting van leeromgeving Cursist denkt na over samenstelling van 
de projectgroep 

    Cursist is op de hoogte welke materialen 
voor het project benodigd zijn. 

Zelfsturing cursist 
m.b.t. 
verwerkingsfuncties 

Monitoren Cognitie Metacognitief bewustzijn en 
monitoren van cognitie. 

Cursist controleert zelf of het project op 
schema loopt of laat dit over aan 
docent/ouders. 

    Cursist bestudeert relevante theorie bij 
het uitvoeren van de project. 

  Motivatie Bewustzijn en monitoren van 
motivatie en affect 

Cursist weet hoe de projectplanning eruit 
ziet om op schema te blijven. 

    Cursist vindt het de eigen 
verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat hij de theorie begrijpt en 
goede kwaliteit levert. 

  Gedrag Bewustzijn en monitoren van 
inspanning, tijdsbesteding en 
hulpbehoefte. 

Cursist is van mening dat hij zelf 
verantwoordelijk is voor te leveren 
prestaties of vindt dit de 
verantwoordelijkheid van 
school/ouders. 

    Cursist werkt wel/niet door als docent 
niet aanwezig is. 

   Zelfobservatie van gedrag Cursist geeft zelf oorzaken aan voor 
goede dan wel slechte voortgang van het 
project. 

  Context Monitoren van veranderingen in Cursist is zich bewust als de 
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condities van taken en context samenwerking tijdens een opdracht of 
project niet goed loopt. 

 Controleren Cognitie Selectie en aanpassing van 
cognitieve strategieën voor leren 
en denken 

Cursist raadpleegt extra theoretische 
bronnen als het project vertraging 
oploopt. 

  Motivatie Selectie en aanpassing van 
strategieën voor managen, 
motivatie en affect 

Cursist kiest andere werkwijze of aanpak 
als het project vertraging oploopt. 

  Gedrag Inspanningen vergroten of 
verkleinen 

Cursist gaat harder werken op 
school/thuis als het project vertraging 
oploopt. 

   Doorzetten, opgeven Cursist weet door te zetten bij grote 
tegenslag tijdens het project 

   Gedrag bij het zoeken van hulp Cursist zoekt hulp bij klasgenoten, SLB-
docent of ouders als het project 
stagneert. 

  Context Taak wijzigen of hierover 
opnieuw onderhandelen 

Cursist communiceert met klasgenoten, 
docenten of ouders over 
projectvoortgang. 

   Context, leeromgeving wel of 
niet wijzigen 

Cursist zorgt dat problemen aangepakt 
worden als het project stagneert 

    Cursist zorgt voor minder afleiding bij 
uitvoeren taken. 

Zelfsturing cursist 
m.b.t. regulatiefuncties 

Reactie en 
reflectie 

Cognitie Cognitieve inschattingen Cursist bestudeert/herhaalt theorie die 
benodigd is voor het uitvoeren van 
projecttaken 

    Cursist controleert of het resultaat van 
een taak vakinhoudelijk correct is 

  Motivatie Affectieve reacties Cursist begint op tijd met de uitvoering 
van de taken 
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  Gedrag Keuze gedrag Verschillende strategieën die een cursist 
gebruikt bij het uitvoeren van een taak. 

  Context Evaluatie van een taak Cursist vraagt om feedback van 
projectleden of docent na het uitvoeren 
van een taak. 

Studievoortgang Versneld  Project aanzienlijk korter dan 
gestelde maximale projectduur 
van 6 weken 

Aantal werkdagen dat het project korter 
heeft geduurd dan de gestelde 6 weken 
(=30 werkdagen) 

 Normaal  Project binnen 6 weken 
afgerond 

Project binnen 6 weken afgerond 

 Vertraagd  Project heeft langer dan 6 weken 
geduurd 

Aantal werkdagen dat het project langer 
heeft geduurd dan de gestelde 6 weken 
(=30 werkdagen) 
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4.6 Stap 6: Bepalen van de Benchmark 

De interventie (het uitvoeren van de nieuwe versie van het Project Servicedesk, met gebruik 

making van Moodle en Teamlab) zal worden uitgevoerd door alle derdejaars cursisten van 

de opleiding niveau 4 ICT Beheerder in Hoofddorp. Om te kunnen meten of de interventie 

het gewenste effect heeft zal vooraf een enquête onder de cursisten worden gehouden. De 

enquête is een aangepaste versie van de cursistenenquête die ik gehouden heb tijdens het 

analyseonderzoek en zal worden afgenomen via VOspiegel.nl.  De vragen van de enquête 

zijn opgenomen in bijlage 3. Voor de benchmark hebben de enquêtevragen betrekking op 

projecten die de cursisten recent hebben uitgevoerd. Na afloop van de interventie vullen de 

cursisten dezelfde enquête in en krijgen daarbij de instructie dat de vragen nu betrekking 

hebben op het interventieproject. Tevens zal ik na afloop onder iedere projectgroep een kort 

interview houden. 

 

4.7 Stap 7: Uitvoering en meting 

Van week 46 t/m week 4 2013 is het project door de derdejaars cursisten uitgevoerd. Op 15 

november 2012 is het project van start gegaan. Ik ben begonnen met een uitleg van de opzet 

van het project en de hulpmiddelen die ik daarbij heb ingezet. Na deze uitleg is de enquête 

vooraf afgenomen onder alle betrokken cursisten. De rest van de dag zijn de zeven 

projectgroepen druk bezig geweest om het project in Teamlab in te plannen. In de weken 

erna zijn de projectgroepen volgens hun planning aan de slag gegaan. Via Moodle konden 

de cursisten de studiehandleiding en reader benaderen en tussentijdse resultaten inleveren 

en ik gebruikte deze tool ook om feedback op het ingeleverde werk te geven. Vier 

projectgroepen hebben het project voor de kerstvakantie afgerond. De drie andere 

projectgroepen hebben het project in januari 2013 afgerond. Steeds na de eindpresentatie 

van een projectgroep heb ik voor die groep de enquête achteraf afgenomen en een kort 

interview gehouden. Zie voor een uitgebreide verslaglegging over het verloop van het 

project bijlage 6.5 

 

4.7.1 Resultaten studievoortgang (doorlooptijd van projecten) - kwantitatief 

De cursisten zijn onderverdeeld in drie categorieën als het gaat om de studievoortgang. 

Oorspronkelijk konden de cursisten bij de vraag over de studievoortgang kiezen tussen de 

vijf antwoorden: 

A. Ik heb het project ruim binnen de gestelde periode afgerond (meer dan 20% sneller) 

B. Ik heb het project iets sneller dan de daarvoor gestelde periode afgerond (1-20% sneller) 

C. Ik heb het project precies binnen de daarvoor gestelde periode afgerond. 

D. Ik heb wat langer over het project gedaan dan de daarvoor gestelde periode (1-20% 

langer) 

E. Ik heb aanzienlijk langer over het project gedaan dan de daarvoor gestelde periode (meer 

dan 20% langzamer) 
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Om een duidelijker overzicht te krijgen in de doorlooptijd voor en na de interventie, is deze 

variabele teruggebracht tot de volgende drie waarden: 

1: Ik heb langer over het project gedaan dan de daarvoor gestelde periode. 

2: Ik heb het project precies binnen de daarvoor gestelde periode afgerond. 

3: Ik heb het project sneller dan de daarvoor gestelde periode afgerond. 

In tabel 4.1 is de frequentieberekening voor deze drie categorieën weergegeven voor en na 

de interventie. Daaronder zijn in figuur 4.1 en 4.2 de overeenkomstige cirkeldiagrammen 

weergegeven. 

Tabel 4.1 Frequentieberekeningen doorlooptijd voor en na de interventie 

Frequentieverdeling doorlooptijd voor en na de interventie   

  N voor % voor N na % na 

Ik heb langer over het project gedaan 
dan de daarvoor gestelde periode 

9 42,9 7 30,4 

Ik heb het project precies binnen de 
daarvoor gestelde periode afgerond 

10 47,6 2 8,7 

Ik heb het project sneller dan de 
daarvoor gestelde periode afgerond 

2 9,5 14 60,9 

Totaal 21 100 23 100% 

 

Figuur 4.1 Cirkeldiagram doorlooptijd vóór de interventie 
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Figuur 4.2 Cirkeldiagram doorlooptijd na de interventie 

 

Met een Chi-kwadraat test is berekend of de gemeten waarden voor en na de interventie 

significant zijn. Voor de berekening is een extra variabele voor-na geïntroduceerd, die voor 

deze berekening als splitsingsvariabele fungeert. Het uitvoeren van de Chi-kwadraat test is 

hier toegestaan. (Alle celfrequenties zijn groter dan 1, minimaal 80% van de celfrequenties is 

groter dan 5, niet te veel categorieën). Uit de berekening blijkt dat de gevonden verschillen 

in doorlooptijd voor en na de interventie significant zijn (Chi2 = 14,2; df = 2; p = 0,001 ). In 

tabel 4.2 zijn de resultaten van de Chi-kwadraat test weergegeven. 

Tabel 4.2 Chi-kwadraat test doorlooptijd voor en na de interventie 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,522a 2 ,001 

Likelihood Ratio 16,106 2 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

5,998 1 ,014 

N of Valid Cases 44   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,73. 
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4.7.2 Resultaten studievaardigheden – kwantitatief 

Overeenkomstig met het analyseonderzoek zijn de studievaardigheden onderverdeeld in de 

drie categorieën: 

- Voorbereidende leerfuncties 

- Verwerkende leerfuncties 

- Regulerende leerfuncties 

Per leerfunctie waren ongeveer 10 enquêtevragen opgenomen. Voor de analyse zijn eerst de 

samengestelde variabelen berekend door de gemiddelde waarde te bepalen over de 

onderliggende variabelen. Omdat het instrument nagenoeg gelijk is aan het instrument dat 

gebruikt is tijdens het analyseonderzoek en ook de doelgroep hetzelfde is, verwijs ik voor 

wat betreft de betrouwbaarheid van het instrument naar de homogeniteitsberekeningen die 

zijn uitgevoerd tijdens het analyseonderzoek.  

Van de drie samengestelde variabelen zijn de gemiddelden en de standaarddeviaties 

berekend voor en na de interventie. In bijlage 6.6 zijn de frequentietabellen opgenomen 

(Tabel 6.1 t/m 6.6) en de histogrammen met de normaalverdeling (figuren 6.1 t/m 6.6). Uit 

de diagrammen blijkt dat de samengestelde variabelen redelijk normaal verdeeld zijn. 

Met een T-toets (Independent Samples T-Test) is gekeken of er verschillen optreden in 

studievaardigheden voor en na de interventie. Het was beter geweest om bij een voor- en 

nameting een Paired Samples T-Test uit te voeren. Hiervoor is het echter nodig dat het 

bekend is welke respondent de enquête vooraf en achteraf heeft ingevuld, zodat deze steeds 

als paar bekeken kan worden. Met de VO-spiegel kun je de enquête via een email naar de 

respondenten uitzetten, zodat de respondenten bekend zijn. Dit heb ik geprobeerd tijdens 

het analyse-onderzoek, maar dat gaf een erg lage response (< 5%). Door met groepscodes te 

werken, is de response veel hoger, doordat ik dan direct in de groep alle cursisten langs ga 

om de enquête te starten. Hierdoor is de koppeling naar de cursist wel komen te vervallen, 

zodat het niet meer te achterhalen is wie welke response heeft gegeven. 

Voor de Independent Samples T-Test is de variabele ‘voor-na’ als splitsingsvariabele 

gebruikt. Hieronder zijn in een grafiek de drie samengestelde variabelen ‘voorbereidend’, 

‘verwerkend’ en ‘regulerend’ weergegeven, waaruit blijkt dat de studievaardigheden na de 

interventie iets toegenomen zijn ten opzichte van voor de interventie. Zie hiervoor figuur 4.3 

en tabel 4.3. 
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Figuur 4.3  

 

Tabel 4.3 Gemiddelde waarde (schaal 1-5) van leerfuncties voor en na de interventie 

Voor-na interventie Gemiddelde 
leerfunctie 

Voorbereidend – Voor 3,1991 

Voorbereidend – Na 3,3557 

Verwerkend – Voor 3,0286 

Verwerkend – Na 3,1478 

Regulerend – Voor 3,0810 

Regulerend – Na 3,1087 

 

In bijlage 6.7, tabel 6.7 zijn de uitgebreide tabellen van de T-Test weergegeven. De Levene’s 

test for equality of variances laat zien dat de spreiding van beide steekproeven niet veel van 

elkaar verschilt (waarden van F<2). Daarom kunnen in de tabel de waarden uit de bovenste 

regel gehaald worden (Equal variances assumed). Dit geeft de volgende waarden:  

Voorbereidende leerfuncties: t=-1,18; df=42; p=0,183, Verwerkende leerfuncties: t=-,862; 

df=42; p=0,236, Regulerende leerfuncties: t-,191; df=42; p=0,976. Hieruit blijkt dat de 

gevonden verschillen niet significant zijn. 

4.7.3 Kwalitatieve resultaten 

Naast de enquêtes zijn er na afloop van de interventie interviews gehouden onder de leden 

van de zeven projectgroepen. De interviews duurde 10-15 minuten. Alle interviews zijn 

opgenomen en hiervan zijn de transcripties gemaakt. Hierna zijn deze transcripties 

gecodeerd. De analyse van 108 interviewfragmenten gaf het volgende beeld van labels: 
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Tabel 4.4 Analyse van de labels 

   Variabelen Aspecten van 
interventies 

Analyse van de 
labels 
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   SV+ SV- VO+ VO- VE+ VE- RE+ RE- 

Interventies:   17 3 40 8 34 3 3 12 

Studiehandleiding+ SH+ 4     2   1   1     1+     

Studiehandleiding- SH- 3       1       2         

Moodle+ MO+ 33 5   10   17   1     7+ 5+   

Moodle- MO- 7   1   4 1 1       1-   1+ 

Teamlab+ TL+ 39 12   18   9       4+ 2+   1+ 

Teamlab- TL- 34   2 10 3 6 2 1 10 1- 3-   8+ 
 

Deze tabel kan als volgt gelezen worden. In de rijen staan de interventies. In de derde kolom 

staan het totaal aantal positieve of negatieve uitspraken over de interventies. Er zijn 

bijvoorbeeld 33 positieve en 7 negatieve uitspraken gedaan ten aanzien van de inzet van 

Moodle. In de kolommen van het middelste vak staan de variabelen. In de 4e rij staan het 

totaal aantal positieve of negatieve uitspraken ten aanzien van de variabelen. Er zijn 

bijvoorbeeld 40 positieve en 8 negatieve uitspraken gedaan ten aanzien van de 

voorbereidende studievaardigheden. In het rechterblok staan in de kolommen enkele 

aspecten die in een aantal uitspraken over de interventies naar voren kwamen, na 

vervolgvragen waarom een interventie wel of niet werkte. De 33 positieve uitspraken over 

Moodle gingen bijvoorbeeld gepaard met 7 positieve uitlatingen over de toegankelijkheid en 

overzichtelijkheid en 5 positieve uitspraken over de feedback die door de docent via Moodle 

kon worden gegeven. Merk op dat deze aspecten niet meetellen in de totalen van de 

interventies, omdat bij de meeste uitspraken geen aanvullende uitlatingen over de aspecten 

gedaan zijn. In bijlage 6.8, tabel 6.8 is de labeling voor 108 interviewfragmenten 

weergegeven. 

In tabel 4.5 is een overzicht van de variabelen en uitkomsten gegeven, waaruit kan worden 

opgemaakt dat de interventie een positief effect heeft gehad op zowel de studievoortgang 
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als de studievaardigheden. Alleen de regulerende leerfuncties komen minder uit de bus. In 

paragraaf 4.8, resultaatevaluatie zal ik hier verder op ingaan. 

Tabel 4.5 Overzicht van de variabelen en uitkomsten 

Variabele Operationalisatie Benchmark Uitkomst Oordeel 

Studievoortgang Enquête vr. 2 Enquête vr. 2 Tabel 4.1 Significante 
verbetering 

 Interview  Tabel 4.4 
17+/3- 

Interviews 
bevestigen dit 

Voorbereidend Enquête vr. 3-13 Enquête vr. 3-13 Tabel 4.3 Verbetering, niet 
significant 

 Interview  Tabel 4.4 
40+/8- 

Interviews 
bevestigen dit 

Verwerkend Enquête vr. 14-23 Enquête vr. 14-23 Tabel 4.3 Verbetering, niet 
significant 

 Interview  Tabel 4.4 
34+/3- 

Interviews 
bevestigen dit 

Regulerend Enquête vr. 22-32 Enquête vr. 24-32 Tabel 4.3 Verbetering, niet 
significant 

 Interview  Tabel 4.4 
3+/12- 

Interviews 
bevestigen dit 
niet 

 

4.8 Stap 8: Resultaatevaluatie 

In deze paragraaf worden de resultaten van de interventie verder geëvalueerd. Per variabele 

zal besproken worden wat de resultaten zijn en welke aspecten van de interventie hiervoor 

verantwoordelijk zijn. In het algemeen laten de resultaten zien dat de interventie geslaagd is, 

omdat zowel een verbetering van de studievoortgang als van de studievaardigheden is 

gerealiseerd. 

4.8.1 Studievoortgang 

Uit vraag 2 van de enquête blijkt dat de cursisten een aanzienlijke verbetering ervaren in de 

doorlooptijd van het project. Voor de interventie geeft 9,5 % van de cursisten aan het laatste 

project sneller dan de gestelde periode te hebben afgerond. Na de interventie is dit 60,9% 

van de cursisten. Uit de interviews blijkt dat Moodle (5+) en nog sterker Teamlab (12+) hier 

positief aan bijgedragen hebben. 

Van Moodle werd vooral gezegd dat het overzichtelijk was omdat de studiehandleiding en 

leermaterialen bij elkaar stonden, waardoor ze gemakkelijker gevonden werden dan 

bijvoorbeeld het leermateriaal dat op de Nova Portal staat. Ook het inleveren via Moodle en 

de feedback door de docent via Moodle wordt genoemd als reden dat het project sneller 

verloopt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende fragmenten: 

“het is wel makkelijk dat je alles bij elkaar hebt, kijk, zoals bij dat Moodle, kun je zo de 
studiehandleiding zien, kijk dat is gewoon een plek waar je alle informatie bijeen hebt en dat helpt wel 
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enigszins gewoon dat je door kan klikken en kan zoeken hé waar staat dat ook al weer en dan kan je 
snel switchen, dus dat scheelt wel enigszins met opzoekwerk, je hebt alles bij elkaar.” 
 
“En Moodle maakte het inleveren van die vragen veel makkelijker.” 
 
De positieve invloed van Teamlab had meer te maken met de onderlinge controle in het 
team en de automatische herinnerings-emails, waardoor iedereen beter aan de slag bleef”: 
 
“Ja zeker, je bent op de hoogte waar je in het project ongeveer bent. En dan kan je ook anderen erop 
aanspreken, als ze hun huiswerk niet hebben gedaan en je kan ze bijvoorbeeld en je kan zelfs hun 
huiswerk controleren.” 
 
“Ik denk dat we nu gelijkmatiger hebben gewerkt. Normaal is het, dan maak je gewoon een zooi en 
dan doe je twee weken weer niks en dan vergeet je het. Nu krijg je via de email herinneringen, van je 
hebt die en die opdrachten toegewezen gekregen, en welke tijd je ervoor hebt.” 
 
Er was ook een projectgroep die twijfelde of Moodle of Teamlab wel een positief effect had 
op de studievoortgang: 
 
“Teamlab of iets, dat is niet iets waarvan je zegt, goh. Kijk wij pakken dat op een andere manier aan 
denk ik. Kijk wij gaan gewoon bij elkaar zitten, hoe zullen we dat project gaan behandelen en dan 
gaan we er gewoon met z’n allen aan zitten en dan gaan we die vragen maken, maar of Teamlab of 
Moodle daarbij helpt dat het sneller gaat of iets, dat weet ik eigenlijk niet.” 
 

4.8.2 Voorbereidende leerfuncties 

In het algemeen kan over de leerfuncties gezegd worden dat het lastig is om een 

betrouwbare meting uit te voeren. Zoals eerder is gezegd, was het beter geweest om een 

Paired Samples Test uit te voeren, maar dit is niet gelukt omdat ervoor gekozen is met een 

groepscode te enquêteren, waardoor de koppeling naar de respondenten ontbreekt. 

Daarnaast is het aantal respondenten (+/- 23) vrij laag. Ten slotte is de tijd waarover 

gemeten wordt vrij kort. Je kunt je afvragen of het mogelijk is om in 6 tot 10 weken een 

significante verbetering in de studievaardigheden van de cursisten te bewerkstelligen. Het is 

daarom bemoedigend dat desondanks voor de drie leerfuncties met de enquête vooraf en 

achteraf een duidelijke verbetering meetbaar is. De gemiddelde waarde van de 

voorbereidende leerfuncties stijgt van 3,2 naar 3,6 (op een schaal van 1-5). Uit de T-Test blijkt 

dat dit verschil niet significant is. 

Tijdens de interviews werden er 40 positieve uitspraken gedaan over de voorbereidende 

studievaardigheden, waarbij er 2 te maken hadden met de verbeterde studiehandleiding, 10 

met de inzet van Moodle en 18 met de inzet van Teamlab. Er zijn in dit verband echter ook 

10 negatieve uitspraken over Teamlab gedaan. De positieve invloed van Moodle had vooral 

weer te maken met de toegankelijkheid en de overzichtelijkheid en doordat het werk 

makkelijk ingeleverd en van feedback voorzien kon worden. Over Teamlab waren flink wat 

positieve uitspraak dat het inplannen van de milestones en taken en het verdelen van de 

taken makkelijker en beter verliep. Er waren echter ook een aantal projectgroepen die wel 

met het plannen bezig waren geweest, maar die daarvoor hun eigen systeem hadden 
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gebruikt, zoals bijvoorbeeld OneNote of Excel (dit is genoteerd als negatieve score voor 

Teamlab). Deze projectgroepen gaven aan dat ze Teamlab niet nodig of te omslachtig 

vonden. Er werden ook 8 negatieve uitspraken over de voorbereidende studievaardigheden 

gedaan, waarvan hieronder enkele voorbeelden.  

Positief over Moodle en Teamlab.  

“Nou het heeft wel geholpen, want normaal als we zo’n project zouden doen, dan hebben we gewoon 

een projectleider en die stuurt dan wat e-mailtjes rond met wat kun je doen en dat is het. En nu heb je 

centraal dat systeem, nou en je hebt dan wel Moodle erbij, maar dat is ook wel handig om gewoon je 

documenten op te zoeken, want vaak heeft de ene het niet en dan moet je het gaan rondsturen en ik 

vond het wel goed. Ik zou het niet erg vinden als het volgende project ook gewoon daarmee zouden 

doen.” 

Positief over Teamlab: 

“Nou omdat je die Milestones kan aanmaken en daaronder die taken en die kunt verdelen naar de 

aparte mensen en die krijgen dan ook gelijk een e-mailtje van wat ze moeten doen.” 

“Nou ik vond het wel fijn dat je gewoon de takenverdeling in kon plannen en daar heb ik wel meerdere 

keren naar gekeken, had je wel eens opdrachten in het project, dat waren 2 zijn opdrachten, dat waren 

mijn opdrachten, dus daar heb ik wel wat aan gehad.” 

Negatief over Teamlab: 

“Het voordeel van deze (OneNote) is, dat je kunt doen wat je wilt. Bij Teamlab heb je die beperkingen, 

en je moet heel veel moeite voor een klein dingetje doen.” 

“Ik moet zelf denk ik zeggen dat we er niet zo heel veel gebruik van hebben gemaakt, we hebben 

eigenlijk meer een beetje een eigen planning gemaakt, en alles in googledocs gezet, waar we eigenlijk 

altijd bij kunnen, en dan kunnen we het aanpassen en gelijk uploaden en dan ziet ook gelijk iedereen 

het.” 

4.8.3 Verwerkende leerfuncties 

Uit de enquête blijkt ook een (niet significante) toename van de verwerkende leerfuncties 

van 3,03 naar 3,15 gemiddeld voor en na de interventie. Deze toename is dus minder sterk 

dan de voorbereidende leerfuncties. 

Tijdens de interviews zijn er over de verwerkende leerfuncties 34 positieve uitspraken 

gedaan, tegen 3 negatieve uitspraken. Moodle werd hierbij 17 keer als positief bestempeld 

en 1 keer als negatief. Ook nu waren de meningen over Teamlab meer verdeeld: 9 keer 

positief tegen 6 keer negatief. Als positieve functionaliteit van Teamlab werd vier keer de 

automatische emails genoemd. Als positief ten aanzien van Moodle werd 5 keer de betere 

feedback door de docent in Moodle genoemd en 7 keer de betere toegankelijkheid en 

overzichtelijkheid (echter ook een negatieve opmerking op dit gebied, omdat er enkele 

cursisten het lastig vonden om de reader terug te vinden in Moodle).  
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De positieve uitspraken over Moodle betreffen vooral het makkelijker inleveren en feedback 

geven. Het feit dat het werk niet heen en weer gemaild hoeft te worden, waarbij vaak 

onduidelijk is of de docent het ontvangen heeft, wordt als positief ervaren: 

“Ja het is de samenwerking dat het goed verloopt. Via die website, niet meer dat je een emailtje stuurt 

en dat de leraar zegt, o ik heb het niet ontvangen. Dus dat is ook een stukje checkbaarheid naar de 

leraren toe.” 

“vroeger mailde je alles naar de leraar en dan was het minder overzichtelijk. Nu heb je als je het hebt 

verzonden, dan weet je ook dat u het kunt inzien. Als je het per mail hebt gestuurd en je krijgt geen 

antwoord terug, dan weet je niet of het aangekomen is, bijvoorbeeld.” 

Een negatieve beoordeling van Moodle/Teamlab betrof een projectgroep die zelf een prima 

oplossing verzonnen had voor het managen van het project. Ze hebben zelf OneNote van 

Microsoft gebruikt. In een aantal tabbladen hadden ze de planning, taakverdeling, 

voortgangsbewaking en logboeken gemaakt. Het OneNote-bestand hadden ze met elkaar 

gedeeld via DropBox, zodat iedereen erbij kon. Mooi voorbeeld hoe het ook anders kan:  

“Ja dat vind ik ook hartstikke handig. Het geeft veel voordelen, want je hebt gelijk alles bij de hand. Je 

hoeft ook niet in te loggen, wat bij Moodle in feite wel weer moet, je kan een planning maken, je kan 

bij je opdracht komen, anderen kunnen er ook in kijken, van dit moet je misschien nog aanpassen, het 

is heel toegankelijk. Bij Teamlab moet je toch steeds de documenten uitwisselen met elkaar.” 

Positieve uitspraken van Teamlab betroffen vooral de onderlinge controle via Teamlab 

tijdens de uitvoering van het project. Het lijkt hierdoor ook beter te lukken dat de 

projectleden elkaar aanspreken op het nakomen van de afspraken, doordat deze goed 

vastgelegd zijn. Het helpt ook als de projectleden van elkaar kunnen zien welk werk er 

gemaakt en ingeleverd wordt: 

“Je kan ook gelijk zien wanneer wat iemand had ingeleverd. 1 kon het gelijk zien als wij iets nog niet 

hadden ingeleverd. Als iets deze week af moest, kwam hij gelijk naar ons toe van zorg dat het op 

Teamlab staat, klaar.” 

“Ik denk wel dat het een bepaald conflict kan tegenhouden. Als de leider bijvoorbeeld zegt, jij moest 

dat doen, en hij gaat zeggen, ja dat heb je helemaal nooit gezegd, dan kan je wel zeggen, het staat 

daarop.” 

“Maar het was wel goed om mee te werken, want iedereen kon zijn deadlines zien en iedereen kon zich 

daaraan houden. Als hij zich er niet aan houdt, dan kon je ook zien dat hij buiten zijn deadlines 

kwam.” 

Nog een belangrijke negatieve uitspraak over Moodle en Teamlab, waar ik het zelf grondig 

mee eens ben is de volgende: 

“Nou het is niet storend, maar het was wel gewoon steeds gaan switchen, hier kan ik de 

studiehandleiding vinden en hier kan ik dan afspraken inplannen. Ik zou het beter vinden als alles in 

een tool was.” 
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4.8.4 Regulerende leerfuncties 

Uit de enquête komt een marginale toename van de regulerende leerfuncties naar voren: 

gemiddeld van 3,08 naar 3,11. Ook deze verschillen zijn niet significant. 

Ook vanuit de interviews scoren de regulerende leerfuncties niet zo goed. Er werden in 

absolute zin al minder uitspraken over de regulerende leerfuncties gedaan en hiervan waren 

er 3 positief en 12 negatief. Vooral Teamlab scoorde in dit verband slecht met 10 negatieve 

uitspraken. Deze hadden er bijna allemaal mee te maken dat er wel functionaliteit in 

Teamlab ingebouwd zit om van de taken de tijdregistratie bij te houden en hierover te 

rapporteren, maar dat deze functies te lastig zijn om te gebruiken. De meeste projectgroepen 

hadden vooraf de studiehandleiding niet geheel gelezen, waardoor niet duidelijk was dat er 

ook een logboek en een evaluatieverslag gemaakt moest worden. Er klinkt duidelijk door 

dat vaak ook niet wordt ingezien wat er de zin van is om een logboek of evaluatie te maken. 

Het is duidelijk dat hier tijdens de opleiding meer aandacht aan besteed moet worden en dat 

tegelijkertijd deze producten alleen gevraagd moeten worden als er werkelijk een evaluatie 

of logboek nodig is en hier ook wat zinnigs mee gebeurt. Anders ontstaat bij de cursisten 

vanzelf het beeld dat het werkelijk een zinloze exercitie is. Hier volgen enkele uitspraken die 

dit verduidelijken: 

“Nee niet echt, zijn we niet mee bezig geweest volgens mij. Kijk ja logboek, wat moet er precies in het 

logboek staan?” 

“Ik vond het onnodig om te gebruiken. Als je het zelf bijhoudt, dan weet je wel hoeveel tijd je eraan 

besteed hebt. Ik vond het dan onnodig om echt een timer aan te zetten in Teamlab” 

“Nou niet gevonden, ik vond het eigenlijk niet echt nodig. Vragen maken duurde op zich niet zo lang. 

Was een half uurtje ongeveer dat dat duurde. Ik weet niet, ik vond dat niet echt nodig eigenlijk.” 

4.9 Stap 9: Procesevaluatie 

 

De laatste stap in Opera betreft de procesevaluatie, waarin geëvalueerd wordt hoe het 

project is uitgevoerd. 

 

4.9.1 Reflectie terug in de tijd 

Het arrangement is uitgevoerd zoals vooraf bedacht. De studiehandleiding is aangepast, 

vooral door het stellen van duidelijke organisatorische kaders. Moodle is ingezet als LMS 

(Learning Management System), zodat voor de cursisten het leermateriaal makkelijker 

toegankelijk werd en het inleveren, feedback geven en beoordelen van werkstukken beter 

verliep. Door de inzet van Teamlab werd een omgeving gecreëerd waarmee cursisten als 

projectteam het project beter konden managen door het inplannen van mijlpalen en taken en 

door het maken van taakverdelingen. 
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Qua planning duurde de interventie wat langer dan gepland. Het was de bedoeling dat alle 

projectgroepen het project voor de kerstvakantie zouden afronden. Maar door ziekte en 

enkele gecancelde afspraken door bedrijven, lukte het drie van de zeven projectgroepen niet 

om alles voor de kerstvakantie af te ronden. De eerste drie weken na de vakantie was echter 

wel alles afgerond. Bij elkaar heeft de interventie dus een doorlooptijd van 9 werkweken 

gehad. 

Het kostte meer begeleiding dan gedacht om alle projectteams ook aan de slag te laten gaan 

met de ingezette hulpmiddelen. De eerste dag van het project heb ik uitgebreid uitleg 

gegeven over de tools en zijn we direct aan de slag gegaan om het project in Teamlab in te 

plannen. Maar een week later was er nog veel onduidelijk, zodat een extra klassikale uitleg 

is gegeven. Ook in de weken erna was nog de nodige individuele begeleiding nodig om 

goed met de tools te werken. 

 

4.9.2 Evaluatie van de redeneerketen 

Bijna alle aspecten van de interventie hadden ook het gewenste effect, zoals bedacht in de 

redeneerketen in tabel 4.1. Zoals gezegd zijn alleen de timer- en rapportagefuncties van 

Teamlab en daarmee de regulatieve leerfuncties niet goed uit de verf gekomen. 

De enquêtes geven een goed kwantitatief beeld van de verbeteringen in de studievoortgang 

en de studievaardigheden. Voor mij was het echter een eyeopener om met de projectgroepen 

de interviews te houden. Door met de cursisten in gesprek te gaan over de interventies, kom 

je er achter wat voor hun wel en niet werkt en het levert ook verrassende nieuwe inzichten 

op, zoals een projectgroep die zelf met OneNote een uitstekende omgeving creëerde om het 

project te managen, documenten te delen en samen te werken. Dit is wat mij betreft het 

belangrijkste leerpunt: Het is van belang dat docenten bij het doorvoeren van verbeteringen 

van het onderwijs of de organisatie daarvan voortdurend nagaan bij de cursisten of het voor 

hen inderdaad goed onderwijs is en of de maatregelen wel werken. Dit is iets wat we tot nu 

toe veel te weinig gedaan hebben en in de toekomst veel meer zouden moeten doen.  

 

4.9.3 Evaluatie naar de toekomst, verdere implementatie 

Kijkend naar de uitkomsten van mijn analyseonderzoek en dit interventieonderzoek, ben ik 

tot de overtuiging gekomen dat de juiste mix van docentsturing en zelfsturing kan leiden tot 

zowel een sterke verbetering van de studievoortgang als van de studievaardigheden. Dit is 

alleen mogelijk als de kaders voor de cursisten helder zijn en er door het docententeam 

tijdens de gehele opleiding een geleidelijke en gestructureerde overdracht van de 

leerfuncties naar de cursisten plaatsvindt. Het resultaat kan zijn dat we hard werkende, 

maar ook zelfstandige cursisten afleveren aan het bedrijfsleven en aan de hbo-opleidingen. 

Ik zou graag met een aantal collega’s een implementatieplan willen opstellen om de opzet 

van de interventie verder door te voeren. In dit plan kan uitgewerkt worden welke kaders 

nodig zijn in de opleiding en tijdens welke onderdelen van de opleiding de verschillende 
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studievaardigheden aan bod komen. Het is daarbij van belang dat de verschillende 

vaardigheden door de docenten worden voorgedaan, dat ze worden geoefend en pas daarna 

worden overgedragen aan de cursisten. In het plan kan de inzet van bruikbare tools zoals 

Moodle en Teamlab verder worden uitgewerkt. Het zou mooi zijn als we daarbij tot één 

goede tool zouden kunnen komen: 

- waarmee het hele leerproces goed te managen is  

- waarin we duidelijke kaders kunnen geven 

- waarin we alle leermaterialen overzichtelijk kunnen aanbieden 

- waar cursisten hun werk kunnen inleveren 

- waar docenten het werk kunnen voorzien van feedback en kunnen beoordelen 

- waar docenten registratie van de resultaten kunnen bijhouden 

- waar cursisten goedgekeurd werk kunnen toevoegen aan een portfolio 

- waarbinnen cursisten kunnen samenwerken aan projecten 

- waar cursisten hun projecten kunnen plannen en managen en hierover rapporteren 

- waarbinnen het voor docenten mogelijk is om groepswerk te beoordelen  

Het is van belang dat we gaan meten of de ingezette maatregelen op termijn het gewenste 

effect hebben. Dit kan door regelmatig enquêtes te houden onder de cursisten, maar ik wil 

daarnaast ook graag een delegatie van cursisten bij deze ontwikkelingen betrekken om hun 

ideeën en meningen mee te nemen bij het opstellen en uitvoeren van de plannen.  

Tenslotte wil ik alle cursisten die aan deze interventie hebben meegewerkt hartelijk 

bedanken.  
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6 Bijlagen  
 

6.1 Bijlage 1 - Studiehandleiding Project Servicedesk, oude versie 
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Plaats in het geheel. 

 

a. In onderstaande figuur is te zien wat de positie is van het Project Servicedesk binnen het 
cluster “Servicedesk en Organisatie”.  

 

 
 

 

b. Om deel te mogen nemen aan het project Servicedesk, moet het onderdeel Basis 
Servicedesk met succes afgerond zijn.  

 

c. Het project Servicedesk is één van de onderdelen die succesvol afgerond moeten zijn, 

voor met de afsluitende BPV kan worden begonnen. 
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Beschrijving project Servicedesk 

 

 

 

P R O J E C T  S E R V I C E D E S K  

 

Inleiding: In het basisblok Servicedesk heb je de theorie van ITIL geleerd, 

waarbij je ook naar de tactische processen gekeken hebt (Service 

Delivery). In dit project ga je op bezoek bij een bedrijf, om de tactische 

ITIL-processen onder de loep te nemen en hierover een interview te 

houden. 

 

Opdracht: Kies zelf een bedrijf uit. Dit kan bijvoorbeeld het bedrijf zijn waar je al 

een keer stage hebt gelopen of een ander bedrijf. Het scheelt wel als je 

het bedrijf en de mensen van de automatiseringsafdeling al een beetje 

kent.  

 

Voorafgaand aan het bezoek stel je met jouw team vragen op voor de 

tactische ITIL processen. 

 

Tijdens het bezoek houd je het interview. Met de uitkomst hiervan 

maak je een presentatie met een uitwerking van de vragen en 

antwoorden, zodat dit goed weergeeft de wat de tactische processen 

inhouden en hoe deze bij het bedrijf zijn ingevoerd en wat er 

eventueel verbeterd zou kunnen worden. 

 

Producten:  Product 1: vragen voor het interview  

 Product 2: het interview zelf en de notulen hiervan 

 Product 2: een presentatie met inhoud van de processen en 
hoe deze bij het bedrijf ingevoerd zijn en wat verbeterpunten 
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zijn. 

 Product 3: eindverslag met evaluatie en logboek 
 

Werkwijze:  Werk in een team van 3-5 personen. 

 Alle tactische processen moeten aan bod komen.  

 Neem contact op met het geselecteerde bedrijf en ga na of ze 

met dit project willen meewerken en of het bedrijf geschikt is 

voor dit project (dus in hoeverre ITIL is doorgevoerd).  

 Stel voorafgaand aan het eerste bezoek de vragen voor het 

interview op en laat deze goedkeuren door de vakdocent. Het 

bedrijf en gegevens over de contactpersoon moeten in dit 

stadium dus al bekend zijn. 

 Maak een afspraak met de contactpersoon van het bedrijf voor 
het eerste bezoek. Mail voorafgaand aan het bezoek de vragen 
naar het bedrijf, zodat het bedrijf zich op het interview kan 
voorbereiden. Tijdens het eerste bezoek verzamel je genoeg 
materiaal om een beschrijving van de huidige situatie te 
maken.  

 Terug op school werk je de antwoorden van het interview 
netjes uit en maak je een presentatie met de procesbeschrijving 
van de tactische ITIL processen en hoe deze bij het bedrijf 
ingevoerd zijn. 

 Houdt de presentatie voor de docent en de medecursisten van 
het team. 

 

Toetsing: De belangrijkste beoordelingspunten van dit project zijn: 

 Ben je in staat om de ITIL-theorie op de juiste manier in 
praktijk te brengen? 

 Ben je in staat om tijdens een interview de juiste informatie te 
achterhalen en een goede beschrijving van de ingevoerde ITIL 
processen te maken? 

 Ben je in staat om de verkregen informatie op een 
professionele manier te presenteren aan de docent en aan de 
medecursisten? 

 

 

Middelen en 

ondersteuning: 

Boek: Servcidesk4 / ITIL foundation (auteur Frits Gubbels, uitgeverij 

Academic, ISBN: 90 395 2306 1) 

Begeleiding van vakdocent (1 uur per week) 
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Beoordeling B-Project Servicedesk 

Groep: Naam: Datum: 

Onderdeel: Feedback: 
Beoordeling 

Eind 
Max Score 

1.  Product 1 – Vragen voor het interview 

Vragen zijn in correct Nederlands opgesteld  50   

Vragen zijn zinvol en hebben voldoende diepgang  50  

Totaal 1.   

2.  Product 2 – Houden van het interview 

De antwoorden zijn goed genotuleerd en uitgewerkt  20   

Beschrijving van huidige situatie met reeds ingevoerde 

ITIL processen bij het bedrijf 

 40  

Beschrijving waar aanvullingen en verbeteringen voor 

tactische processen mogelijk zijn 

 40  

Totaal 2.  

3.  Product 3 –Presentatie 
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Beoordeling B-Project Servicedesk 

Groep: Naam: Datum: 

Onderdeel: Feedback: 
Beoordeling 

Eind 
Max Score 

Er is een professionele presentatie gemaakt  20  

Er is voor minimaal twee tactische ITIL processen een 

invoering- of verbetervoorstel gedaan 

 40  

Er is gelet op de verschillende aspecten (procedures, inzet 

mensen, inzet middelen) 

 40  

Totaal 3.  

 

4.  Product 4 – Eindverslag 

Evaluatie  50   

Logboek  50   

Totaal 4.  

Eindcijfer  
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6.2 Bijlage 2  -  Nieuwe Studiehandleiding in Moodle en Teamlab 

 

Project Servicedesk 

 

Inleiding 

In het basisblok Servicedesk heb je de theorie van ITIL geleerd, waarbij je ook naar de tactische 
processen gekeken hebt (Service Delivery). In dit project ga je op bezoek bij een bedrijf, om de 
tactische ITIL-processen onder de loep te nemen en hierover een interview te houden. 

Leerdoelen 

De leerdoelen van dit project zijn: 

o De ITIL-theorie over de tactische processen op de juiste manier in praktijk te brengen. 
o Het achterhalen van de juiste informatie tijdens een interview en aan de hand van de 

notulen een goede beschrijving van de ingevoerde ITIL processen maken. 
o De verkregen informatie op een professionele manier presenteren aan de docent en aan de 

medecursisten. 

Opdracht 

Kies zelf een bedrijf uit. Dit kan bijvoorbeeld het bedrijf zijn waar je al een keer stage hebt gelopen of 
een ander bedrijf. Het scheelt wel als je het bedrijf en de mensen van de automatiseringsafdeling al 
een beetje kent. 
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Voorafgaand aan het bezoek stel je met jouw team vragen op voor de tactische ITIL processen. 

Tijdens het bezoek houd je het interview. Met de uitkomst hiervan maak je een presentatie met een 
uitwerking van de vragen en antwoorden, zodat dit goed weergeeft de wat de tactische processen 
inhouden en hoe deze bij het bedrijf zijn ingevoerd en wat er eventueel verbeterd zou kunnen worden. 

Producten 

o Product 1: vragen voor het interview 
o Product 2: het interview zelf en de notulen hiervan 
o Product 2: een presentatie met inhoud van de processen en hoe deze bij het bedrijf 

ingevoerd zijn en wat verbeterpunten zijn. 
o Product 3: eindverslag met evaluatie en logboek 

Werkwijze 

o Werk in een team van 3-5 personen. 
o Alle tactische processen moeten aan bod komen. 
o Neem contact op met het geselecteerde bedrijf en ga na of ze met dit project willen 

meewerken en of het bedrijf geschikt is voor dit project (dus in hoeverre ITIL is 
doorgevoerd). 

o Stel voorafgaand aan het eerste bezoek de vragen voor het interview op en laat deze 
goedkeuren door de vakdocent. Het bedrijf en gegevens over de contactpersoon moeten in 
dit stadium dus al bekend zijn. 

o Maak een afspraak met de contactpersoon van het bedrijf voor het eerste bezoek. Mail 
voorafgaand aan het bezoek de vragen naar het bedrijf, zodat het bedrijf zich op het 
interview kan voorbereiden. Tijdens het eerste bezoek verzamel je genoeg materiaal om 
een beschrijving van de huidige situatie te maken. 

o Terug op school werk je de antwoorden van het interview netjes uit en maak je een 
presentatie met de procesbeschrijving van de tactische ITIL processen en hoe deze bij het 
bedrijf ingevoerd zijn. 

o Houdt de presentatie voor de docent en de medecursisten van het team. 

Toetsing 

De belangrijkste beoordelingspunten van dit project zijn: 

o Projectmatige aanpak 
o Planning, taakverdeling en samenwerking 
o Het formuleren van de vragen voor het interview 
o Het houden en vastleggen van het interview 
o Het maken van de presentatie 
o Het houden van de presentatie 
o Verbeterpunten van de itil-processen van het bedrijf 
o Eindrapportage, urenverantwoording en logboek 
o Evaluatie 

Begeleiding 

Je kunt van de vakdocent feedback krijgen bij het opstellen van de interviewvragen. Daarnaast kun 
je ondersteuning krijgen om met Teamlab het project goed in te plannen en hiervan de voortgang te 
bewaken.  

Definieer het project 

Definieer in Teamlab jullie project. Zorg hierbij voor de volgende zaken: 



29 mei 2013 INTERVENTIERAPPORT 

 
 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 

56 

o Maak een nieuw project aan en geef het project de volgende naam: Project Servicedesk 
Team [naam], waarbij je voor naam de achternaam van de projectleider invult. 

o Ken aan dit project de teamleden toe. 
o Leg in teamlab eerst de mijlpalen (milestones) vast. Denk dus eerst na in welke grote 

stappen je het project kunt verdelen en hoe lang je voor iedere mijlpaal nodig hebt door de 
'due date' in te vullen, dus wanneer de mijlpaal af moet zijn. Dit vormt de globale planning 
van het project. Zorg dat de totale duur van het project (zes weken) niet overschreden 
wordt. 

o Maak nu in teamlab per mijlpaal alle benodigde taken aan. Verdeel deze taken goed over 
het team door ze evenwichtig aan de teamleden toe te kennen. Bepaal per taak de 
benodigde tijd, door de 'due date' in te stellen. 

Uitvoering van het project 

o Voer de taken uit volgens de planning. Je wordt via een email gewaarschuwd als een taak 
bijna af moet zijn. 

o Je kunt de agenda van Teamlab gebruiken om te zien welke taken je moet uitvoeren en 
wanneer die klaar moeten zijn. 

o Gebruik in Teamlab de timerfunctie om bij te houden hoe lang je aan een taak werkt. 
o Zorg dat alle taken en mijlpalen binnen de afgesproken tijd afgerond zijn. 
o Houd een individueel logboek bij over het verloop van het project. 

Lever tijdens de uitvoering van het project de volgende producten in: 

In Teamlab kun je gezamenlijke documenten aanmaken voor de interviewvragen, notulen en 
presentatie. Voor een goede beoordeling is het nodig dat deze documenten opgesplitst worden in de 
individuele bijdragen, die met behulp van onderstaande links kunnen worden ingeleverd. Geef elkaar 
feedback voor je de werkstukken inlevert. Daarna is mogelijk om voor de ingeleverde werkstukken 
feedback te vragen van de begeleidende docent. 

o Stel gezamenlijk de interview vragen op, waarbij ieder teamlid verantwoordelijk is voor 1 of 
2 tactische itil-processen (afhankelijk van het aantal projectdeelnemers).  

o Tijdens het interview bij het bedrijf stel je steeds je eigen vragen, en spreekt af dat een 
ander teamlid notulen van het interview maakt. Daarnaast kan het handig zijn om het 
interview op te nemen. Vraag daar wel altijd even toestemming voor. 

o Maak gezamenlijk de presentatie, waarbij je weer verantwoordelijk bent voor je eigen itil-
processen. Voorafgaand aan de presentatie lever je de powerpoint of prezi in die je 
gemaakt hebt.  

o Als de presentatie in orde is, maak je met het team een afspraak met de docent om de 
eindpresentatie te houden. 

Evaluatie van het project 

o Na afloop van de presentatie lever je een gezamenlijke evaluatie en een individuele 
urenverantwoording en logboek in. De urenverantwoording kun je uit Teamlab halen. 

o Beantwoord voor de evaluatie tijdens een eindbespreking met jouw team de volgende 
vragen en maak hiervan een gezamenlijk verslag: 
o Wat zijn de belangrijkste leerpunten uit dit project? 
o Wat kun je hiervan gebruiken voor de stage of na deze opleiding voor werk of 

vervolgopleiding? 
o Hoe verliep de samenwerking? 
o Hoe verliep de communicatie? 
o Wat was de belangrijkste inbreng van ieder teamlid? 
o Wat ging goed? 
o Wat waren knelpunten en hoe zijn deze opgelost? 
o Was de planning van de mijlpalen realistisch? Welke onderdelen wel of niet? 
o Hoe was achteraf gezien de planning en verdeling van de taken? 
o Is het project binnen de gestelde tijd afgerond? 
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Via onderstaande links kun je het evaluatieverslag, het logboek en de urenverantwoording inleveren. 

Beoordeling van het project en afsluiting 
Als alle documenten door de teamleden zijn ingeleverd en de eindpresentatie is 
gehouden, volgt de eindbeoordeling van het project. Hieronder is het 
beoordelingsformulier weergegeven, zodat je kun zie hoe het project beoordeeld wordt:
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Beoordeling B-Project Servicedesk 

Groep: Naam: Datum: 

Onderdeel: Feedback: 
Beoordeling 

Max Score 

1.  Product 1 – Vragen voor het interview 

Vragen zijn in correct Nederlands opgesteld  50  

Vragen zijn zinvol en hebben voldoende diepgang  50  

Totaal 1.  

2.  Product 2 – Houden van het interview 

De antwoorden zijn goed genotuleerd en uitgewerkt  20  

Beschrijving van huidige situatie met reeds ingevoerde 

ITIL processen bij het bedrijf 

 40  

Beschrijving waar aanvullingen en verbeteringen voor 

tactische processen mogelijk zijn 

 40  

Totaal 2. 

3.  Product 3 –Presentatie 
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Beoordeling B-Project Servicedesk 

Groep: Naam: Datum: 

Onderdeel: Feedback: 
Beoordeling 

Max Score 

Er is een professionele presentatie gemaakt  20  

Er is voor minimaal twee tactische ITIL processen een 

invoering- of verbetervoorstel gedaan 

 40  

Er is gelet op de verschillende aspecten (procedures, inzet 

mensen, inzet middelen) 

 40  

Totaal 3. 

 

4.  Product 4 – Eindverslag 

Evaluatie  50  

Logboek  50  

Totaal 4. 

Eindcijfer 
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Hieronder is twee schreenshots opgenomen om een indruk te geven hoe het project er in 

Moodle uit komt te zien. 
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6.3 Bijlage 3 – Vragen cursistenenquête  
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6.4 Bijlage 4 – Interviewvragen cursisten 

Per projectgroep wil ik een kort interview houden, waarin ik wil nagaan of de interventies 

(aangepaste studiehandleiding, inzet van Moodle en Teamlab) bijdragen aan het zowel 

verbeteren van de studievoortgang, als de voorbereidende, controlerende en regulerende 

studievaardigheden. 

Doorlooptijd van het project 

- Welke invloed hebben de interventies op de doorlooptijd van het project? 

- Welke interventie heeft de meeste invloed? 

- Kun je uitleggen hoe dit komt? 

- Hoe ervaar je deze invloed? 

 

Voorbereidende studievaardigheden 

- Welke invloed hebben de interventies op de voorbereidende studievaardigheden, 

(zoals plannen, taken verdelen, oriënteren op het project)? 

- Welke interventie heeft hierop de meeste invloed? 

- Kun je uitleggen hoe dit komt? 

- Hoe ervaar je deze invloed? 

Verwerkende studievaardigheden 

- Welke invloed hebben de interventies op de verwerkende studievaardigheden, (zoals 

voortgangscontrole, werken volgens de planning, projectcommunicatie)? 

- Welke interventie heeft hierop de meeste invloed? 

- Kun je uitleggen hoe dit komt? 

- Hoe ervaar je deze invloed? 

Regulerende studievaardigheden 

- Welke invloed hebben de interventies op de regulerende studievaardigheden, (zoals 

feedback vragen, evaluatie en reflectie)? 

- Welke interventie heeft hierop de meeste invloed? 

- Kun je uitleggen hoe dit komt? 

- Hoe ervaar je deze invloed? 
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6.5 Bijlage 5 – Logboek 

 

Donderdag 15 november 

Begonnen met de interventie. Voor de derdejaars ICT Beheerders eerst in het kort verteld 

over mijn onderzoek en de uitkomsten daarvan en wat ik van plan ben met de interventie. 

Eerst met de groep een korte discussie gehouden over hoe ze nu projecten inplannen, 

bewaken en managen. Er kwam niet veel response uit de groep. Eigenlijk wordt er wel goed 

door deze groep gepland, maar dit gebeurt niet expliciet. Hooguit wordt een planning 

vastgelegd in een Word-document of Excelsheet. Vervolgens gebeurt er weinig tot niets met 

deze planning op het moment dat de voortgang bewaakt moet worden. 

Hierna uitleg gegeven over het project en hoe dit via Moodle aangeboden wordt en hoe ze 

het via Teamlab zelf kunnen inplannen en managen. De projectgroepen de opdracht gegeven 

om na de presentatie in Teamlab het project in te plannen, maar begonnen met de cursisten 

de eerste enquête in te laten vullen. Door te werken met de groepscode in een keer een goede 

response, 21 van de 26 respondenten. Deze enquête vooraf sluit ik hiermee af. 

Na het invullen van de enquête projectgroepen geformeerd, waarna de cursisten aan de slag 

gingen om het project in Teamlab aan te maken en in te plannen. De meeste cursisten zijn 

hier de rest van de dag mee bezig geweest en ik heb ze hierbij intensief begeleid. Het viel me 

op hoe de cursisten en ook ikzelf geactiveerd werden bij de planningsactiviteiten door 

gebruik te maken van deze projectmanagement tool. Het is me in de tien jaar dat ik lesgeef 

nog nooit gelukt om cursisten hier zo actief mee bezig te laten zijn. Het resultaat van de dag 

is dat de zeven projectgroepen in Teamlab zijn geregistreerd, de projecten zijn aangemaakt, 

per project mijlpalen en onderliggende taken zijn aangemaakt en dat het me deze avond is 

gelukt om vrij snel en eenvoudig alle projectgroepen in Teamlab feedback te geven op de 

mijlpalen en de onderliggende taken. 

Een team sprong eruit, omdat hier een cursist duidelijk talent heeft op dit gebied. Van hem 

kreeg ik via Teamlab al gelijk een uitnodiging in de agenda voor de eindpresentatie die zijn 

team op 6 december wil gaan houden. Van een andere cursist kreeg ik de vraag of het andere 

project dat we deze periode gaan doen ook in Moodle gezet kan worden en of hij dat ook in 

Teamlab kan gaan doen. Andere teams hebben de interviewvragen vandaag al gemaakt en 

ingeleverd en er is al een afspraak met een bedrijf om het interview te houden. Overigens 

zijn ook al twee collega’s van mijn team overgegaan op het gebruik van Moodle.  

Al met al een zeer veelbelovende start van mijn interventie. Hieronder een screenshot waarin 

te zien is hoeveel mijlpalen en taken de teams vandaag hebben ingepland. 
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Donderdag 22 november 

Voor de meeste projectgroepen waren een aantal functies in Moodle en Teamlab nog niet 

helemaal duidelijk. Hierover nogmaals uitleg gegeven. Tijdens de lessen zijn de 

projectgroepen bezig met de verdere planning van het project en de uitvoering van de eerste 

taken, zoals het opstellen van de interviewvragen. 

Donderdag 29 november 

Met projectgroepen doorgesproken hoe het project verloopt: 

Team 1: Twee van drie projectleden zijn afwezig. Met Vincent afgesproken dat hij bedrijven 

gaat bellen voor het gesprek en komende week de vragen gaat opstellen. In Teamlab zijn de 

milestones goed ingepland en voor de eerste milestone zijn ook de vragen goed ingepland en 

verdeeld. Verder is er nog weinig gebeurd. Vincent gaat proberen om in Teamlab ook de 

taken voor de andere milestones verder in te plannen. 
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Team 2: In Teamlab is het project globaal ingepland. Alleen de eerste milestone is verder in 

detail gepland. Verder is er niet veel in Teamlab gebeurd. Het project loopt ook goed. De 

interviewvragen zijn gemaakt en er is een afspraak met een bedrijf gemaakt voor het 

interview. Het team geeft ook aan dat afspraken en planning binnen het team altijd al goed 

loopt, zonder dat dit expliciet gemaakt wordt. 

Team 3: In eerste instantie is het project wel ingepland in Teamlab, maar daarna is het project 

stilgevallen. Vandaag proberen om alsnog in Teamlab alles in te plannen. In de loop van de 

dag gaan we kijken hoe dit gegaan is. 

Team 4: Dit team gebruikt Teamlab vanaf het begin heel goed en uitgebreid. Alle milestones 

en onderliggende taken zijn direct goed ingepland. De afspraken worden ook nagekomen. 

Inmiddels zijn alle interviewvragen ingeleverd en goedgekeurd. Er was ook al een afspraak 

met het bedrijf, maar dit bedrijf heeft de afspraak gecancelled en reageert slecht op pogingen 

om een nieuwe afspraak te maken. Het team probeert parallel een ander bedrijf te zoeken. 

Vooralsnog hoeven de andere mijlpalen nog niet qua planning aangepast te worden. 

Team 5: In Teamlab zijn alle milestones ingepland en van de eerste twee milestones zijn ook 

de taken in detail ingepland. De interviewvragen zijn gemaakt en hierop is feedback 

gegeven. Van twee teamleden moet deze feedback nog verwerkt worden. Er is een bedrijf 

gevonden waar het interview gehouden kan worden en waarschijnlijk lukt dit volgende 

week. Het team gaat proberen de taken van overige milestones ook alvast verder in te 

plannen. 

Team 6: Gaat erg goed. Dit is het eerste team dat het interview heeft gehouden. Ze zijn nu 

bezig met het voorbereiden van de presentaties. 

Team 7: In Teamlab nog niet alle milestones ingepland en nog bezig met het maken van de 

interviewvragen. 

6 december 2012 

10:45-12:00 Dit is de eerste presentatie van Team 4 van Lion. Het team heeft het interview 

gefilmd.  Deze filmpjes zijn in de presentatie verwerkt. Op zich werkt dit heel goed, omdat 

daarmee het interview bij het bedrijf de school binnen wordt gehaald. Als docent kan ik 

direct feedback geven op de vragen en de antwoorden. Na afloop met het team een korte 

evaluatie gehouden en een interview van ongeveer 15 minuten. Dit interview opgenomen 

13:30-15:00 Presentie team 2 Thimo, Tom, Vincent, Jeffrey.  

Team 7, Milan, Joel, Mickey. Interviewvragen verbeterd. 

13 december 2012 presentatie Team 6: Yamil, Toufik, Roderick, Martijn, interview gehouden, 

enquête ingevuld.  

19 december 2012 

10:30 presentatie team 7 Mickey, Joel, Milan, interview gehouden, enquête ingevuld. 
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20 december 2012  

Presentatie Team 3 Jesse, Jerswin, Ihrim, Yonis kon niet doorgaan vanwege de afwezigheid 

van twee van de teamleden 

Presentatie team 5: Murat, Gabriel, Joey, Mart, Brian kon eveneens niet doorgaan, vanwege 

de afwezigheid van teamlid. 

Presentatie team1: Joey Rentenaar, Jeroen, Vincent kon niet doorgaan omdat het dit team nog 

niet gelukt is een bedrijf te vinden voor het interview. 

Deze drie presentaties en ook de interviews/enquêtes voor deze teams worden na de 

kerstvakantie gehouden. 

Kerstvakantie 

Interviews tot nu toe uitgetypt en geanalyseerd. 

17 januari 2013 

Eindpresentatie gehouden voor team 3 en team 1. Na afloop de interviews gehouden en de 

enquête afgenomen. Met team 5 afgesproken donderdag 23 januari de eindpresentatie te 

doen. Het is nog niet zeker of dit gaat lukken, omdat twee teamleden inmiddels op stage 

zijn. 

24 januari 2013 

Pres team 5 van Murat. Interview afgenomen van ongeveer 10 minuten. Direct daarna de 

enquête gehouden. Dit was het laatste interview. De enquête afgesloten.  

27 januari 2013 

Begonnen met analyse van de enquêtes in SPSS. Eerst de enquêtes voor en na de interventie 

in één sheet gezet. Vervolgens de drie hoofdvariabelen “voorbereidend”, “verwerkend”, en 

“regulerend” samengesteld door de gemiddelden te nemen van de onderliggende vragen. 

Van deze variabelen de frequentieverdeling berekend en de normaalverdeling gemaakt. 

16 april 2013 

Presentatie gehouden voor het team over de interventie. 

Feedback: 

- Goede vormgeving 

- De interventie zou ook gehouden moeten worden onder ander leerjaren en niveaus 

- We zouden de vrijheid moeten houden om meerdere platforms te gebruiken zoals 

onenote als dat voor de cursisten werkt. Mogelijk kunnen we deze platforms 

koppelen. 
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- Uitkomsten van onderzoek laten een aanzienlijke verbetering zien. Hier moeten we 

wel iets mee. 

- Ik vond de presentatie eigenlijk wel saai, erg theoretisch allemaal. Zo’n 

masteropleiding zou niets voor mij zijn. 

- Is het geven van kaders hetzelfde als docentsturing? 

- Ronald wil wel meewerken aan een implementatieplan voor niveau 2 

18 april 2013 

Maria komt bij me met een opdracht Nederlands. Ze laat zien hoe ze hierin al aardig wat 

elementen verwerkt heeft van voorbereidende, verwerkende en regulerende leerfuncties. 

Samen bespreken we de opdracht en ik vul aan waar ze nog extra leerfuncties kan 

toevoegen, zoals plannen, taken verdelen, monitoren, hulp zoeken en reflecteren op het 

proces. Maria mailt mij de opdracht. 
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6.6 Bijlage 6 - Frequentietabellen samengestelde variabelen 

 

Tabel 6.1 Frequentietabel voorbereidend, voor de interventie 

Voorbereidende leerfunctiesa 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,45 1 4,8 4,8 4,8 

2,64 1 4,8 4,8 9,5 

2,73 1 4,8 4,8 14,3 

2,82 2 9,5 9,5 23,8 

3,00 2 9,5 9,5 33,3 

3,09 2 9,5 9,5 42,9 

3,18 2 9,5 9,5 52,4 

3,27 1 4,8 4,8 57,1 

3,36 1 4,8 4,8 61,9 

3,45 3 14,3 14,3 76,2 

3,55 1 4,8 4,8 81,0 

3,64 3 14,3 14,3 95,2 

3,73 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0   

 

Tabel 6.2 Frequentietabel verwerkend, voor de interventie 

Verwerkende leerfunctiesa 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,00 1 4,8 4,8 4,8 

2,60 2 9,5 9,5 14,3 

2,70 2 9,5 9,5 23,8 

2,90 3 14,3 14,3 38,1 

3,00 1 4,8 4,8 42,9 

3,10 5 23,8 23,8 66,7 

3,20 1 4,8 4,8 71,4 

3,30 1 4,8 4,8 76,2 

3,40 3 14,3 14,3 90,5 

3,50 1 4,8 4,8 95,2 

3,60 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0   
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Tabel 6.3 Frequentietabel regulerend, voor de interventie 

Regulerende leerfunctiesa 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,90 1 4,8 4,8 4,8 

2,60 2 9,5 9,5 14,3 

2,80 5 23,8 23,8 38,1 

2,90 1 4,8 4,8 42,9 

3,00 1 4,8 4,8 47,6 

3,10 3 14,3 14,3 61,9 

3,20 2 9,5 9,5 71,4 

3,30 1 4,8 4,8 76,2 

3,50 1 4,8 4,8 81,0 

3,60 1 4,8 4,8 85,7 

3,70 1 4,8 4,8 90,5 

3,80 1 4,8 4,8 95,2 

4,10 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0   

 

Tabel 6.4 Frequentietabel voorbereidend, na de interventie  

Voorbereidende leerfunctiesa 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,45 1 4,3 4,3 4,3 

2,64 1 4,3 4,3 8,7 

2,73 1 4,3 4,3 13,0 

2,91 1 4,3 4,3 17,4 

3,00 2 8,7 8,7 26,1 

3,09 2 8,7 8,7 34,8 

3,18 3 13,0 13,0 47,8 

3,27 2 8,7 8,7 56,5 

3,55 3 13,0 13,0 69,6 

3,73 3 13,0 13,0 82,6 

3,82 1 4,3 4,3 87,0 

4,00 2 8,7 8,7 95,7 

4,55 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0   
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Tabel 6.5 Frequentietabel verwerkend, na de interventie  

Verwerkende leerfunctiesa 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,20 1 4,3 4,3 4,3 

2,30 1 4,3 4,3 8,7 

2,40 1 4,3 4,3 13,0 

2,70 1 4,3 4,3 17,4 

2,80 2 8,7 8,7 26,1 

2,90 2 8,7 8,7 34,8 

3,00 1 4,3 4,3 39,1 

3,10 3 13,0 13,0 52,2 

3,20 1 4,3 4,3 56,5 

3,30 2 8,7 8,7 65,2 

3,40 2 8,7 8,7 73,9 

3,50 3 13,0 13,0 87,0 

3,70 2 8,7 8,7 95,7 

4,60 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0   

 

Tabel 6.6 Frequentietabel regulerend, na de interventie  

Regulerende leerfunctiesa 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,50 1 4,3 4,3 4,3 

2,60 4 17,4 17,4 21,7 

2,70 2 8,7 8,7 30,4 

2,80 2 8,7 8,7 39,1 

3,00 1 4,3 4,3 43,5 

3,10 2 8,7 8,7 52,2 

3,20 4 17,4 17,4 69,6 

3,30 2 8,7 8,7 78,3 

3,40 1 4,3 4,3 82,6 

3,60 1 4,3 4,3 87,0 

3,70 1 4,3 4,3 91,3 

4,00 1 4,3 4,3 95,7 

4,30 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0   
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Figuur 6.1 Frequentieverdeling voorbereidend, voor interventie 

 

Figuur 6.2 Frequentieverdeling verwerkend, voor interventie 
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Figuur 6.3 Frequentieverdeling regulerend, voor interventie 

 

Figuur 6.4 Frequentieverdeling voorbereidend, na interventie 
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Figuur 6.5 Frequentieverdeling verwerkend, na interventie 

 

Figuur 6.6 Frequentieverdeling regulerend, na interventie 
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6.7 Bijlage 7 – Tabellen Independent Samples T-Test 

 

Tabel 6.7 Independent Samples T-Test leerfuncties voor en na de interventie 

Group Statistics 

  Voor-na-
interventie 

N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Voorbereidende 
leerfuncties 

Voor 21 3,1991 ,36660 ,08000 

Na 23 3,3557 ,49560 ,10334 

Verwerkende 
leerfuncties 

Voor 21 3,0286 ,37302 ,08140 

Na 23 3,1478 ,52386 ,10923 

Regulerende 
leerfuncties 

Voor 21 3,0810 ,48746 ,10637 

Na 23 3,1087 ,47378 ,09879 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Voorbereidende 
leerfuncties 

Equal 
variances 
assumed 

1,830 ,183 -1,182 42 ,244 -,15660 ,13248 -,42395 ,11075 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,198 40,335 ,238 -,15660 ,13069 -,42065 ,10746 

Verwerkende 
leerfuncties 

Equal 
variances 
assumed 

1,448 ,236 -,862 42 ,393 -,11925 ,13831 -,39839 ,15988 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -,875 39,738 ,387 -,11925 ,13623 -,39463 ,15612 

Regulerende 
leerfuncties 

Equal 
variances 
assumed 

,001 ,976 -,191 42 ,849 -,02774 ,14498 -,32032 ,26484 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -,191 41,388 ,849 -,02774 ,14517 -,32084 ,26535 
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6.8 Bijlage 8 – Codering van de labels 

 

Tabel 6.8 Codering van de labels 

Nr Fragment SV+ SV- VO+ VO- VE+ VE- RE+ RE- SH+ SH- MO+ MO- TL+ TL- AE+ AE- FB+ FB- TO+ TO- Opmerkingen 

1 Ik denk Teamlab. Het is heel 
overzichtelijk welke afspraken je maakt en 
je kan een datum aangeven en ik vind dat 
prettig om zo mee te werken in plaats van 
alles op papier dan, ik kan nou wel 
zeggen van ik heb het af, maar. 

    1                   1                 

2 Ja en wat ik ook wel heb gemerkt is dat 
sowieso word je meer opgejaagd, je hebt 
een planning gemaakt, je moet het op tijd 
af hebben, want we hebben ook gewoon 
keurig gehaald 

1                       1                 

3 Teamlab ja. Als je dat dan ziet, dan ben je 
sneller geneigd om het ook echt op die 
datum probeert af te hebben in plaats van 
laten we er gewoon aan gaan werken en 
geen planning maken. Dan is het gevolg 
meestal dat het langer duurt, dan dat je 
de planning ziet en je daar aan probeert 
te houden. 

1                       1                 

4 Ja de e-mails worden niet heel goed door 
het systeem verzonden of ontvangen om 
het zo maar te zeggen, maar op gegeven 
moment kom je wel op het punt van hij 
loopt af of ik vergeet het.  

  1                       1   1           

5a Ja ik vond, we hebben natuurlijk twee 
programma’s daarvoor gehad, Moodle en 
Teamlab, en beide werkte wel goed samen. 
Je levert iets in en je maakt de planning. 

    1                   1                 

5b Ja ik vond, we hebben natuurlijk twee 
programma’s daarvoor gehad, Moodle en 
Teamlab, en beide werkte wel goed samen. 
Je levert iets in en je maakt de planning. 

        1           1                     
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6 Als je inlevert, is het wel handig als je 
gelijk de opmerkingen ziet wat erbij komt 
te staan  

        1           1           1         

7 Ja het is de samenwerking dat het goed 
verloopt. Via die website, niet meer dat je 
een emailtje stuurt en dat de leraar zegt, 
o ik heb het niet ontvangen. Dus dat is 
ook een stukje checkbaarheid naar de 
leraren toe. 

        1           1               1     

8 Ja het staat gewoon goed als je alle vakken 
onder elkaar hebt, dan hoor je het ook bij 
elkaar te hebben. Bij Portal dat we nu 
hebben staat alles een beetje door elkaar 
heen. En dat is gewoon heel rommelig, 
ook qua overzichtelijkheid. Hierin staat 
wanneer je het moet inleveren, wat de 
reader is, alles is heel overzichtelijk 
ingedeeld. 

    1               1               1     

9 Nou ja, Moodle is tien keer zo handig als 
Nova Portal. Ik ben nooit fan van Nova 
Portal geweest, bij Moodle heb je alles op 
een centrale locatie, en dan kan je overal 
bij, dus dan heb je wat je moet maken, 
wanneer het af moet zijn, heb je alles bij 
elkaar. En hoef je niet zoals op Nova 
Portal van het ene document naar het 
andere te gaan en alles op te zoeken. Dus 
dat is veel makkelijker. 

        1           1               1     

10 Normaal als je een mailtje stuurt, krijg je 
daar nooit een reactie op. Dan is het 
gewoon, ja het is ingeleverd en klaar. 
Maar als je het via Moodle doet, ja ik 
verwacht dat daar meer toekomst in zit, 
om daar makkelijker ook een reactie op te 
geven, dan via een mailtje 

        1           1           1         

11 Ja ik vond Moodle gewoon wel lekker 
werken. Vind ik sowieso wel. Dat vind ik 
wel een verbetering Moodle. 

        1           1                     
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12 vroeger mailde je alles naar de leraar en 
dan was het minder overzichtelijk. Nu 
heb je als je het hebt verzonden, dan weet 
je ook dat u het kunt inzien. Als je het per 
mail hebt gestuurd en je krijgt geen 
antwoord terug, dan weet je niet of het 
aangekomen is, bijvoorbeeld.  

        1           1           1         

13 Ja en de documentatie is makkelijker te 
vinden, waar het project staat, en dat 
andere, Portal, de ene zet het weer bij 
netwerkbeheer neer, de ander weer bij 
ICT beheerder, en de ene zet het in blok 3 
neer en de ander zet het in blok 8 neer. 
Dus vergeleken met dat is het wel echt 
heel makkelijk om de stof te vinden. Het 
enige dat we missen is eigenlijk dat je 
voor een hele groep een ding kunt 
inleveren.  

        1           1               1     

14 Ja, Teamlab is op zich, vind ik wel een 
goed programma, maar je moet heel veel 
klikken en het irritante vind ik zelf ook 
alles ligt open voor iedereen. Je kan dus 
bij wijze van spreken van iedereen. 

    1                   1             1   

15 Ja, daardoor is het misschien wel iets, 
omdat de documentatie sneller gevonden 
was en ja en wat dan wel is gebeurd is 
dat we het voor de hele groep wilde 
inleveren, maar daardoor is het wel wat 
sneller gelopen. Bij de anderen moesten 
we altijd achter de docent aangaan voor 
de documentatie. 

1                   1                     

16 : Ja dat hoort misschien bij de vraag van 
de documentatie, maar van dit moet je 
inleveren, dit moet je inleveren, dit moet 
je inleveren en soms krijg je documentatie 
en dan zit je zo te kijken en dan denk je 
van, wat moeten we inleveren?  

    1           1                         

17a . En we zeggen dan ook: Moodle vinden 
we eigenlijk wel iets dat moet blijven  

    1               1                     
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17b en Teamlab, ja, als het verplicht zou 
worden, zou ik niet erg blij worden. 
(T:Oké, waarom niet). Omdat, nou ja, wij 
werken liever met een Excel-document, 
waarin we alles zelf neer kunnen zetten, 
waarin we echt een planning kunnen 
maken hoe wij zelf willen, dan dat we het 
op die online website doen met knopjes, 
en dan kan je (een taak) bijvoorbeeld niet 
aan twee mensen toekennen. Het was 
allemaal wat veel gedoe. Ik kon geen 
taken toevoegen, alleen 3 kon taken 
toevoegen. 

      1                   1           1   

18 Ja voor communicatie schreven we het al 
wel in Word, wat de taken waren, 2 
kwam dan met Dropbox en OneNote, 
daarvoor gebruikten we Google Drive en 
Google Docs, daar kon je, ja Google Docs 
was het voordeel, daar kon je gewoon 
tegelijk aan een document samenwerken 
en in Dropbox kun je dat niet, 
tegelijkertijd in een document zitten en 
dat maakte het wel iets lastiger, maar met 
taken, gewoon communiceren en dan 
schreven we dat op. 

    1                     1             OneNote ipv 
Teamlab 

19 Nou ja, voor sommige mensen heeft het 
misschien wel voordelen, die moeite 
hebben met plannen en afspraken maken 
en aan de afspraken houden. Als daar heel 
veel moeite mee hebt, dan is Teamlab een 
heel groot voordeel, als je heel veel moeite 
hebt met plannen en dat u er ook in kunt 
kijken, dan is dat een voordeel, maar als 
je bijvoorbeeld een goed lopend groepje 
hebt, dan is dit wel makkelijker. 

    1                     1               

20 Het voordeel van deze is, dat je kunt doen 
wat je wilt. Bij Teamlab heb je die 
beperkingen, en je moet heel veel moeite 
voor een klein dingetje doen. 

    1                     1           1 OneNote 
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21 Maar het kan ook zijn dat, ja wij zijn er 
nu heel snel doorheen gegaan, maar als je 
een groot bedrijf bent en je zou heel veel 
aantekeningen moeten maken, kijk ons 
groepje heeft de taken gewoon verdeeld, 
klaar, maar als je heel lang zou bezig zijn, 
zou het handig zijn als je gaat plannen. 

    1                   1               OneNote 

22 : En Teamlab moet je ook alles online, 
moet je weer inloggen en dat is met een 
Dropbox of Googledrive met dit 
(OneNote), je kan ook gewoon in de tab 
ernaast, kun je gewoon de vragen en de 
opdrachten neerzetten die we hebben. Dat 
kan 2 wel even aanklikken. 

        1                 1           1 OneNote 

23a Ja dat vind ik ook hartstikke handig. Het 
geeft veel voordelen, want je hebt gelijk 
alles bij de hand. Je hoeft ook niet in te 
loggen, wat bij Moodle in feite wel weer 
moet, je kan een planning maken, je kan 
bij je opdracht komen, anderen kunnen er 
ook in kijken, van dit moet je misschien 
nog aanpassen, het is heel toegankelijk.  

        1             1               1 OneNote 

23b Bij Teamlab moet je toch steeds de 
documenten uitwisselen met elkaar. 

          1               1             OneNote 

24a Dat gaat om die twee dingen dus 
eigenlijk, dus vooral Moodle, omdat we 
het makkelijk vinden,  

        1           1               1     

24b en ja misschien ook de documentatie 
omdat die erop is aangepast is, maar .. 

        1       1                         

25 Ja, het was heel duidelijk wat we moesten 
doen, want je kon gewoon kijken wat je 
moest inleveren, en er staat ook een 
tekstje boven, met wat we moesten 
inleveren, dus we konden dat makkelijk 
vinden. Soms krijgen we readers en dan 
mogen we 30 bladzijden doorspitten, 
voordat we de opdracht kunnen vinden.. 

    1           1                   1     



29 mei 2013 INTERVENTIERAPPORT 

 
 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 

85 

26 Ja, de planning en de communicatie. Ja, 
wij zijn, zoals we al zeiden, een beetje zelf 
gedreven, dus als we zien dat iemand er 
wat langer over doet, dan gaan we dus 
snel vragen van waarom. 

        1                 1             OneNote 

27 Ja je kan als het geïnstalleerd is terecht 
komen bij taken, ook nog aanvinken. Dan 
kan je zelf, staat eerst nog open. En dan 
vink je aan dat je het hebt gedaan en dat 
je het dan gemaakt hebt. 

        1                 1             OneNote 

28 wij hadden gewoon als je het afgevinkt 
hebt dan hadden we het gedaan, maar je 
kan ook heel veel dingen doen, je kan ook 
Excel documenten maken dat alles 
automatisch wordt afgevinkt, dat hadden 
we nu nog niet gedaan, maar we hadden 
tabs gemaakt met waar je zelf, we hadden 
een tab planning, we hadden een tab 
gemaakt met notities, een tab gemaakt 
met logboek en een tab gemaakt met 
interviewvragen. En onder de 
interviewvragen hadden we vier pagina’s 
gemaakt, dus voor alle vier de 
onderwerpen met de namen erbij, dan 
wisten we ook echt wie dat onderwerp 
ging maken en iedereen kan gewoon in 
die tab kijken, ja zo wist je ook 
bijvoorbeeld van als het nog niet 
afgevinkt was ging je even kijken in die 
tab of ie al iets gedaan had. 

        1                 1             OneNote 

29a We hebben Teamlab niet echt gebruikt, 
dus in die zin niet nee.   

    1                     1               

29b Ja nou ja, wat we al zeiden, vonden we 
Moodle op zich wel ja, stond ook netjes 
bij wat de notities waren onderaan dat 
dingetje, dus dat kon je ook gewoon lezen. 
Dus dat is op zich wel makkelijk. 

        1           1                     
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30 Ja en het voordeel is ook, hij zet ook de 
link erbij van de website, dus als iemand 
terug wil kijken waar je het vandaan 
hebt, bijvoorbeeld meer informatie zoekt, 
kun je op de link klikken en dan gaat ie 
gewoon weer terug naar de website. Dus 
als je een plaatje hebt, dus bijvoorbeeld 
broncontrole voor het plaatje, en bronnen 
moet je noteren, bijvoorbeeld stukken 
waar je informatie vandaan hebt, zet ie 
onderaan de gekopieerde tekst zet ie bij 
waar je het vandaan hebt gehaald en 
wanneer je het ervandaan hebt gehaald, 
dus de datum erbij, dus dat is wel een 
groot voordeel. 

            1             1             OneNote 

31 Ja Moodle helpt echt. Op Nova Portal zit 
ik altijd te zoeken en te zoeken 

    1               1               1     

32a Teamlab heeft daarbij wel heel goed 
geholpen.  

1                       1                 

32b En Moodle maakte het inleveren van die 
vragen veel makkelijker. 

    1               1                     

33 Ja en dan hoef je ook niet een andere 
documentopslagbron te gebruiken, zoals 
Dropbox of Google Docs. Dan kan je 
gewoon het bestandje uploaden naar 
Teamlab en dan kun je het zelf ook 
allemaal goed beheren.  

    1                   1           1     

34 Precies, en we hadden ook voor ons 
project gezamenlijk alles bij elkaar. Alle 
vragen en oplossingen en de presentaties 
zelf en dat was ook wat makkelijker en 
overzichtelijker voor iedereen, in plaats 
van dat het elke keer op een iemand zijn 
laptop staat, dan moet je steeds met usb 
alles verplaatsen. 

    1                   1                 

35 Nou omdat je die Milestones kan 
aanmaken en daaronder die taken en die 
kunt verdelen naar de aparte mensen en 
die krijgen dan ook gelijk een emailtje van 

    1                   1   1             
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wat ze moeten doen. 

36 Je kan ook gelijk zien wanneer wat 
iemand had ingeleverd. 1 kon het gelijk 
zien als wij iets nog niet hadden 
ingeleverd. Als iets deze week af moest, 
kwam hij gelijk naar ons toe van zorg dat 
het op Teamlab staat, klaar. 

        1               1                 

37 Ja het is lekker overzichtelijk eigenlijk, 
want je kunt precies zien wie wat moet 
doen en wanneer het af moet zijn. Dan 
kun je voor jezelf ook makkelijk 
terugkijken, o wat moet ik deze week 
doen, o dit en dat. En het moet dan en 
dan klaar zijn. 

        1               1           1     

38 we moesten gewoon inkomen om het te 
begrijpen en zo en hoe je te werk gaat 

      1                   1               

39 Ja en Moodle dat je iets direct op kon 
plaatsen en dat u dan gelijk kon 
controleren of het goed is, dat vond ik wel 
het beste denk ik. 

        1           1           1         

40 : Ja, het is echt heel handig, want ik krijg 
ze ook op mijn mobiel gewoon. En dan 
krijg je weer zo’n ding en dan denk je: o 
ja, moet ik ook nog doen. Dat is erg 
handig. 

        1               1   1             

41 Ja maar dan ben je meer tijd kwijt aan het 
plannen echt en dan moet je dat eigenlijk 
van te voren dat iedereen zijn eigen 
tijdsregistratie moet doen en dat dan ook 
elke week zelf moet inleveren om dat dan 
weer te verwerken in Teamlab. 

              1           1               
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42 het is wel makkelijk dat je alles bij elkaar 
hebt, kijk, zoals bij dat Moodle, kun je zo 
de studiehandleiding zien, kijk dat is 
gewoon een plek waar je alle informatie 
bijeen hebt en dat helpt wel enigszins 
gewoon dat je door kan klikken en kan 
zoeken hé waar staat dat ook al weer en 
dan kan je snel switchen, dus dat scheelt 
wel enigszins met opzoekwerk, je hebt 
alles bij elkaar. 

1                   1                     

43 Teamlab of iets, dat is niet iets waarvan 
je zegt, goh. Kijk wij pakken dat op een 
andere manier aan denk ik. Kijk wij gaan 
gewoon bij elkaar zitten, hoe zullen we 
dat project gaan behandelen en dan gaan 
we er gewoon met z’n allen aan zitten en 
dan gaan we die vragen maken, maar of 
Teamlab of Moodle daarbij helpt dat het 
sneller gaat of iets, dat weet ik eigenlijk 
niet. 

  1                       1               

44a het is makkelijk, het overzicht bevalt, dat 
je kan zien is het al nagekeken, staat er al 
een beoordeling bij, dat werkt allemaal 
wel mooi,  

        1           1                     

44b maar of daardoor het project echt sneller 
gaat, dat betwijfel ik. 

  1                   1                   

45 : Ja een klein beetje denk ik, net als je het 
ingepland hebt, maar uiteindelijk ga je 
toch weer je werk… 

1                       1                 

46 Nou ik vond het wel fijn dat je gewoon de 
takenverdeling in kon plannen en daar 
heb ik wel meerdere keren naar gekeken, 
had je wel eens opdrachten in het project, 
dat waren 2 zijn opdrachten, dat waren 
mijn opdrachten, dus daar heb ik wel wat 
aan gehad.  

    1                   1                 

47 Nee dat vastleggen niet, dat was wel 
handig, dat is wel een verbetering. 

    1                   1                 
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48 Ik denk wel dat het een bepaald conflict 
kan tegenhouden. Als de leider 
bijvoorbeeld zegt, jij moest dat doen, en 
hij gaat zeggen, ja dat heb je helemaal 
nooit gezegd, dan kan je wel zeggen, het 
staat daarop. 

        1               1               Voorkomen 
conflicten 
over 
taakverdeling 

49 dat deed je voorheen niet en het ligt dan 
wel vast, mocht je het nodig hebben, dan 
kun je het altijd terugzoeken inderdaad. 
Vooral het overzicht zeg maar, het is heel 
makkelijk in gebruik. Dat vond ik dan wel 
handig. Ik denk wel dat het een 
aanvulling is om te gaan gebruiken. 

        1               1                 

50 Het inleveren ervan. Ja als u zegt dit en 
dit is nog niet goed, dat u dat bij mij als 
notitie kunt neerzetten.  

        1           1                     

51a Ja vooral het feedback, dat is ook wel 
makkelijk op zich. Maar ik denk dat het 
misschien wel een vervanging kan zijn 
voor Portal of zo. Niemand weet meestal 
waar je het vandaan moet halen, welk 
blok je moet zijn. Het is best wel een 
omweg om erbij te komen.  

        1           1               1     

51b En bij Moodle heb je gewoon heel 
makkelijk je reader, je studiehandleiding, 
alles bij elkaar, ja alle informatie die je 
nodig hebt, dat is eigenlijk veel 
gemakkelijker 

            1       1           1         

52 dat vind ik echt wel het voordeel van 
Moodle, dat helpt zeker. Dan hoef je ook 
niet echt te zoeken, soms heb je ook wel 
eens van waar staat het en dan kan je het 
niet vinden en dan moet je weer en dan 
denk je o dan vraag ik het volgende week 
wel en dan stop je er weer even mee en bij 
Moodle heb je dat niet nodig, want dan 
staat alles bij elkaar, dus dan kun je best 
wel snel, dat helpt wel dus met die 
doorlooptijd ook van het project doordat 

1                   1                     
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je alles bij elkaar heb, alles voor de hand 
liggend, kun je snel verder. 

53 Nee niet echt, zijn we niet mee bezig 
geweest volgens mij. Kijk ja logboek, wat 
moet er precies in het logboek staan?  

              1           1               

54 Studiehandleiding hebben we wel 
gebruikt in ieder geval 

            1   1                         

55 ? En een logboek, ja maar een logboek, ik 
neem een logboek nooit zo serieus, dat heb 
ik nog nooit, daar heb ik altijd moeite mee 
om een logboek bij te houden. Ja dat weet 
je zelf ook wel, dat gaat altijd tussen neus 
en lippen door, moet je eigenlijk wel doen 
natuurlijk, dat is wel makkelijker, want 
heel vaak wordt het gevraagd, maar goed, 
maken we, ja toch heel vaak eerlijk gezegd 
op het laatste moment. Dan ga ik 
terugdenken, hoe lang ben ik ermee bezig 
geweest, maar om dat consequent bij te 
houden, ik denk dat het bij de meeste 
mensen wel een beetje… 

              1   1                       

56 Nou was allemaal wel goed. Teamlab kon 
je natuurlijk stappen in zetten. 

1                       1                 

57 Ja je kunt het ook van de anderen zien en 
dan kun je hem erop aanspreken, dat was 
heel mooi en wat ook mooi was is dat de 
handleiding daar op stond, de 
studiehandleiding, waar het over gaat. 

1                   1                     



29 mei 2013 INTERVENTIERAPPORT 

 
 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 

91 

58 Ja, dat was dan Moodle inderdaad, dat 
was wel handig, want daar kon je meteen 
op, in plaats dat je het anders van de 
netwerkschijf hebt, dan heb je het op het 
internet, kun je inloggen en het meteen 
bekijken. Dat vond ik voor mezelf handig. 

    1               1                     

59 Ja zeker, je bent op de hoogte waar je in 
het project ongeveer bent. En dan kan je 
ook anderen erop aanspreken, als ze hun 
huiswerk niet hebben gedaan en je kan ze 
bijvoorbeeld en je kan zelfs hun huiswerk 
controleren.  

1                       1                 

60 2: Ja ook de deadlines, de datums wanneer 
het af moet zijn, voor iedereen. 

    1                   1                 

61 Ja, op vmbo zat natuurlijk een leraar 
achter je aan, dat je het moet afmaken, en 
nu heb je dat niet meer, dus daar heb je 
dan dat systeem voor. 

1                       1   1             

62 En je blijft continue op de hoogte van , op 
de hoogte, want dan weet je, o ja, dan 
moet je dit afmaken 

1                       1                 

63 Ja was wel makkelijk dat we die vragen 
konden inleveren. 

        1           1                     

64 Nou het maken van de planning ging 
goed, maar het houden aan de planning 
was anders, maar het maken van de 
planning, het gaat heel soepel. 

    1                   1                 

65 Ja het ging heel goed, dit systeem bevalt 
me wel. 

    1                   1                 

66 Kwartiertje of zo, hebben we al die 
Milestones gemaakt.  

    1                   1                 

67 En gelijk die taken en zo en gelijk de 
datums erbij. 

    1                   1                 

68 Nou die mails natuurlijk.         1               1   1             
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69 Nou de voortgang bewaken ging 
makkelijker door Teamlab, maar wij 
deden altijd ons huiswerk over de 
deadline, dus na de deadline gingen wij 
een beetje wat verder, maar dat is onze 
eigen schuld. Maar het is wel soepeler, 
het is makkelijker om te zien. Wanneer 
wat gedaan moet worden. Het is 
overzichtelijker, dat ook inderdaad. En ja, 
het helpt wel moet ik zeggen. 

    1                   1                 

70 Volgens mij hebben we dat niet gedaan.               1   1                       

71 Nou niet gevonden, ik vond het eigenlijk 
niet echt nodig. Vragen maken duurde op 
zich niet zo lang. Was een half uurtje 
ongeveer dat dat duurde. Ik weet niet, ik 
vond dat niet echt nodig eigenlijk. 

              1           1               

72 Ben ik bijvoorbeeld een half uurtje bezig 
met OS Verdieping, en staat die timer 
ook door te ratelen. 

              1           1               

73 Je kan daar een logboek in maken, dat 
hebben wij niet gedaan, maar dat gaan 
wij nog doen, we gaan hem nog 
evalueren, of dat in Teamlab kan, weet ik 
niet, denk wel vast wel 

              1           1               

74 Ik moet zelf denk ik zeggen dat we er niet 
zo heel veel gebruik van hebben gemaakt, 
we hebben eigenlijk meer een beetje een 
eigen planning gemaakt, en alles in 
googledocs gezet, waar we eigenlijk altijd 
bij kunnen, en dan kunnen we het 
aanpassen en gelijk uploaden en dan ziet 
ook gelijk iedereen het.  

    1                     1               

75 Gewoon een Word documentje.     1                     1               

76 Wie wat doet, en wanneer het af moet 
zijn eigenlijk. 

    1                     1               

77 Voor het hele project. We werken er 
eigenlijk een beetje naar toe, zeg maar 

    1                     1               

78 Ik vond Moodle wel handig     1               1                     
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79 De opdracht staat er, je kunt meteen 
onderin inleveren zeg maar, niet al dat 
gedoe met mailen en zo 

        1           1                     

80 Ja, ik vond het wel makkelijk dat die 
studiehandleiding er in staat. Die heb ik 
er eigenlijk gewoon vanaf gepakt, en de 
reader stond erbij. Ja dat was wel 
makkelijk, want op de ICT Academie zit 
ik nog wel eens te zoeken, tussen al die 
blokken wanneer het nou wel of niet is, 
want het loopt nog wel eens uit, zitten we 
al weer in een ander blok, waar staat ie 
nou. 

    1               1                     

81 Ja, gewoon, god schiet eens op. Zo 
misschien dus 

        1                 1               

82 Nou we hebben nu een groepsgesprekkie 
opgericht. Chat zeg maar, ping via de 
telefoon. En zo kun je onderling even 
uitwisselen, zorg je dat je dat nog effe 
afhebt, kun je dat nog effe doen 

        1                 1             Whatsapp, 
Googledrive 
gebruikt ipv 
Teamlab 

83 Bij mij niet zo heel veel, ik weet niet of 
dat bij jullie 

      1               1                   

84 Voor dit project? Ok, nee daar hebben we 
nog niet zoveel aan gedaan 

              1           1               

85 Ik wist niet eens dat het moest eigenlijk       1           1                       

86 Ja, in ieder geval voor de 
studiehandleiding en zo 

    1               1                     

87 Ja, dat is ook wel makkelijk, want dat heb 
je altijd bij je. Want via Teamlab krijg je 
volgens mij een emailtje 

    1                     1               

88 Ja, van de week wel effe zitten werken, 
toen zaten we thuis, en toen hadden we 
eigenlijk een soort van chatprogramma 
nodig. Toen zaten we gewoon op 
Facebook, die twee, gewoon verder typen 
en hup, maar dat kan dus gewoon via die 
chatgroep doen, net wat je zelf 
makkelijker vindt 

    1                     1               
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89 Dat zou inderdaad wel in een agendaatje 
kunnen, of zo. Iets overzichtelijker per 
dag en met een tijdsindeling, het is nu 
gewoon globaal neerschrijven, ja 
woensdag dat, dinsdag dit, Dus dat had 
wel iets specifieker gekund ja 

      1                   1               

90a Nou ik denk dat zowel Moodle als 
Teamlab hebben geholpen, want dan kon 
je echt zelf zien wat de deadlines zijn van 
de afspraken die je zelf hebt gemaakt; dat 
is dan in Teamlab. Voor dit project vond 
ik dat echt goed werken. Dan konden we 
ook echt afspraken inplannen en 

1                       1                 

90b ook inleven via Moodle vond ik ook wel 
goed, maar wat ik dan misschien wel 
beter zou vinden is dat dan bijvoorbeeld 
alles via Teamlab zou gaan, dus dat het 
inleveren ook via Teamlab kon gaan, dus 
ook de studiehandleidingen enzovoorts, 
dus dat alles in een systeem zouden 
hebben, dat zou wel beter zijn. 

1                   1                     

91a Nou het is niet storend, maar het was wel 
gewoon steeds gaan switchen, hier kan ik 
de studiehandleiding vinden en hier kan 
ik dan afspraken inplannen. Ik zou het 
beter vinden als alle in een tool was. 

          1           1                 Liever alles in 
1 tool 

91b Nou het is niet storend, maar het was wel 
gewoon steeds gaan switchen, hier kan ik 
de studiehandleiding vinden en hier kan 
ik dan afspraken inplannen. Ik zou het 
beter vinden als alle in een tool was. 

          1               1               

92 Maar het was wel goed om mee te 
werken, want iedereen kon zijn deadlines 
zien en iedereen kon zich daaraan 
houden. Als hij zich er niet aan houdt, 
dan kon je ook zien dat hij buiten zijn 
deadlines kwam. 

        1               1                 

93 Ja, ik denk het wel ja. Anders doe je het je 
eigen tijd, je eigen snelheid. 

1                       1                 
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94 : Ik denk dat we nu gelijkmatiger hebben 
gewerkt. Normaal is het, dan maak je 
gewoon een zooi en dan doe je twee weken 
weer niks en dan vergeet je het. Nu krijg 
je via de email herinneringen, van je hebt 
die en die opdrachten toegewezen 
gekregen, en welke tijd je ervoor hebt. 

1                       1                 

95 Ja je wordt er een beetje door aangestuurd 
doordat het systeem, dan zie je gewoon 
van o ja ik moet hiermee aan de slag gaan 
en daar wordt je op aangestuurd. 

1                       1                 

96 Nou het plannen vond ik wel goed gaan, 
maar in dit project vond ik ook een paar 
onderdelen zoals het interview wilde ik 
niet in allemaal aparte taken gaan zetten. 

    1                   1                 

97 Ja ik vond het wel makkelijk. In het begin 
moest je de milestones kiezen, dus dat 
zijn gewoon de hoofdonderdelen en onder 
die onderdelen heb ik gewoon de taken 
gevuld en dat ging echt heel makkelijk en 
ik heb gewoon iedereen de mogelijkheid 
gegeven om te zeggen, je mag zelf je taak 
kiezen. 

    1                   1                 

98a Nou het heeft wel geholpen, want 
normaal als we zo’n project zouden doen, 
dan hebben we gewoon een projectleider 
en die stuurt dan wat emailtjes rond met 
wat kun je doen en dat is het. En nu heb 
je centraal dat systeem,  

    1                   1                 

98b nou en je hebt dan wel Moodle erbij, 
maar dat is ook wel handig om gewoon je 
documenten op te zoeken, want vaak heeft 
de ene heeft het niet en dan moet je het 
gaan rondsturen en in vond het wel goed. 
Ik zou het niet erg vinden als het 
volgende project ook gewoon daarmee 
zouden doen. 

    1               1                     
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99 Het is, je hebt gewoon de meest up-to-
date handleiding, want het wordt ook wel 
veranderd en dan heb je versie 1.0 of zo 
en dan is het weer 1.1 en ik denk dat dat 
gewoon geupdate wordt die dat document 
bijhoudt. 

    1               1                     

100a Ik vind het inleveren via Moodle dat vind 
ik wel veel makkelijker, ook dat je er 
opmerkingen erbij kan zetten. Ander 
staat dat weer ergens in een email en dan 
moet je weer zoeken, dat is gewoon niet te 
doen.  

        1           1                     

100b Alleen het vinden van readers via 
Moodle, dat vind ik heel omslachtig. Dat 
is me maar een keer gelukt van de vijf 
keer of zo. 

      1               1                   

101 Het zat wel erg diep ja.       1               1                   

102 Ja, je hebt er wel veel tussen staan. Is het 
die, is het die? Misschien is het 
makkelijker om een knopje te maken met 
readers en dat je dan de vakken ertussen 
ziet staan. 

      1               1                   

103 En dan kun je de deadline gewoon 
aanpassen. 

        1               1                 

104 Ja, ik kan ook een taak aanpassen. Ik kan 
ook een taak aan 2 toewijzen of zo. 

        1               1                 

105 Nee hebben we niet gebruikt.               1           1               

106 Ik vond het onnodig om te gebruiken. Als 
je het zelf bijhoudt, dan weet je wel 
hoeveel tijd je eraan besteed hebt. Ik vond 
het dan onnodig om echt een timer aan te 
zetten in Teamlab 

              1           1               

107 Je werkt in dagdelen denk ik en dan hou 
je bij hoeveel dagdelen je gewerkt hebt. In 
je logboek vermeld je bijvoorbeeld of je een 
dagdeel hebt gewerkt of twee dagdelen. 
En dan kan je gewoon zelf bijhouden, je 
hoeft niet perse te noteren ik heb zes uur 

              1           1               
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en twintig minuten gewerkt. 

108 Ja, misschien eerst een Word documentje 
en als het nodig is daarna in Excel. 

              1           1             Logboek in 
Word of 
Excel 
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