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1. Contextbeschrijving 
 
 
De opleiding Bouwkunde (niveau 4) van het NOVA-College streeft ernaar om cursisten zo goed 
mogelijk op te leiden. De opleiding is opgezet volgens het principe van competentie gericht opleiden 
dat is beschreven in het kwalificatiedossier van de opleiding samengesteld door het kenniscentrum 
van de bouw, Fundeon. Binnen de opleiding worden verschillende didactische modellen gebruikt om 
dit doel te bereiken. Er worden klassikale lessen gegeven waarbinnen soms wel maar meestal geen 
tijd is voor huiswerk, dit is docentafhankelijk. Er worden ook projectlessen gegeven waarbinnen 
cursisten in groepsverband aan projectopdrachten werken. Deze projectopdrachten zijn door het 
team zelf geschreven op basis van de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. 
Cursisten worden uiteindelijk beoordeeld op de beroepscompetenties van het kwalificatie dossier die 
verwerkt zitten in de verschillende werkprocessen. Daarnaast worden er individuele lessen gegeven 
waarbinnen cursisten zelfstandig met de lesstof bezig zijn in hun eigen tempo. Verder zijn er nog 
verschillende ondersteunende lessen voor cursisten met achterstanden. Te denken valt hier aan 
lessen Nederlands en Exact.  
 
Ondersteunende lessen in de vorm van het leren leren of andere studievaardigheden zijn slechts 
minimaal herkenbaar in het onderwijsprogramma door middel van lessen Leren, Loopbaan en 
Burgerschap (LLB). Hierin worden verschillende studietechnieken behandeld maar deze staan op 
zichzelf en worden in andere lessen niet toegepast. Onduidelijk is welke studietechnieken de 
cursisten gebruiken en of zij zich bewust zijn van hun sterke en zwakke kanten. Cursisten kennen hun 
eigen leerstijl niet en weten hierdoor niet hoe ze hun studietechnieken kunnen verbeteren. De 
zelfstandige studiehouding die van de cursisten verwacht wordt lijkt er in de praktijk onvoldoende te 
zijn. Cursisten lijken hun studie activiteiten slecht te kunnen plannen en docenten vragen zich af hoe 
we onze cursisten dit op individueel niveau zo goed kunnen aanleren. 
 
Het brein van adolescenten is tot ongeveer hun 25e levensjaar nog volop in ontwikkeling (Crone, 
2011). In het gedeelte van het brein, de prefrontale cortex ontwikkelen zich de executieve functies. 
Executieve functies (ef) zijn de vermogens om impulsen en reacties te beheersen, doelmatig te 
plannen en je te kunnen verplaatsen in de ander. De executieve functies zijn noodzakelijk om doel- 
en toekomstgericht gedrag op een effectieve manier uit te kunnen voeren (Manchester, Priestley & 
Jackson, 2004) en helpen cursisten om te plannen en organiseren, taken op te starten en de 
aandacht erbij te houden. 
 
Het interventieplan zal uitgeschreven worden volgens de OPERA-methode (Andriessen & Kliphuis, 
2010) omdat op deze wijze op een systematische wijze projecten te omschrijven om op die manier 
de effecten van de interventies vast te stellen. Tevens helpt deze methode om de opgedane kennis 
overdraagbaar te maken. 
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2. Diagnose startsituatie 
 

 
Het analyseonderzoek valt uiteen in twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is meer theoretische van 
aard waar door middel van twee enquêtes de leerstijlen (ILS-Mbo) en de executieve functies (EF-
Mbo) in kaart zijn gebracht. Het tweede gedeelte zijn de resultaten vanuit de praktijk op de 
competenties zoals die door cursisten gescoord wordt in het projecten. Om alle drie de onderdelen 
goed aan elkaar te verbinden is er gekozen om eerste de verbanden tussen leerstijlen en executive 
functies te onderzoeken en om deze daarna te verbinden aan de competenties vanuit de praktijk. 
Het gaat er uiteindelijk om of cursisten die laag scoren op hun leerstijl ook laag scoren op de 
ontwikkeling van hun executieve functies en ook laag scoren op de ontwikkeling van competenties. 
Hiermee kunnen ontwikkelde interventies zorgen voor een maximale groei bij deze cursisten.  

 
Uit het analyseonderzoek komen de volgende conclusies: 
Op het gebied van leerstijlen (ILS-Mbo) blijkt dat cursisten: 
- leren niet zien als het opbouwen van kennis maar het kopiëren van feiten. 
- kennis vanuit de theorie niet kunnen integreren in de projecten. 
 
Op de ontwikkeling van de executieve functies (EF-Mbo) blijkt dat cursisten: 
- hun taken moeilijk kunnen opstarten (EF- taakinitiatie). 
- hun aandacht er moeilijk bij kunnen houden (EF- volgehouden aandacht) 
- moeilijk hun taken en opdrachten kunnen plannen en prioriteren (EF- plannen/prioriteren) 
 
Op de competentiescore blijken cursisten: 
- niet te kunnen plannen en organiseren. 
- niet te kunnen formuleren en rapporteren. 
- onvoldoende materialen en middelen inzetten. 
 
Bij het verbinden van de conclusies uit de drie onderzoeksgebieden blijkt dat er een correlatie is 
tussen de scores op de leerstijlen en de executieve functies. Van de cursisten die een gemiddelde 
score halen op de ontwikkeling van hun executieve functies scoort 70% ook een gemiddelde score op 
de hun leerstijl. Cursisten met een hoge score op hun ontwikkeling van executieve functies, daarvan 
scoort ook 70% hoog op de hun leerstijl. Bij cursisten die laag scoren op executieve functie 
ontwikkeling scoort 50% gemiddeld op hun leerstijl en 50% scoort hier hoog. 
 
Wanneer na deze tweeslag ook de competenties worden meegenomen kan er per cursist een beeld 
geschetst worden in hoeverre ze talent hebben voor studeren. Dan blijkt dat er van alle cursisten uit 
het analyseonderzoek 11% een excellent talent heeft en 21% eigenlijk talentloos is voor deze 
opleiding. De overige 68% van de cursisten heeft op één of twee onderdelen (ILS, EF of 
competenties) een dusdanige ontwikkeling dat ze veel moeite hebben om hun studie te kunnen 
volgen.  
 
De vraag is nu of de onderzoeksdoelstellingen behaald zijn. Hiervoor is het noodzakelijk de 
hoofddoelstelling en vraagstelling vanuit het analyseonderzoek opnieuw onder de loep te nemen. 
De hoofddoelstelling is: 

Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop cursisten studeren en welke 
studievaardigheden zij hierbij toepassen en of zij zicht bewust zijn van hun eigen 
leerstijl en op welke manier zij deze toepassen. 

 
Uit de voorgaande conclusie blijkt dat dit inzicht nu helder is. De ILS-Mbo geeft concreet aan hoe 
effectief cursisten leren waarbij de EF-Mbo duidelijk aangeeft hoe het met de ontwikkeling van de 
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executieve functies is gesteld. De score op de competenties geeft aan op welke wijze ze hun leerstijl 
aanpassen aan de opleiding en dat wat er geleerd moet worden. Cursisten die de competenties niet 
direct scoren hebben dus erg veel moeite om hun leerstijl actief aan te passen aan de taak of 
opdracht. Dit kan een gevolg zijn van niet kunnen door een lage ontwikkeling op de executieve 
functies. Cursisten met een hoge scoren op de executieve functies kunnen het wel maar doen het 
niet.  Van alle cursisten blijkt bijna 80% moeite te hebben met studeren en niet goed weten hoe zij 
een studietechniek moeten toepassen. Deze resultaten laten duidelijk zien dat docenten op het 
gebied van begeleiding van cursisten meer kunnen doen op individuele aansturing zodat cursisten 
betere leerprestaties ontwikkelen. 

 
Vanuit de hoofddoelstelling zijn er deelvragen geformuleerd: 

- Welke leerstijlen hebben onze cursisten? Hierbij wordt niet specifiek gekeken naar de 
typeringen volgens Slaats maar naar de mate cursisten in staat zijn te leren. 

- Hoe zijn de executieve functies ontwikkeld bij onze cursisten? 
- Hoe zijn de competenties ontwikkeld bij onze cursisten? 
- Welke verbanden kunnen worden aangetoond op basis van de eerste twee deelvragen 

als je deze vergelijkt met de derde deelvraag? Met name het verband dat indien een 
cursist een bepaalde ontwikkeling heeft met betrekking tot zijn leerstijl kom je dan 
dezelfde ontwikkeling tegen bij de executieve functies en zorgt dit ervoor dat de 
ontwikkeling op de beroepscompetenties vergelijkbaar is?  

  
Het inventariseren van leerstijlen, executieve functies en competenties is gelukt en geeft voor alle 
cursisten een helder beeld. De verbanden tussen de drie onderzoeks-variabelen zijn minder helder. 
Dit komt omdat de spreiding groot is. Er kan niet direct gesteld worden dat cursisten met een hoge 
ontwikkeling op de executieve functies ook een hoge beheersing hebben van hun leerstijl en hun 
competenties. Dit gaat slechts op voor 11% van alle cursisten. De resultaten laten zien dat cursisten 
zeer divers ontwikkeld zijn.  
Wel geven de resultaten tot op detailniveau weer hoe cursisten ontwikkeld zijn. Daarnaast kan er per 
variabele ook duidelijk aangegeven worden waar interventies nodig zijn. Voor de docenten is deze 
informatie zeer waardevol. Nog nooit zijn cursisten op zo een uitgebreide manier onderzocht.



6 
 

3. Interventies met redeneerketen 
 

Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt duidelijk welke interventies er nodig zijn. Interventies hebben tot 
doel om een gedragsverandering bij cursisten teweeg te brengen zodat zij betere resultaten halen 
binnen de school. Een gedragsverandering in dit geval op het gebied van leren en op het gebied van 
het ontwikkelen van executieve functies. Voor het ontwikkelen van interventies kies ik ervoor om die 
onderdelen te ontwikkelen die laag scoren onder de cursisten. Vanuit de ILS-Mbo is dat: Leren zien 
als het opbouwen van kennis. Vanuit de EF-Mbo en de competenties zijn dat: Taakinitiatie, 
volgehouden aandacht en plannen en organiseren.  
 

3.1 Voorwaarden voor succesvolle interventies 
 
Interventies kunnen op verschillende niveaus gedaan worden, namelijk op het niveau van de 
omgeving en het niveau van de cursist (Dawson en Guare, 2011). Uiteraard is een combinatie ook 
mogelijk. 
Bij het ingrijpen in de omgeving verander je de omstandigheden waaronder cursisten functioneren. 
Omstandigheden kunnen een scala van maatregelen bevatten waaronder;  

1. het wijzigen van de omgeving om problemen te verminderen, 
2. het veranderen van de taak, 
3. het veranderen van de manier waarop docenten de cursisten herinneren aan de taak, 
4. het wijzigen van de manier waarop andere mensen met de cursist omgaan zoals, docenten, 

ouders. 
In dit interventieplan worden de interventies benaderd vanuit punt 1, 3 en 4. Punt 2 wordt niet 
opgenomen om de taken volgen uit het kwalificatiedossier en de interventie anders te groot zou 
worden. 
Ingrijpen op het niveau van het individu vergt doorgaans op maat gemaakte interventies voor 
cursisten. Het belangrijkste hierbij is: 

1. het aanleren van manieren om leren en de ontwikkeling van executieve functies te 
ontwikkelen of te verfijnen, 

2. het stimuleren van de cursist om leer strategieën en executieve functies te gebruiken die 
nauwelijks gebruikt worden. 

Bij beide niveaus is het belangrijk dat er goede begeleiding is. Van de Hoeven (2008) spreekt in dit 
geval over een leercoach. Een goede leercoach begeleidt, ondersteunt en stuurt het continue actieve 
proces van leren. Dat wil zeggen dat een goede interventie niet alleen op beide eerdere genoemde 
niveaus moet zijn maar ook een begeleidende, een ondersteunende en een sturende component 
heeft. Een leercoach is in beginsel de docent zelf, nuttiger is het om te proberen om medecursisten 
de rol van leercoach op zich te laten nemen. Cursisten leren soms sneller en beter van elkaar dan van 
docenten (Miedema, 2011). Een interventie moet dus zodanig opgezet zijn dat na verloop van tijd 
cursisten elkaar kunnen begeleiden. Op deze manier worden cursisten zelfstandige studenten. 
 
Ontwikkelde interventies moeten vervolgens aansluiten bij de school activiteiten om zodoende een 
zo groot mogelijk rendement te krijgen. Deze schoolactiviteiten zijn: 

1. lessen 
2. huiswerk 
3. projecten 

Bij lessen gaat het om de volgende deelactiviteiten: opstarten van de les, het maken van 
aantekeningen en het afsluiten van de les. Deelactiviteiten bij huiswerk zijn: plannen, maken en 
inleveren. Bij projecten gaat het om opstarten, plannen, overleggen en afronden. 
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4. Ontwerp van de Interventies 
 
 
EF-MBO en competenties 
Uit het voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden dat er een interventie zal plaatsvinden om 
cursisten beter te leren plannen en organiseren, het opstarten van een opdracht of taak en daarbij 
de aandacht erbij te houden. Uit het tijdsonderzoek blijkt ook dat cursisten in het begin van een 
periode weinig tijd aan hun studie besteden en naar mate een deadline inzicht komt ze steeds harder 
gaan werken. Een interventie op het gebied van plannen en organiseren moet er dus mede voor 
zorgen dat ze gelijkmatiger werken. Daarnaast moet de interventie geschikt zijn voor lessen, 
huiswerk en projecten. 
 
Er zijn verschillende strategieën om opdrachten of taken goed op te starten, te plannen en uit te 
voeren en af te ronden. Een goed studieplan is hierbij essentieel (Schenck, 2011). Zonder een goed 
studieplan weet de cursist niet wat er moet gebeuren, laat staan dat hij of zij het doet. Een goed 
studieplan bevat volgens Schenck (2011) tenminste onderdelen op het gebied van de taak (het wat), 
de werkwijze (het hoe) en een evaluatie waarbij achteraf gekeken wordt of het doel gehaald is. 
Dawson en Guare (2011) geven daarnaast aan dat door het maken van een studieplan de cursist 
concreet maakt wat er moet gebeuren en hierdoor de taak eerder opgestart zal worden. Een 
studieplan zorgt er dus mede voor dat een taak of opdracht opgestart wordt en dat de ontwikkeling 
van de executieve functie plannen gestimuleerd wordt. In een goed studieplan moet tevens staan 
wat de cursist aan materialen en middelen nodig heeft om de taak of opdracht succesvol te 
volbrengen. Alexander (2006) geeft zelfs aan dat hierdoor cursisten effectiever studeren.  
 
Om cursisten te stimuleren het instrument daadwerkelijk te gaan gebruiken is het nodig dat de 
docent hier sturing aangeeft. Uit het analyseonderzoek blijkt dat een grote groep cursisten deze 
sturing niet alleen nodig hebben maar dat zij dit ook willen. Sturing door de docent kan daarnaast de 
verdere ontwikkeling van executieve functies helpen (Nelis & Sark, 2010). Om de interventie dus een 
goed fundament te geven zal er voor cursisten die op plannen en organiseren, taakinitiatie en 
volgehouden aandacht laag scoren ondersteuning nodig zijn. Van Grinsven (2003) geeft aan dat 
wanneer cursisten het coachen als ondersteuning zien zij de taken en opdrachten een hogere 
waardering geven en er met meer motivatie (Bolhuis, 2009) aan beginnen. Cursisten die taken en 
opdrachten een hogere waardering geven en dus waardevol vinden zijn vrijwel altijd succesvol 
(Marzano & Miedema, 2011). Op deze manier zullen cursisten beter betrokken zijn bij hun eigen 
leerproces en zullen de leerprestaties zich beter ontwikkelen (Volman, 2011). 
Het coachen van cursisten werkt en om hier goede sturing aan te geven zal een wekelijkse 
studiemiddag gepland worden. Tijdens deze studiemiddag kunnen cursisten onder begeleiding van 
een docent aan het werk gaan waarbij ze starten en eindigen met het planningsinstrument. Dit 
omdat het belangrijk is dat cursisten ook op de korte termijn leren plannen. Dus tijdens de 
studiemiddag een taak of opdracht plannen en ook daadwerkelijk afmaken. Daarnaast zal het 
planningsinstrument ingebouwd worden in de nieuwe projectboeken zodat cursisten bij het 
opstarten van een nieuwe projectopdracht het instrument gaan gebruiken om zodoende beter te 
leren plannen op de lange termijn. 
 
Op basis van bovenstaand gedeelte kan de volgende redeneerketen beschouwd worden: 
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Tabel 1; redeneerketen. 

 
ILS-Mbo 
Om leren te zien als kennis opbouwen is het nodig om cursisten ervan bewust te maken dat wat ze in 
de lessen leren nodig is voor bijvoorbeeld projecten. Cursisten leren beter indien ze actief met kennis 
omgaan (Ontstenk, 2003, Jolles, 2011) er een link gelegd worden tussen theorie en praktijk 
(Bransford, Brown & Cocking, 2003, Honey en Mumford, 1999). In het planningsinstrument moet 
daarom opgenomen worden dat cursisten moeten aangeven welke kennis (materialen en middelen) 
ze nodig hebben om de taak of opdracht te kunnen uitvoeren. Dit dwingt cursisten tevens om het 
verband te zien tussen kennis en het toepassen hiervan in nieuwe situaties zoals bij projecten 
(Novak, 2010). Wel is het hierbij belangrijk dat de docent tijdens de lessen betekenis geeft aan de 
lesstof. Dit zorgt ervoor dat cursisten effectiever kunnen studeren (Ebbens & Ettekoven, 2005). 
 
Op basis van bovenstaand gedeelte kan de volgende redeneerketen beschouwd worden: 

 
Tabel 2; redeneerketen. 

 
Tijdschrijven 
Naast het planningsinstrument zullen alle cursisten gedurende de interventie periode exact 
bijhouden waaraan zij hun tijd besteden. Dit gebeurd op dezelfde manier zoals al eerder is 
beschreven in het onderzoeksverslag. Doel hiervan is dat cursisten inzien waar zij hun tijd aan 
besteden en hoeveel tijd zij aan hun studie besteden. Daarnaast krijgen cursisten inzicht in het 
verloop van hun studie gedurende de interventie. Besteden zij bijvoorbeeld in het begin meer tijd 

Interventie Mogelijke mechanisme Beoogd resultaat
Cursist maakt concreet wat er moet 

gebeuren en welke prioriteit een taak 

of opdracht heeft

Cursist start eerder met taken en opdrachten, 

weet waar zijn prioriteiten liggen en zal minder 

vergeten wat hij nog moet doen

Docenten geven sturing aan cursisten 

hoe zij moeten plannen

Docenten zullen tevredener zijn omdat cursisten 

hun werk niet vergeten en het netjes op tijd af 

hebben

Cursist gaat taken en opdrachten een 

hogere waardering geven en 

waardevoller vinden

Cursisten is meer betrokken zijn bij zijn eigen 

leerproces en de leerprestaties ontwikkelen zich 

beter

Docenten gaan inzien dat zij een 

grotere sturing kunnen geven aan 

cursisten waardoor de betrokkenheid 

van cursisten zal toenemen

Docenten zullen tevredener zijn omdat zij zien dat 

de leerprestaties van hun cursisten omhoog gaat

Cursist kijkt terug op wat goed gegaan 

is en wat minder goed gegaan is en 

komt er zodoende achter wat  zijn 

verbeterpunten zijn

Cursist grijpt verbeterpunten aan om het de 

volgende keer beter te doen

Docenten krijgen inzicht in hoe de 

cursist zijn eigen werk evalueert

Docenten kunnen cursisten gerichter aansturen

Leren plannen met een 

planningsintstrument/studieplan

Coachen door de docent

Evalueren door de cursist na de 

taak of opdracht

Interventie Mogelijke mechanisme Beoogd resultaat
Bewustworing bij cursist welke kennis 

nodig is voor het maken van taken en 

opdrachten

Cursist gaat leren zien als het opbouwen van 

kennis die nodig is om taken en opdrachten uit te 

voeren

Cursist ontdekt de link tussen theorie 

en praktijk

Cursist gaat actief met kennis aan de slag om 

taken en opdrachten uit te voeren

Docenten ontdekken wat een cursist 

nodig heeft om taken en opdrachten 

uit te voeren

Docenten kunnen tijdens kennisoverdracht 

aangeven waarvoor deze kennis nodig is

Benoemen van materialen en 

middelen die de cursist nodig 

heeft om taken en opdrachten uit 

te voeren
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aan hun studie dan aan het eind. Of zit er een piek in de studie-uren? In de bijlage (4) is een 
voorbeeld opgenomen van het tijdschrijven. 
 
Op basis van bovenstaand gedeelte kan de volgende redeneerketen beschouwd worden: 

 
Tabel 3; redeneerketen. 

 
Leercoachgesprek 
Een planningsinstrument en tijdschrijven alleen is niet voldoende om cursisten hun vaardigheden te 
laten verbeteren. Belangrijk is dat cursisten duidelijk kunnen aangeven hoe het komt dat iets niet 
lukt, niet alleen op basis van één keer het planningsinstrument gebruiken maar ook over een langere 
periode. Hiervoor zal aan het eind van de interventie testperiode een leercoachgesprek plaatsvinden 
waarbij alle ingevulde planningsinstrumenten onderdeel worden van het in te vullen persoonlijk 
ontwikkelplan (POP). Het leercoachgesprek wordt hiermee niet alleen gebruikt om de cursist inzicht 
te geven in zijn studiehouding om zodoende zijn studiegedrag aan te passen wat tot betere 
resultaten moet leiden (Alexander, 2006) maar ook om de effecten van de interventie in kaart te 
brengen. Leercoachgesprekken met cursisten zijn belangrijk omdat dit een manier is om cursisten 
uiteindelijk zelfstandiger te kunnen laten studeren (Verhoeven, 2010). Zonder deze gesprekken 
zullen cursisten maar moeilijk hun verschillende leerstrategieën ontdekken (Simons, 1992) en zullen 
zij veel minder snel de ontwikkeling naar zelfstandigheid maken. In de huidige versie van het POP-
formulier ontbreekt dit onderdeel. Daarom is voor het leercoachgesprek het POP formulier 
aangepast met dit onderdeel (zie bijlage 3). 
 
Op basis van bovenstaand gedeelte kan de volgende redeneerketen beschouwd worden: 

 
Tabel 4; redeneerketen. 

 
Het planningsinstrument 
Er zijn al verschillende methoden om een planningsinstrument vorm te geven. De SMART-methode, 
ontwikkeld door de hoogleraar Drucker in de jaren vijftig en is een manier om doelen helder en 
duidelijk te formuleren. Met SMART wordt bedoeld: 
Specifiek; Is de doelstelling eenduidig? 
Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? 
Aanvaardbaar; Is deze acceptabel genoeg? 
Realistisch: Is de doelstelling haalbaar? 
Tijdgebonden; Wanneer moet het doel bereikt zijn? 

Interventie Mogelijke mechanisme Beoogd resultaat
Cursist snapt dat studeren tijd kost en dat door 

beter te plannen en te organiseren zijn leer- en 

studieresulaten beter worden

Docenten kunnen cursisten adviseren hoe zij hun 

tijd efficienter kunnen indelen en welke 

mogelijkheden cursisten hebben om extra tijd in 

hun studie te steken

Bewustwording bij cursist en docent 

van de hoeveelheid tijd die een cursist 

daadwerkelijk in studie stopt, hoe 

deze tijd zich verhoudt tot andere 

activiteiten en waar de pieken en 

dalen zitten in hun tijdsinvestering

Tijdschrijven door cursist

Interventie Mogelijke mechanisme Beoogd resultaat
Cursisten kijken over langere periode 

terug en zien verbanden tussen 

plannen en de tijdsinvestering. 

Cursisten gaan inzien dat keuzes 

gevolgen hebben voor hun 

leerprestaties

Cursist ziet in dat een betere en efficientere 

studietechniek leidt tot betere leerprestaties

Docenten laten cursisten nadenken 

over hun studiegedrag

Docenten krijgen een dieper inzicht in de cursist 

en zullen tevredener zijn omdat de cursist ontdekt 

hoe hij in het vervolg beter kan studeren

Leercoachgesprek tussen cursist 

en docent
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De SMART-methode is voornamelijk bedoeld voor processen in het bedrijfsleven en kent vele 
variaties waarbij in de loop der tijd extra letters zijn toegevoegd om de methode uit te breiden. 
De Plan-Do-Check-Act cyclus, ook ontwikkeld in de jaren vijftig door Demming is meer gericht op het 
gehele proces en bestaat uit de volgende onderdelen: 
Plan; wat moet er gebeuren en onder welke voorwaarden. 
Do; ga aan de gang. 
Check; evalueer hoe de taak volgens het plan is gegaan. 
Act; bepaal wat in het vervolg anders zou moeten. 
Beide zijn veel gebruikt en vormen goede voorwaarden voor een planningsinstrument.  
 
Het planningsinstrument kan op deze manier voor verschillende doeleinden gebruikt worden. 
Cursisten kunnen het gebruiken bij het maken van huiswerk, het lezen van teksten of het maken van 
projectopdrachten. In de bijlage is een concept ontwerp van het planningsinstrument opgenomen 
(bijlage 1). Deze is ontwikkeld op basis van de voorgaande voorwaarden en conclusies en bedoeld om 
gedurende één week te gebruiken. Voor een volgende week kan een nieuwe ingevuld worden. 
Cursisten krijgen op basis van de resultaten een persoonlijk advies. Een voorbeeld van dit advies is 
opgenomen in bijlage 2. 
 
 

4.1 Uitvoering van de interventies 
 
Het planningsinstrument wordt ingezet gedurende een lesperiode van 9 weken. Deze periode begint 
op maandag 12 november 2012 en eindigt op vrijdag 25 januari 2013. Gedurende deze periode zullen 
de cursisten ook tijdschrijven. De interventie zal met alle cursisten van klas B1a en enkele cursisten 
uit B1b gebeuren die ook in het analyseonderzoek hebben deelgenomen. In totaal zijn dit 25 
cursisten die inmiddels door hun overgang nu in klas B2a en B2b zitten. Het leercoachgesprek zal 
plaatsvinden na 25 januari 2013. 
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5. Vaststellen van variabelen en indicatoren voor de 
resultaatevaluatie 

 
 
Om te kunnen vaststellen of de interventies succesvol zijn is het noodzakelijk om de 
onderzoeksvragen duidelijk te formuleren. 
 
Onderzoeksvragen: 

- In hoeverre gebruiken de cursisten het planningsinstrument volledig zoals het bedoeld is? 
- Welke onderdelen uit het planningsinstrument ervaren de cursisten als nuttig en welke niet 

en waarom? 
- Heeft het gebruik van het planningsinstrument ertoe geleid dat hun leerstijl verbeterd is? 
- Heeft het gebruik van het planningsinstrument ertoe geleid dat hun ontwikkeling van de 

executieve functies is verhoogd? 
- Heeft het gebruik van het planningsinstrument ertoe geleid dat cursisten beter materialen en 

middelen inzetten om zodoende hun theoretische kennis te vergroten en deze te gebruiken 
voor de projecten? 

- Heeft het gebruik van het planningsinstrument ertoe geleid dat hun ontwikkeling op de 
beroepscompetenties is verbeterd? 

- Heeft het gebruik van het planningsinstrument ertoe geleid dat de leerprestaties van 
cursisten verbeterd is? 

- Heeft het schrijven van tijd door de cursisten inzicht gegeven in hun tijdsbesteding en is 
hierdoor hun studietijd verhoogd? 

- Heeft het houden van leercoachgesprekken ertoe geleid dat cursisten hun studiegedrag 
hebben aangepast zodat zij effectiever studeren? 

 
Op basis van bovenstaande onderzoeksvragen kunnen de variabalen en vervolgens de indicatoren 
aangegeven worden. 
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Tabel 5; variabelen en indicatoren. 

 
Na de interventie zullen alle cursisten opnieuw de ILS-Mbo en de EF-Mbo invullen en worden de 
scores vergeleken met hun eerdere resultaten om zodoende groei aan te kunnen tonen. Ditzelfde 
geld ook voor het tijdschrijven. De resultaten op de beroepscompenties en de leerprestaties zullen 
net als in het analyseonderzoek uit hun resultaten worden gehaald. Tijdens het leercoachgesprek zal 
door middel van een korte enquête gevraagd worden naar de indicatoren van het 
planningsinstrument en de mate waarin cursisten hun studiegedrag hebben aangepast.  

Variabelen Indicatoren
Planningsinstrument. Het planningsinstrument is volledig ingevuld 

en cursisten hebben de taken en opdracht 

volgens planning uitgevoerd en hebben 

verbeterpunten kunnen benoemen.

ILS-Mbo onderdeel:           

leren zien als het opbouwen 

van kennis.

Cursisten scoren hoger op dit onderdeel van de 

ILS-Mbo dan bij de vorige meeting.

Executieve functie: 

taakinitiatie.

Cursisten scoren hoger op dit onderdeel van de 

EF-Mbo dan bij de vorige meeting.

Executieve functie: 

volgehouden aandacht.

Cursisten scoren hoger op dit onderdeel van de 

EF-Mbo dan bij de vorige meeting.

Executieve functie:       

plannen en organiseren.

Cursisten scoren hoger op dit onderdeel van de 

EF-Mbo dan bij de vorige meeting.

Beroepscompetenties. Cursisten scoren hoger op de 

beroepscompenties van het project.

Leerprestaties Cursisten scoren betere cijfers.

Cursisten besteden meer tijd aan hun studie.

Cursisten besteden hun tijd gelijkmatiger aan 

hun studie. Minder pieken en dalen gedurende 

een lesperiode.

Leercoachgesprek. Cursisten hebben gedurende de interventie hun 

studiegedrag aangepast zodat ze nu effectiever 

studeren.

Tijdschrijven.
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6. Het bepalen van de benchmark 
 
 
Om de effecten van de interventies te meten is er een nulmeting gedaan op de verschillende 
onderdelen. De ontwikkeling van de leerstijlen is met behulp van de ILS-Mbo (Slaats, 1999) 
geïnventariseerd. De executieve functies zijn gemeten met behulp van de EF-Mbo (Dawson & Guare, 
2011). Tevens hebben cursisten tijd geschreven waarbij duidelijk werd hoeveel tijd zij aan hun 
besteedden en hoe deze tijd gedurende een lesperiode was verdeeld. Deze nulmetingen zullen in dit 
onderzoek als benchmark gebruikt worden. Volgens Andriessen & Kliphuis (2010) helpt het 
vaststellen van de benchmark om de uitkomsten van verder onderzoeksresultaten op waarde te 
schatten. 
Daarnaast zullen na de interventie individuele leercoach gesprekken gehouden worden om de 
effecten van de interventie samen met de cursist te bespreken. Hier is geen benchmark voor omdat 
dit soort gesprekken nog niet eerder hebben plaatsgevonden. 
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7. Uitvoering en meting 
 
 
In deze fase worden de interventies uitgevoerd. De cursisten gaan het planningsinstrument 
gebruiken waarbij iedere cursist de focus legt op die onderdelen van het planningsinstrument die zijn 
persoonlijk advies zijn voorgesteld. Tijdens deze fase zal de docent sturing geven op het gebruik van 
het instrument en zoveel mogelijk aangeven wanneer het gebruikt moet worden. Cursisten zullen 
daarnaast bijhouden waar zij hun tijd aan besteden. 
 
De eindmeting zal plaatsvinden na de interventieperiode met de volgende instrumenten: 

1. Cursisten vullen de ILS-Mbo in (bijlage 5). 
2. Cursisten vullen de EF-Mbo in (bijlage 6). 
3. Cursisten leveren hun tijdschrijven in. Hiervan zullen eindreportages opgesteld worden. 

(bijlage 7). 
4. Cursisten voeren met de leercoach een leercoachgesprek. Tijdens dit gesprek worden de 

onderdelen van stap 1 t/m 3 besproken. 
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8. Resultaat en Procesevaluatie 
 
 
 
De evaluatie op resultaat zal gebeuren door aan de tabel van de redeneerketen een kolom toe te 
voegen genaamd: “eindoordeel”. In deze kolom zal worden vermeld of het beoogd resultaat is 
gerealiseerd en of het mechanisme heeft gewerkt en de redenen daarvoor. De procesevaluatie zal 
gedaan worden door de onderzoeksbegeleider, de afdelingsmanager en de onderzoeker en vindt 
plaats in drie delen (Andriessen & Kliphuis, 2010), te weten: 
 

1. Terug in de tijd. Hier wordt stilgestaan bij problemen die tijdens het onderzoek zijn 
tegengekomen. Daarnaast wordt gekeken naar de uitvoeringssuccessen en de bijeffecten. 

2. Reflectie en evaluatie op interventies. Hiervoor zal de tabel van de redeneerketen voor 
gebruikt worden. 

3. Reflectie vooruit in de tijd. Hierbij zal gekeken worden wat de onderzoeker van het hele 
onderzoek geleerd heeft en wat eventueel een volgende keer anders zou kunnen. Daarnaast 
worden do’s en don’ts gegeven voor anderen. Verder zal bekeken worden welke onderdelen 
uit het onderzoek van waarde zijn voor de opleiding of voor verdere verspreiding binnen het 
Nova College. 
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9. Interventieresultaten 
 
 

Om te bepalen of de interventies succesvol zijn moet er gekeken worden naar de variabelen en 
indicatoren zoals die in hoofdstuk 5 zijn opgesteld. Per vraag kan er gekeken worden naar de 
resultaten waarna aan het eind conclusies getrokken kunnen worden en er aanbevelingen worden 
gedaan voor het aanpassen van de interventie voor volgend gebruik. De volgende vragen moeten 
beantwoord worden: 

- In hoeverre gebruiken de cursisten het planningsinstrument volledig zoals het bedoeld is? 
- Welke onderdelen uit het planningsinstrument ervaren de cursisten als nuttig en welke niet 

en waarom? 
- Heeft het gebruik van het planningsinstrument ertoe geleid dat hun leerstijl verbeterd is? 
- Heeft het gebruik van het planningsinstrument ertoe geleid dat hun ontwikkeling van de 

executieve functies is verhoogd? 
- Heeft het gebruik van het planningsinstrument ertoe geleid dat hun ontwikkeling op de 

beroepscompetenties is verbeterd? 
- Heeft het gebruik van het planningsinstrument ertoe geleid dat de leerprestaties van 

cursisten verbeterd zijn? 
- Heeft het schrijven van tijd door de cursisten inzicht gegeven in hun tijdsbesteding en is 

hierdoor hun studietijd verhoogd? 
- Heeft het houden van leercoachgesprekken ertoe geleid dat cursisten hun studiegedrag 

hebben aangepast zodat zij effectiever studeren? 
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In hoeverre gebruiken de cursisten het planningsinstrument volledig zoals het bedoeld is? 
 
Na afloop van de interventie periode hebben alle cursisten hun gemaakte planningsinstrument 
ingeleverd. Dit betreft de planningsinstrumenten welke gebruikt zijn voor de projecten maar ook die 
ze voor het plannen van huiswerk gebruikt hebben voor de theorielessen. 
 
Projecten. 
Bijna alle instrumenten zijn voor het gebruik bij projecten goed ingevuld. Cursisten hebben 
daadwerkelijk de volgorde aangehouden waarin ze het instrument moesten invullen. Dit heeft wel 
enige tijd geduurd omdat de cursisten hierin getraind moesten worden. In het begin wilden cursisten 
te snel aan de gang gaan met de inhoudelijke taak. Hierdoor dreigden ze stappen over te slaan. Om 
dit te voorkomen is de opzet van de projecturen veranderd. Dat wil zeggen dat tijdens de projecturen 
als eerste altijd de planningsinstrumenten moest worden bijgewerkt. Indien het lopende opdrachten 
betrof die nog niet klaar waren werd van kleine deelopdrachten nieuwe onderdelen uitgeschreven 
waarbij het ‘plan’ gedeelte ingevuld moest worden.  Opdrachten die afgerond zouden moeten zijn, 
daarbij werden de fasen ‘check’ en ‘act’ ingevuld. Na twee weken hadden nagenoeg alle cursisten 
door hoe het instrument werkte en kwam er regelmaat in het systeem van invullen. Opdrachten die 
klaar waren moesten dan ook ingeleverd worden met daarbij een compleet ingevuld 
planningsinstrument. Dit vergde voor alle cursisten een verandering van gedrag. Zij waren tot nu toe 
gewend om opdrachten half af te maken. Dit zorgde ervoor dat tegen het einde van de periode zij in 
tijdnood kwamen. Van alle ingevulde planningsinstrumenten hebben de meeste cursisten alle 
onderdelen goed ingevuld. Ook tonen ze daadwerkelijk aan welke stappen ze moeten ondernemen 
om het de volgende keer beter te doen. De ‘act’ fase waarin cursisten terugkijken op het proces blijkt 
toch de moeilijkste te zijn. Gedurende de eerste twee weken blijken cursisten maar moeilijk te 
kunnen achterhalen waarom iets wel lukt of niet. Ze weten het misschien wel maar ze kunnen het 
niet goed genoeg uitschrijven. Het vergt van de begeleidende docent heel veel sturing om ze daarin 
te begeleiden. Cursisten vragen zeer regelmatig of zij het planningsinstrument goed hebben 
ingevuld. Na twee weken van continue sturing blijken de cursisten al beter in staat te zijn om onder 
woorden te brengen waarom het wel of niet gelukt is. Aan het einde van de periode is sturing op 
invulling van het planningsinstrument nauwelijks meer nodig. Zodra tijdens de project uren 
aangegeven wordt dat het tijd is om het planningsinstrument bij te werken gaan de meeste cursisten 
daar direct mee aan de gang. 
 
Om daadwerkelijk te meten of cursisten het planningsinstrument nuttig vonden is tijdens het 
leercoachgesprek aan cursisten gevraagd mee te werken aan een korte evaluatie. De bedoeling van 
het instrument was dat cursisten beter konden leren plannen, beter konden samenwerken, beter 
wisten welke materialen en middelen zijn moesten inzetten, beter konden opstarten, beter de 
aandacht erbij konden houden, beter konden organiseren, beter konden integreren, meer sturing 
hebben gekregen en beter onderdelen vanuit de theorielessen inzetten bij projecten. De vragen 
hierover zijn gedaan met behulp van een vijf-puntenschaal, uiteenlopend van helemaal niet mee 
eens tot helemaal mee eens. De scores per antwoord zijn verwerkt in aantallen cursisten en in 
percentages. 
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Figuur 6; Ik ben beter gaan leren plannen. 

 
Een ruime meerderheid van 80% vindt daadwerkelijk dat door het gebruik van het 
planningsinstrument ze beter zijn gaan leren plannen. Slechts één cursist is het hier niet mee eens. 
De praktijk wees dit ook uit. Gedurende de interventie periode waren opdrachten doorgaans op tijd 
af. 
 

 
Figuur 7; Ik ben beter gaan samenwerken. 

 
Een beperkte meerderheid van 53,3% vindt dat door gebruik van het planningsinstrument zij beter 
zijn gaan samenwerken. Dit is een goede score. Helaas vind ook 26,7% dat niet het geval. Het blijkt 
dat cursisten die slecht kunnen samenwerken de oorzaak hiervan voornamelijk bij diegene legt 
waarmee samengewerkt moet worden. 
 

 
Figuur 8; Ik weet nu beter welke middelen ik moet gebruiken. 

 
Het inzetten van de juiste middelen bij het uitvoeren van opdrachten blijft lastig voor cursisten. Een 
minderheid van 40% is door het gebruik van het planningsinstrument beter gaan inzien wat de ze 
nodig hebben om een taak uit te voeren. Ruim 33% is hier van oordeel dat het planningsinstrument 
hier niet aan heeft bijgedragen. 
 

 
Figuur 9; Ik kan nu makkelijker opstarten. 

 
Het planningsinstrument had mede als doel dat cursisten hun taken en opdrachten makkelijker 
konden opstarten. 53,3% van de cursisten heeft door het gebruik van het instrument dit ook zo 
ervaren. Slechts twee cursisten hebben dit niet zo ervaren. Een grote groep zegt hier eigenlijk dat het 
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planningsinstrument niet extra heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van deze vaardigheid. Je zou 
kunnen zeggen dat deze vaardigheid door instrument niet slechter is geworden maar ook niet beter. 
 

 
Figuur 10; Ik heb nu makkelijker de aandacht erbij. 

 
Door het gebruik van het instrument ervaart maar een kleine groep van 40% dat zij de aandacht er 
makkelijker bij kunnen houden. Een minderheid van 20% ervaart dit juist niet. Projecturen zijn 
doorgaans ook de zwaarste uren in het lesrooster. Het komt regelmatig voor dat cursisten vier lesuur 
achter elkaar projecten hebben. Een goede afwisseling is dan noodzakelijk om de aandacht erbij te 
houden. Afwisseling is niet getraind tijdens de interventie.  
 

 
Figuur 11; Ik kan nu makkelijker mijn werk organiseren. 

 
Een beperkte meerderheid van alle cursisten vind daadwerkelijk dat het planningsinstrument ertoe 
heeft bijgedragen dat zij beter hun werk kunnen organiseren. In totaal is 46,6% het er mee eens dat 
het instrument bijdraagt aan beter organiseren. Een klein percentage (13,35) geeft aan dat het 
instrument er bij hun niet voor heeft gezorgd dat zijn beter zijn gaan organiseren. Na vergelijking 
blijkt dat dit de cursisten zijn die tijdens de nulmeting op deze vaardigheden al goed scoorden. 
 

 
Figuur 12; Ik kan nu makkelijker kennis integreren. 

 
Bij het integreren van kennis vind 60% van de cursisten dat zij dit met behulp van het 
planningsinstrument nu beter kunnen doen. Toch is ook 20% het er niet mee eens dat het gebruik 
van het instrument geleid heeft tot een betere kennisintegratie. Uit bestudering van de ingevulde 
planningsinstrument blijkt dat cursisten die duidelijk aangeven wat zij nodig hebben bij de uitvoering 
van een opdracht, onderdeel ‘wat heb ik daarbij nodig’ hier beter scoren. 
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Figuur 13; Ik heb de sturing gekregen die ik nodig had 

 
Voor wat betreft de sturing lopen de scores zeer uiteen. Niet iedere cursist heeft door het gebruik 
van het planningsinstrument de sturing gekregen die zij nodig hadden. Weliswaar geeft 46,6% dit wel 
aan maar ook 26,7% geeft aan dat zij hierdoor niet de sturing hebben gekregen die zij nodig hadden. 
Nou is sturing wellicht een wat ongrijpbaar begrip maar het feit dat een groot gedeelte van de 
cursisten dit mist geeft wel aan dat sturing met het planningsinstrument niet actief wordt 
gestimuleerd. Cursisten stimuleren voornamelijk zichzelf bij een juist gebruik van het instrument. 
 

 
Figuur 14; Ik kan nu beter lesonderdelen toepassen in projecten. 

 
Het planningsinstrument heeft op dit onderdeel eigenlijk niet gewerkt. Meer dan 53% van de 
cursisten vind dat zij lesonderdelen niet beter in projecten kunnen toepassen. Dit kan komen omdat 
tijdens de interventieperiode de afstemming tussen theorielessen en projecten niet bekeken is. 
Cursisten ervaren duidelijk dat de theorie vanuit de lessen meestal niet aansluit bij de onderdelen 
van projecten. Slechts 33,3% ziet dit anders en vind dat zij nu wel beter lesonderdelen kunnen 
toepassen in projecten. 
 

 
Figuur 15; Het planningsinstrument werkt voor mij. 
 
In algemene zin vindt 66,6% van de cursisten dat het planningsinstrument werkt. Toch zijn er ook vier 
cursisten die dit niet vinden. Om deze cursisten te bedienen is ook gevraagd welke onderdelen van 
het planningsinstrument verbeterd zouden moeten worden. Deze komen in het volgende hoofdstuk 
aan de orde. 
 
Lessen. 
Het inzetten van het planningsinstrument voor het gebruik tijdens theorielessen is minder goed 
gelukt. Dit komt omdat dit een aansturing van alle betrokken docenten vergt. Er wordt van docenten 
verlangd dat zij tijdens al hun lessen starten met het planningsinstrument zodat cursisten het proces 
van huiswerk maken kunnen evalueren. Daarnaast moeten alle docenten aan het einde van hun les 
het planningsinstrument gebruiken voor het opgeven van huiswerk. Dit is zeer wisselend gedaan. 
Sommige docenten gebruikten het instrument de ene keer wel maar vergaten het de volgende les 
weer. Andere docenten stopten na enkele lessen met het instrument omdat zij meenden te merken 
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dat het niet werkte. Slechts een enkele docent heeft geprobeerd het instrument zo goed mogelijk in 
te zetten gedurende de hele interventie periode.  
 
Conclusies 
Voor wat betreft projecten heeft het instrument, na een wat moeizame start, redelijk gewerkt. 
Cursisten zijn er daadwerkelijk mee aan de gang gegaan en hebben het instrument gebruikt zoals het 
bedoeld was. Aan het einde van de interventieperiode blijkt ook dat minder cursisten in tijdnood 
komen voor wat betreft het afronden van het project. Uit de vragen die gesteld zijn tijdens het 
leercoach gesprek blijkt dat sommige onderdelen van het planningsinstrument beter hebben 
gewerkt dat anderen. Duidelijk is dat het instrument daadwerkelijk bijdraagt aan het 
planningsvermogen van cursisten, zie figuur 6, en dat het planningsinstrument werkt, zie figuur 15. 
Toch zijn er ook onderdelen die minder goed werken. Uit figuur 14 blijkt duidelijk dat cursisten 
onderdelen uit de lessen niet beter kunnen toepassen in projecten. Uit figuur 8 blijkt ook dat 
cursisten niet beter weten welke middelen zij moeten inzetten om projectopdrachten succesvol te 
maken. Heruit lijkt te blijken dat de theorie welke aangeboden wordt tijdens de lessen onvoldoende 
aansluit bij de projectinhoud en dat er een duidelijker verband aangebracht zou moeten worden in 
welke middelen cursisten kunnen gebruiken bij het maken van projectopdrachten. 
 
Voor wat betreft het plannen van huiswerk voor de theorielessen heeft het planningsinstrument niet 
gewerkt. Niet alle docenten hebben het volgehouden het instrument gedurende de volledige 
interventieperiode te gebruiken. Er is onder de docenten ook geen algemene conclusie dat het 
instrument ervoor zorgt dat huiswerk beter gemaakt wordt door het gebruik van het 
planningsinstrument. 
 
 

Welke onderdelen uit het planningsinstrument ervaren de cursisten als nuttig en welke 
niet en waarom? 
 
Tijdens het leercoachgesprek is aan cursisten gevraagd om mee te denken hoe het 
planningsinstrument verbeterd zou kunnen worden. Hiertoe is aan de cursisten de volgende vraag 
voorgelegd: Het planningsinstrument is er nu, daar kun je niet meer omheen. Maar als je 1 ding zou 
mogen kiezen wat je zou willen aanpassen, welke onderdeel zou dat dan zijn? 
 
De cursisten hebben hierop de volgende antwoorden gegeven: 
- Het instrument heeft alleen geholpen bij projecten en vooral omdat het me bleef herinneren aan de 
opdrachten die ik nog achter liep. 
- Ik hield me niet altijd aan het planningsinstrument en dan zie je hoeverre je achter loopt, en dat 
motiveert mij niet echt. 
- Ik vind dat het planningsinstrument redelijk goed werkt. Ik vind het alleen soms vervelend dat ik 
alleen de planning van mezelf heb en niet die van groepsgenoten. 
- Ik vind het makkelijk om zo per week te plannen. 
- Meer overleg over onderdelen. 
- Niks. 
- Het kopje ‘wie heb ik nodig’ vind ik niet echt van belang. 
- Ik zou het kopje ‘wie heb ik daarbij nodig’ weghalen en ervan maken ‘wie heeft dit gemaakt’. 
- Ik vind dat er niks aan dit planningsinstrument veranderd hoeft te worden. 
- Dat het planningsinstrument met de taken wordt uitgedeeld en de deadlines er al in zonder dat je 
deze zelf in moet vullen. Dit voorkomt bij mij persoonlijk uitstel van een taak omdat wij alle deadlines 
per taak zwart op wit hebben staan. 
- Geen. 
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- Ik zou de taken en opdrachten al ingevuld willen hebben. Ik vind het planningsinstrument een goed 
ding om makkelijk te kunnen plannen. 
- Geen idee. 
- Helemaal niets, ik vind het een goed initiatief, doordat je voor jezelf een eis kan stellen op papier 
wanneer iets af moet zijn, hoe? Met wie? En wanneer? 
 
Uit bovenstaande citaten is geen algemene deler te halen. Toch zijn er cursisten die over sommige 
onderdelen hetzelfde denken. 
-Cursisten voelen zich geconfronteerd met achterstanden als ze niet volgens hun eigen planning 
lopen. 
-Het kopje ‘wie heb ik nodig’ behoeft aandacht, niet alle cursisten lijken te begrijpen dat het om 
samenwerking draait. 
-Een planningsinstrument waarbij het ‘plan’ gedeelte al is ingevuld. Doel van het 
planningsinstrument is juist dat cursisten zelf leren plannen. Door dit gedeelte vooraf in te vullen 
train je deze vaardigheid niet meer. 
-Niks. Er zijn meerdere cursisten die geen aanpassing zouden willen. 
 
Conclusies 
De aanpassingen die sommige cursisten willen zijn fundamenteel omdat dit ingrijpt op het doel van 
het planningsinstrument. Het vooraf invullen van alle taken en opdrachten draagt niet bij aan het 
leren plannen door cursisten. Toch kan dit waardevol zijn omdat het niet alleen gaat om het invullen 
maar ook om het daadwerkelijk doen van de opdrachten. Cursisten met een hele lage score op deze 
vaardigheid zouden erbij gebaat kunnen zijn dat in eerste instantie het planningsinstrument al 
ingevuld is. Bij een tweede project zouden ze het dan wel zelf moeten invullen. Op deze manier is de 
stap om zelf te leren plannen wellicht kleiner.  
Bij het uitvoeren van projecten draait het ook om leren samenwerken. Door het kopje ’wie heb ik 
nodig’ weg te halen of te vervangen valt deze vaardigheid weg. Cursisten lijken de noodzaak tot 
samenwerking niet altijd in te zien. 
Dat cursisten zich geconfronteerd voelen met achterstanden als ze niet volgens hun eigen planning 
lopen is onderdeel van het leerproces. Het zou bij deze cursisten juist zo moeten zijn dat indien zij 
achterstand ervaren dat dit motiveert om ervoor te zorgen dat deze achterstanden weg gewerkt 
worden. Kennelijk is deze stap nog wat te groot. 
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6% 

47% 

47% 

Verdeling ILS-Mbo B1a 

laag

gem.

hoog

Beginsituatie Eindsituatie

Cursist Score Label Score Label

1 3,62 hoog 3,64 hoog

2 3,59 gem. 3,27 gem.

3 3,58 gem. 3,93 hoog

4 3,93 hoog 3,77 hoog

5 3,64 hoog 3,55 hoog

6 3,25 gem. 3,70 hoog

7 3,34 gem. 3,49 gem.

8 3,31 gem. 3,23 gem.

9 3,65 hoog 3,73 hoog

10 3,64 hoog 3,95 hoog

11 3,92 hoog 3,66 hoog

12 3,58 gem. 3,62 hoog

13 2,82 laag 3,12 gem.

14 3,49 gem. 3,49 gem.

15 3,97 hoog 3,96 hoog

Gem. 3,56 3,61

ILS-Mbo

Heeft het gebruik van het planningsinstrument ertoe geleid dat hun leerstijl verbeterd is? 
 
Om te bepalen of de leerstijl van de cursisten is verbeterd wordt gebruik gemaakt van de ILS-Mbo 
(Slaats, 1999). Tijdens de analysefase van het onderzoek is de ILS-Mbo ook gebruikt om de 
beginsituatie van de cursisten int kaart te brengen. Door het nogmaals meten van leerstijlen kunnen 
verbeteringen geconstateerd worden. 
 
Als eerste is gekeken naar de ontwikkelingen van de leerstijl als totaal. Zie figuren 6a en b. 
 

 
Figuur 16a-b; ILS-Mbo, beginsituatie en eindsituatie. 

 
Uit de figuren 16a en 16b blijkt duidelijk dat binnen de klas de leerstijlen zijn verbeterd. Bij de 
beginsituatie was er een percentage van 6% van de cursisten die een lage ontwikkeling had op hun 
leerstijl. Na de interventie blijkt dat er geen cursisten meer zijn met een lage ontwikkeling en dat het 
percentage cursisten met een hoog ontwikkelde leerstijl is gestegen van 47% naar 60%. Beide figuren 
geven de verschuivingen binnen de klas niet aan. Het kan immers zo zijn dat er cursisten zijn die hun 
leerstijl niet verbeterd hebben. Om dit te kunnen beoordelen moet er naar de afzonderlijke cursisten 
gekeken worden, zie tabellen 17a t/m d. 

 

 
Tabel 17b, score verschillen. 

 

 
Tabel 17c, label verschillen. 

 

 

Tabel 17a, scorevergelijk ILS-Mbo.    Tabel 17d, gemiddelde score verschil. 

 
Uit de tabellen 17a t/m d kan afgelezen worden hoe individuele cursisten gescoord hebben op zowel 
de beginmeting als de eindmeting. Tabel 17a laat zien dat de gemiddelde score omhoog gegaan is 

0% 

40% 

60% 

Verdeling ILS-Mbo B2a            

laag

gem.

hoog

Score aantal %

lager 6 40%

gelijk 1 7%

hoger 8 53%

ILS-Mbo op score

Score aantal %

lager 0 0

gelijk 11 73

hoger 4 27

ILS-Mbo op label

Onderdeel Begin Eind Verschil

Gem.lager 3,73 3,57 -0,15

Gem.hoger 3,43 3,65 0,21

ILS-Mbo
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van 3,56 naar 3,61. Toch is het niet zo dat iedere cursist groei heeft vertoond. Indien er gekeken 
word of cursisten lager, gelijk of hoger gescoord hebben blijkt uit tabel 17b dat indien je naar de 
scores kijkt er 8 cursisten een hogere score hebben behaald wat overeenkomt met 53% van het 
totaal aantal cursisten. Helaas zijn er ook 6 cursisten die lager gescoord hebben. De classificatie van 
cursisten is niet alleen gebeurd op basis van hun score maar op basis van het label welke aan de 
score is gegeven. Tabel 17c laat dan zien hoe cursisten gescoord hebben. Hieruit blijkt dat er van de 8 
cursisten 4 zijn die een hoger label hebben gescoord. Dit zijn cursisten die bijvoorbeeld van een 
gemiddelde score naar een hogere score zijn gegaan. Hieruit blijkt tevens dat er van 6 cursisten die 
lager hebben gescoord op de ILS-Mbo er geen cursist is geweest die een label omlaag gegaan is. 11 
cursisten zijn binnen het label gebleven. 
Interessant is het om te kijken in hoeverre de cursisten die met hun score omlaag zijn gegaan 
hoeveel zijn omlaag gegaan zijn. Figuur 17d laat dit zien. Dan blijkt dat bij deze groep cursisten 
gemiddeld genomen de score omlaag is gegaan met 0,15. Dit is een klein verschil. Belangrijker is om 
te kijken in hoeverre de groep cursisten die groei heeft vertoond hoe groot die groei gemiddeld 
genomen is geweest. Dan blijkt uit figuur 17d dat de gemiddelde groei 0,21 is geweest. 
 
Conclusies 
Als geheel heeft de klas groei getoond; er zijn geen cursisten meer die laag scoren op de ILS-Mbo. 
Wel is het zo dat er cursisten gezakt zijn op hun leerstijl maar op een score van 1 tot 5 punten blijkt 
de gemiddelde daling slechts 0,15 oftewel 3% te zijn. De gemiddelde groei van cursisten is met een 
score van 0,21 beperkt gebleven tot 4,2%.  
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27% 

46% 

27% 

Score verdeling EF-Mbo klas B1a 

laag

gem.

hoog

Beginsituatie Eindsituatie

Cursist Score Label Score Label

1 3,76 gem. 4,36 hoog

2 3,24 gem. 2,82 laag

3 3,39 gem. 3,21 gem.

4 2,94 laag 3,27 gem.

5 3,36 gem. 3,42 gem.

6 4,06 hoog 4,55 hoog

7 3,36 gem. 3,42 gem.

8 4,15 hoog 4,42 hoog

9 2,73 laag 2,76 laag

10 2,52 laag 3,67 gem.

11 4,03 hoog 4,55 hoog

12 4,58 hoog 4,09 hoog

13 3,03 gem. 3,45 gem.

14 3,33 gem. 3,33 gem.

15 2,06 laag 2,18 laag

Gem. 3,38 3,57

EF-Mbo

Heeft het gebruik van het planningsinstrument ertoe geleid dat hun ontwikkeling van de 
executieve functies is verhoogd? 
 
Om te bepalen of de executieve functies van de cursisten zijn verbeterd wordt gebruik gemaakt van 
de EF-Mbo (Dawson & Guare, 2010). Tijdens de analysefase van het onderzoek is de EF-Mbo ook 
gebruikt om de beginsituatie van de cursisten int kaart te brengen. Door het nogmaals meten van 
leerstijlen kunnen verbeteringen geconstateerd worden. 
 
Als eerste is gekeken naar de ontwikkelingen van de executieve functies als totaal. Zie figuren 18a en 
b. 
 

 
Figuur 18a-b; EF-Mbo, beginsituatie en eindsituatie. 

 
Uit de figuren 18a en 18b blijkt dat binnen de klas de executieve functies zijn verbeterd. Bij de 
beginsituatie was er een percentage van 27% van de cursisten die een lage ontwikkeling had op hun 
executieve functies. Na de interventie is dit percentage gedaald naar 20%. Het percentage cursisten 
met een gemiddelde ontwikkelde executieve functies is ongeveer gelijk gebleven op 47%. Het aantal 
cursisten met een hoge score is verbeterd van 27% naar 33%. Beide figuren geven de verschuivingen 
binnen de klas niet aan. Het kan immers zo zijn dat er cursisten zijn die hun executieve functies niet 
verbeterd hebben. Om dit te kunnen beoordelen moet er naar de afzonderlijke cursisten gekeken 
worden, zie tabellen 19a t/m d. 

 

 
Tabel 19b, score verschillen. 

 

 
Tabel 19c, label verschillen. 

 

 
Tabel 19a, scorevergelijk EF-Mbo.    Tabel 19d, gemiddelde score verschil. 

20% 

47% 

33% 

Score verdeling EF-Mbo klas 
B2a 

laag

gem.

hoog

Score aantal %

lager 3 20%

gelijk 1 7%

hoger 10 67%

EF-Mbo op score

Score aantal %

lager 1 7%

gelijk 11 73%

hoger 3 20%

EF-Mbo op label

Onderdeel Begin Eind Verschil

Gem.lager 2,90 2,74 -0,16

Gem.hoger 3,39 3,79 0,39

EF-Mbo
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Beginsituatie Eindsituatie

Cursist Score Label Score Label

1 2,33 laag 3,67 hoog

2 3,00 gem. 1,67 laag

3 2,33 laag 2,67 laag

4 2,67 laag 3,00 gem.

5 2,33 laag 3,00 gem.

6 4,00 hoog 4,33 hoog

7 3,00 gem. 3,00 gem.

8 4,67 hoog 5,00 hoog

9 1,67 laag 1,67 laag

10 1,33 laag 3,67 hoog

11 3,33 gem. 4,00 hoog

12 4,67 hoog 3,67 hoog

13 1,67 laag 2,33 laag

14 2,67 laag 2,67 laag

15 1,67 laag 2,00 laag

Gem. 2,76 3,09

EF-Mbo, Taakinitiatie

 
Uit de tabellen 19a t/m d kan afgelezen worden hoe individuele cursisten gescoord hebben op zowel 
de beginmeting als de eindmeting. Tabel 19a laat zien dat de gemiddelde score omhoog gegaan is 
van 3,38 naar 3,57. Toch is het niet zo dat iedere cursist groei heeft vertoond. Indien er gekeken 
word of cursisten lager, gelijk of hoger gescoord hebben blijkt uit tabel 19b dat indien je naar de 
scores kijkt er 10 cursisten een hogere score hebben behaald wat overeenkomt met 67% van het 
totaal aantal cursisten. Helaas zijn er ook 3 cursisten die lager gescoord hebben. De classificatie van 
cursisten is niet alleen gebeurd op basis van hun score maar op basis van het label welke aan de 
score is gegeven. Tabel 19c laat dan zien hoe cursisten gescoord hebben. Hieruit blijkt dat er van de 
10 cursisten 3 zijn die een hoger label hebben gescoord. Dit zijn cursisten die bijvoorbeeld van een 
gemiddelde score naar een hogere score zijn gegaan. Hieruit blijkt tevens dat er van 3 cursisten die 
lager hebben gescoord op de EF-Mbo er maar 1 cursist is geweest die een label omlaag gegaan is. In 
dit geval één cursist van een gemiddelde naar een lage score. 12 cursisten zijn binnen het label 
gebleven. 
Interessant is het om te kijken in hoeverre de cursisten die met hun score omlaag zijn gegaan 
hoeveel omlaag gegaan zijn. Figuur 19d laat dit zien. Dan blijkt dat bij deze groep cursisten gemiddeld 
genomen de score omlaag is gegaan met 0,16. Dit is een klein verschil. Belangrijker is om te kijken in 
hoeverre de groep cursisten die groei heeft vertoond hoe groot die groei gemiddeld genomen is 
geweest. Dan blijkt uit figuur 19d dat de gemiddelde groei 0,39 is geweest. 
 
Conclusies 
Als geheel heeft de klas groei getoond; 67% van de cursisten heeft een hogere score op de EF-Mbo. 
Helaas is het ook zo dat 20% lager gescoord heeft waarvan er één ook een label omlaag is gegaan. De 
gemiddelde daling is 0,16 op een score van 1 tot 5 punten blijkt dat 3,2% te zijn. De gemiddelde groei 
van cursisten is met een score van 0,39 beperkt gebleven tot 7,8%.  
 
Vanuit de analysefase van het onderzoek bleken er binnen deze klas een drietal executieve functies 
te zijn die laag scoorden en waarop de interventie gebaseerd is. Daarom is het van belang om te 
kijken of cursisten op deze drie functies groei hebben vertoond. Dit waren de executieve functies 
taakinitiatie, volgehouden aandacht en plannen/prioriteren. De tabellen 20, 21 en 22a t/m d laten dit 
zien. 
 
EF-Mbo, taakinitiatie. 

 
Tabel 20b, score verschillen. 

 

 
Tabel 20c, label verschillen. 

 

 

Tabel 20a, scorevergelijk EF-Mbo, taakinitiatie.              Tabel 20d, gemiddeld score verschil. 

Score aantal %

lager 2 13%

gelijk 3 20%

hoger 10 67%

EF-Mbo, Taakinitiatie op score

Score aantal %

lager 1 7%

gelijk 9 60%

hoger 5 33%

EF-Mbo, Taakintiatie op label

Onderdeel Begin Eind Verschil

Gem.lager 3,83 2,67 -1,17

Gem.hoger 2,63 3,37 0,73

EF-Mbo, Taakinistiatie
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Beginsituatie Eindsituatie

Cursist Score Label Score Label

1 3,67 hoog 3,67 hoog

2 3,33 gem. 3,00 gem.

3 3,00 gem. 1,67 laag

4 3,00 gem. 3,33 gem.

5 3,67 hoog 4,00 hoog

6 4,00 hoog 4,33 hoog

7 3,00 gem. 3,00 gem.

8 3,33 gem. 4,00 hoog

9 1,33 laag 1,00 laag

10 2,00 laag 3,67 hoog

11 4,00 hoog 5,00 hoog

12 4,67 hoog 4,00 hoog

13 2,67 laag 2,67 laag

14 2,00 laag 2,00 laag

15 1,00 laag 1,67 laag

Gem. 2,98 3,13

EF-Mbo, Volgehouden aandacht

 
Uit de tabellen 20a t/m d kan afgelezen worden hoe individuele cursisten gescoord hebben op zowel 
de beginmeting als de eindmeting. Tabel 20a laat zien dat de gemiddelde score omhoog gegaan is 
van 2,76 naar 3,09. Toch is het niet zo dat iedere cursist groei heeft vertoond. Indien er gekeken 
word of cursisten lager, gelijk of hoger gescoord hebben blijkt uit tabel 20b dat indien je naar de 
scores kijkt er 10 cursisten een hogere score hebben behaald wat overeenkomt met 67% van het 
totaal aantal cursisten. Helaas zijn er ook 2 cursisten die lager gescoord hebben. De classificatie van 
cursisten is niet alleen gebeurd op basis van hun score maar op basis van het label welke aan de 
score is gegeven. Tabel 20c laat dan zien hoe cursisten gescoord hebben. Hieruit blijkt dat er van de 
10 cursisten 5 zijn die een hoger label hebben gescoord. Dit zijn cursisten die bijvoorbeeld van een 
gemiddelde score naar een hogere score zijn gegaan. Hieruit blijkt tevens dat er bij de 2 cursisten die 
lager hebben gescoord op de EF-Mbo er maar 1 cursist is geweest die een label omlaag gegaan is. In 
dit geval van een gemiddelde naar een lage score. Dit is overigens dezelfde cursist die ook bij de ILS-
Mbo en bij de EF-Mbo lager heeft gescoord. 9 cursisten zijn binnen het label gebleven. 
Interessant is het om te kijken in hoeverre de cursisten die met hun score omlaag zijn gegaan 
hoeveel zijn omlaag gegaan zijn. Figuur 20d laat dit zien. Dan blijkt dat bij deze groep cursisten 
gemiddeld genomen de score omlaag is gegaan met 1,17. Dit is een erg groot verschil. Belangrijker is 
om te kijken in hoeverre de groep cursisten die groei heeft vertoond hoe groot die groei gemiddeld 
genomen is geweest. Dan blijkt uit figuur 20d dat de gemiddelde groei 0,73 is geweest. 
 
Conclusies 
Als geheel heeft de klas groei getoond; 67% van de cursisten heeft een hogere score op de EF-Mbo. 
Helaas is het ook zo dat 13% lager gescoord heeft waarvan er één ook een label omlaag is gegaan. De 
gemiddelde daling is 1,17 op een score van 1 tot 5 punten blijkt dat 23,4% te zijn. De gemiddelde 
groei van cursisten is met een score van 0,73 gestegen met 14,6%. Zorgwekkend is het dat de groep 
cursisten die slechter is gaan presteren zelfs slechter is gaan presteren in verhouding met de groep 
die beter is gaan presteren. Relatief gezien is deze groep twee cursisten groot. Deze twee cursisten 
hebben ook slechter gescoord op het EF onderdeel taakinitiatie. 
 
EF-Mbo, volgehouden aandacht. 

 
Tabel 21b, score verschillen. 

 

 
Tabel 21c, label verschillen. 

 

 
Tabel 21a, scorevergelijk EF-Mbo, volgehouden aandacht.  Tabel 21d, gemiddeld scoreverschil. 

 
Uit de tabellen 21a t/m d kan afgelezen worden hoe individuele cursisten gescoord hebben op zowel 
de beginmeting als de eindmeting. Tabel 21a laat zien dat de gemiddelde score omhoog gegaan is 

Score aantal %

lager 4 27%

gelijk 4 27%

hoger 7 47%

EF-Mbo,V.A. op score

Score aantal %

lager 1 7%

gelijk 12 80%

hoger 2 7%

EF-Mbo, V.A. op label

Onderdeel Begin Eind Verschil

Gem.lager 3,08 2,42 -0,67

Gem.hoger 3,00 3,71 0,71

EF-Mbo,Volgehouden aandacht
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Beginsituatie Eindsituatie

Cursist Score Label Score Label

1 3,67 hoog 4,00 hoog

2 3,67 hoog 2,67 laag

3 3,33 gem. 3,00 gem.

4 2,33 laag 3,33 gem.

5 3,67 hoog 4,00 hoog

6 3,67 hoog 5,00 hoog

7 3,00 gem. 3,00 gem.

8 3,67 hoog 4,33 hoog

9 2,67 laag 2,33 laag

10 2,67 laag 4,33 hoog

11 4,00 hoog 3,67 hoog

12 5,00 hoog 3,67 hoog

13 2,67 laag 3,67 hoog

14 3,67 hoog 3,67 hoog

15 1,00 laag 1,67 laag

Gem. 3,24 3,49

EF-Mbo, Plannen/Prioriteren

van 2,98 naar 3,13. Toch is het niet zo dat iedere cursist groei heeft vertoond. Indien er gekeken 
word of cursisten lager, gelijk of hoger gescoord hebben blijkt uit tabel 21b dat indien je naar de 
scores kijkt er 7 cursisten een hogere score hebben behaald wat overeenkomt met 47% van het 
totaal aantal cursisten. Helaas zijn er ook 4 cursisten die lager gescoord hebben. De classificatie van 
cursisten is niet alleen gebeurd op basis van hun score maar op basis van het label welke aan de 
score is gegeven. Tabel 21c laat dan zien hoe cursisten gescoord hebben. Hieruit blijkt dat er van de 7 
cursisten 2 zijn die een hoger label hebben gescoord. Dit zijn cursisten die bijvoorbeeld van een 
gemiddelde score naar een hogere score zijn gegaan. Hieruit blijkt tevens dat er van de 4 cursisten 
die lager hebben gescoord op de EF-Mbo er maar 1 cursist is geweest die een label omlaag gegaan is. 
In dit geval van een gemiddelde naar een lage score. 12 cursisten zijn binnen het label gebleven. 
Interessant is het om te kijken in hoeverre de cursisten die met hun score omlaag zijn gegaan 
hoeveel zijn omlaag gegaan zijn. Figuur 21d laat dit zien. Dan blijkt dat bij deze groep cursisten 
gemiddeld genomen de score omlaag is gegaan met 0,67. Dit is een erg groot verschil. Belangrijker is 
om te kijken in hoeverre de groep cursisten die groei heeft vertoond hoe groot die groei gemiddeld 
genomen is geweest. Dan blijkt uit figuur 10d dat de gemiddelde groei 0,71 is geweest. 
 
Conclusies 
Als geheel heeft de klas groei getoond; 47% van de cursisten heeft een hogere score op de EF-Mbo. 
Helaas is het ook zo dat 27% lager gescoord heeft waarvan er één ook een label omlaag is gegaan. De 
gemiddelde daling is 0,67 op een score van 1 tot 5 punten blijkt dat 13,4% te zijn. De gemiddelde 
groei van cursisten is met een score van 0,71 gestegen met 14,2%. De twee cursisten die die tot nu 
toe lager scoorden blijven lager scoren. 
 
EF-Mbo, plannen en prioriteren. 

 
Tabel 22b, score verschillen. 

 

 
Tabel 22c, label verschillen. 

 

 

Tabel 22a, scorevergelijk EF-Mbo; plannen/prioriteren.  Tabel 22d, gemiddeld scoreverschil. 

 
Uit de tabellen 22a t/m d kan afgelezen worden hoe individuele cursisten gescoord hebben op zowel 
de beginmeting als de eindmeting. Tabel 22a laat zien dat de gemiddelde score omhoog gegaan is 
van 3,24 naar 3,49. Toch is het niet zo dat iedere cursist groei heeft vertoond. Indien er gekeken 
word of cursisten lager, gelijk of hoger gescoord hebben blijkt uit tabel 22b dat indien je naar de 
scores kijkt er 8 cursisten een hogere score hebben behaald wat overeenkomt met 53% van het 
totaal aantal cursisten. Helaas zijn er ook 5 cursisten die lager gescoord hebben. De classificatie van 
cursisten is niet alleen gebeurd op basis van hun score maar op basis van het label welke aan de 
score is gegeven. Tabel 22c laat dan zien hoe cursisten gescoord hebben. Hieruit blijkt dat er van de 8 

Score aantal %

lager 5 33%

gelijk 2 13%

hoger 8 53%

EF-Mbo,P/P. op score

Score aantal %

lager 1 7%

gelijk 10 67%

hoger 4 27%

EF-Mbo, P/P. op label

Onderdeel Begin Eind Verschil

Gem.lager 3,73 3,07 -0,67

Gem.hoger 2,92 3,79 0,88

EF-Mbo,Plannen/Prioriteren
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cursisten 4 zijn die een hoger label hebben gescoord. Dit zijn cursisten die bijvoorbeeld van een 
gemiddelde score naar een hogere score zijn gegaan. Hieruit blijkt tevens dat er van 5 cursisten die 
lager hebben gescoord op de EF-Mbo er maar 1 cursist is geweest die een label omlaag gegaan is. In 
dit geval van een hoge naar een lage score. 10 cursisten zijn binnen het label gebleven. 
Interessant is het om te kijken in hoeverre de cursisten die met hun score omlaag zijn gegaan 
hoeveel zijn omlaag gegaan zijn. Figuur 22d laat dit zien. Dan blijkt dat bij deze groep cursisten 
gemiddeld genomen de score omlaag is gegaan met 0,67. Dit is een erg groot verschil. Belangrijker is 
om te kijken in hoeverre de groep cursisten die groei heeft vertoond hoe groot die groei gemiddeld 
genomen is geweest. Dan blijkt uit figuur 22d dat de gemiddelde groei 0,88 is geweest. 
 
Conclusies 
Als geheel heeft de klas groei getoond; 53% van de cursisten heeft een hogere score op de EF-Mbo. 
Helaas is het ook zo dat 33% lager gescoord heeft waarvan er één ook een label omlaag is gegaan. De 
gemiddelde daling is 0,67 op een score van 1 tot 5 punten blijkt dat 13,4% te zijn. De gemiddelde 
groei van cursisten is met een score van 0,89 sterk gestegen met 17,8%. De twee cursisten die tot nu 
toe lager scoorden blijven lager scoren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat van de twee cursisten 
die zich consequent niet verbeterd hebben er één inmiddels van de opleiding is vertrokken. Indien 
deze cursist niet mee geteld zou worden in de scores zouden substantieel veranderen. Om het 
interventie resultaten niet te vervuilen of te manipuleren is deze cursist toch meegeteld.  
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B2b B2a B1b B1a

Q J Q L

J Y H Q

L Y M

Laagste competentie score

Comp Laag Gem. Hoog Comp Laag Gem. Hoog

E 36 14 50 E 20 7 73

K 36 0 64 K 20 20 60

M 36 21 43 M 20 20 60

N 36 0 64 N 13 0 87

L 86 0 14 L 33 13 53

H 0 57 43 H 13 33 53

J 36 0 64 J 27 0 73

Y 21 43 36 Y 13 33 53

Q 53 0 47 Q 13 27 60

R - - - R 0 33 67

Competentie score in %

Beginmeting Eindmeting

Heeft het gebruik van het planningsinstrument ertoe geleid dat hun ontwikkeling op de 
beroepscompetenties is verbeterd? 
 
Om te bepalen of de ontwikkeling van de beroepscompetenties van de cursisten zijn verbeterd wordt 
gebruik gemaakt van de competentiemeting uit de projectboeken. In de projectboeken zijn 
opdrachten omschreven op basis van werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Tijdens de 
analysefase van het onderzoek zijn de scores op de beroepscompetenties ook al in kaart gebracht. 
Door het nogmaals meten kunnen verbeteringen geconstateerd worden. 

 
Als eerste is er gekeken naar alle beroepscompetenties en zijn alle scores van de cursisten 
verzameld. In tabel 23 worden alle resultaten aangegeven van zowel de beginmeting tijdens de 
analysefase als de eindmeting tijdens de interventieperiode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 23, scorevergelijk competenties. 

 
Bovenstaande tabel laat duidelijk zien dat de cursisten zich hebben verbeterd op alle competenties 
behalve één. Als voorbeeld competentie K (vakdeskundigheid toepassen). 80% van de cursisten 
scoort nu gemiddeld tot hoog en 20% scoort laag. Bij de beginmeting scoorde 36% van de cursisten 
hier nog laag en scoorde 60% hoog. Bij competentie N (onderzoeken) is de hoge score toegenomen 
van 64% naar 87%. De lage score is afgenomen van 36% naar 13%. De enige competentie waar 
cursisten gemiddeld slechter zijn gaan scoren is competentie H (overtuigen en beïnvloeden). 
Scoorden bij de beginmeting geen enkele cursist laag nu scoort 13% een lage score. De gemiddelde 
score is afgenomen van 57% naar 33%. Het aantal cursisten met een hoge score is wel toegenomen, 
van 43% naar 53%. Deze competentie was niet verwerkt in het planningsinstrument. Verder 
onderzoek zou kunnen uitwijzen waarom bij deze ene competentie de scores substantieel lager zijn. 
 
Relevanter is het om te kijken naar de competenties die verwerkt zitten in de interventie. Uit de 
beginmeting bleek dat een aantal competenties slecht gescoord werden door cursisten, zie tabel 24. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 24, overzicht competenties met de laagste score tijdens de beginmeting. 

 
Uit tabel 24 blijkt dat de cursisten van klas B1a het slechts scoorden op competentie L (materialen en 
middelen inzetten), Q (plannen en organiseren) en M (analyseren). Uit tabel 23 valt af te lezen dat bij 
competentie L 86% van de cursisten hier laag scoorden. Bij competentie Q scoorde 50% laag en bij 
competentie M scoorden 36% laag. Bij de ontwikkeling van het planningsinstrument is niet alleen 
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36% 

14% 

50% 

Score verdeling 
Competentie E klas B1a 

laag

gem.

hoog

33% 

13% 

53% 

Score verdeling 
Competentie L klas B2a 

laag

gem.

hoog
86% 

0% 14% 

Score verdeling Competentie 
L klas B1a 

laag

gem.

hoog

uitgegaan van de laagste competentiescores van klas B1a maar ook van de andere klassen. Om te 
beoordelen of de interventie succesvol is geweest moet er gekeken worden naar de competenties 
die verwerkt zitten in het planningsinstrument. Dit zijn de competenties E (samenwerken en 
overleggen), Q (plannen en organiseren) en L (materialen en middelen inzetten). Uit tabel 23 zijn 
deze gegevens te halen. 
 
Competentie E, samenwerken en overleggen 

 
Figuur 25a-b, scoreverdeling competentie E 

 
Op de competentie E hebben cursisten zich goed verbeterd. Het % cursisten met een hoge score is 
omhoog gegaan van 50% naar 73%. De lage score is omlaag gegaan van 36% naar 7%. Het aantal 
cursisten met een gemiddelde score is gehalveerd van 14% naar 7%. 
 
Competentie L, materialen en middelen inzetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 26a-b, scorevergelijk competentie L 

 
Ook bij competentie L hebben cursisten zich verbeterd. De hoge score is omhoog gegaan van 14% 
naar 53% en de lage score is gedaald van 86% naar 33%. Het aantal cursisten met een gemiddelde 
score is toegenomen naar 13%. 
 
  

20% 

7% 

73% 

Score verdeling 
Competentie E klas B2a 

laag

gem.

hoog
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Cursist E L Q E L Q

1 hoog laag hoog hoog hoog hoog

2 hoog laag laag laag laag laag

3 laag laag laag laag laag gem.

4 laag laag laag laag laag gem.

5 laag hoog hoog hoog gem. gem.

6 gem. laag laag hoog hoog hoog

7 hoog laag laag hoog hoog hoog

8 hoog laag hoog hoog hoog hoog

9 laag laag laag hoog hoog hoog

10 gem. laag hoog gem. laag hoog

11 hoog laag hoog hoog hoog hoog

12 hoog laag hoog hoog hoog hoog

13 laag laag laag hoog laag gem.

14 hoog hoog hoog hoog hoog hoog

15 hoog laag laag hoog gem. gem.

Beginmeting Eindmeting

Compentie vergelijk

53% 

0% 

47% 

Score verdeling Competentie 
Q klas B1a 

laag

gem.

hoog

13% 

27% 

60% 

Score verdeling 
Competentie Q klas B2a 

laag

gem.

hoog

Competentie Q, plannen en organiseren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 27a-b, scorevergelijk competentie Q 

 
De competentie plannen en organiseren (Q) is enorm verbeterd. Waar tijdens de beginmeting slechts 
47% hoog scoorde scoort nu 60% hoog. Het percentage cursisten dat laag scoorden is substantieel 
gedaald van 53% naar 13%.  
 
De voorgaande tabellen en figuren geven inzicht in hoe de totale klas gescoord heeft op alle 
competenties. Het geeft echter niet aan of individuele cursisten zich verbeterd hebben. Het kan 
immers zo zijn dat er cursisten zijn die slechter gescoord hebben. Hiervoor is het noodzakelijk om per 
cursist te kijken of er groei is geweest op de competenties die verwerkt zitten in het 
planningsinstrument. Om dit te kunnen beoordelen moet er naar de afzonderlijke cursisten gekeken 
worden, zie tabellen 28a t/m d. 
 

 
Tabel 28b, scoreverschillen competentie E 

 
Tabel 28c; scoreverschillen competentie L 

 
Tabel 28a, score vergelijk competenties.                     Tabel 28d; scoreverschillen competentie Q 

 
Uit de tabellen 28a t/m d kan afgelezen worden hoe individuele cursisten gescoord hebben op zowel 
de beginmeting als de eindmeting.  
 
Competentie E, samenwerken en overleggen 
Tabel 28a laat zien hoe cursisten gescoord hebben tijdens de begin en de eindmeting. Indien er 
gekeken word of cursisten lager, gelijk of hoger gescoord hebben blijkt uit tabel 28b dat indien je 
naar de scores kijkt er 4 cursisten een hogere score hebben behaald wat overeenkomt met 27% van 

Score aantal %

Lager 1 7%

Gelijk 10 67%

Hoger 4 27%

Competentie E op score

Score aantal %

Lager 1 7%

Gelijk 5 33%

Hoger 9 60%

Competentie L op score

Score aantal %

Lager 1 7%

Gelijk 7 47%

Hoger 7 47%

Competentie Q op score
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het totaal aantal cursisten. Helaas is er ook 1 cursist die lager gescoord heeft. Dit is dezelfde cursist 
die bij alle eerdere metingen van zowel de ILS-Mbo als de EF-Mbo ook lager heeft gescoord.  
 
Competentie L, materialen en middelen inzetten 
Tabel 28c laat zien hier cursisten of cursisten lager, gelijk of hoger gescoord hebben op competentie 
L. Hieruit blijkt dat er 9 cursisten zijn die een hogere score hebben behaald wat overeenkomt met 
60% van het totaal. Eén cursist heeft lager gescoord. Deze cursist heeft bij alle eerdere metingen niet 
lager gescoord. 33% van de cursisten heeft gelijk gescoord.  
 
Competentie Q, plannen en organiseren 
Bij competentie Q blijkt uit tabel 28d dat 47% van de cursisten zich heeft verbeterd. Ook hier is één 
cursist geweest die lager heeft gescoord bij de eindmeting ten opzichte van de beginmeting. Deze 
cursist scoorde ook lager op competentie L. 47% van de cursisten heeft gelijk gescoord.  

 
Conclusies 
Als geheel heeft de klas groei getoond. Op één na zijn alle competenties beter ontwikkeld. Indien er 
gekeken wordt naar de competenties die verwerkt zitten in de interventie blijkt ook daar dat de 
gehele klas groei heeft vertoond. Bij competentie E is het aantal cursisten dat laag scoort afgenomen 
van 36% naar 20%. Bij competentie L is deze stijging 62% van 33% naar 86% Bij competentie Q zijn 
cursisten het meeste gegroeid, het percentage dat niet meer laag scoort is met 75% toegenomen van 
13% naar 53%.  Ook is bij alle drie de competenties het percentage van cursisten met een hoge score 
toegenomen. Bij competentie E is dit percentage gegroeid met 46% van 53% naar 73%. Bij 
competentie L is dit toegenomen met bijna 280% van 14% naar 53% en bij competentie Q is het 
aantal cursisten met een hoge score toegenomen met bijna 28% van 47% naar 60%.  
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Beginsituatie Eindsituatie

Cursist Score Label Score Label

1 4,3 n.behaald 5,50 behaald

2 6,5 behaald 6,80 behaald

3 6,0 behaald 6,70 behaald

4 3,0 n.behaald 6,80 behaald

5 6,0 behaald 4,80 n.behaald

6 5,3 n.behaald 6,40 behaald

7 5,6 behaald 5,40 n.behaald

8 3,3 n.behaald 4,70 n.behaald

9 3,0 n.behaald 6,60 behaald

10 4,0 n.behaald 6,60 behaald

11 5,8 behaald 5,30 n.behaald

12 6,5 behaald 7,30 behaald

13 4,6 n.behaald 5,40 n.behaald

14 6,1 behaald 6,40 behaald

15 6,3 behaald 5,50 behaald

16 3,4 n.behaald 5,60 behaald

17 6,0 behaald 5,50 behaald

18 4,8 n.behaald 7,20 behaald

Gem. 5,03 6,03

Projectscore

Heeft het gebruik van het planningsinstrument ertoe geleid dat de leerprestaties van 
cursisten verbeterd zijn? 
 
 
Om juist te kunnen beoordelen of in algemene zin de leerprestaties van de cursisten verbeterd zijn is 
het noodzakelijk om te kijken naar hun projectbeoordeling. Het planningsinstrument beoogde ervoor 
te zorgen dat cursisten hun projecten beter zouden maken door het trainen van een aantal 
vaardigheden. Door hun projectresultaten te vergelijk met het project voorafgaand aan de 
interventie moet duidelijk worden of er meer cursisten het project gehaald hebben. De figuren 29a 
t/m b laten dit zien. 

 

 
Figuur 29a/b; Projectscore voor en na de interventie. 

 
De figuren 29a en b laten duidelijk zien dat het percentage cursisten dat het project gehaald hebben 
is verbeterd. Voor de interventie behaalde 50% van de cursisten het project. Na de interventie is dit 
percentage gestegen naar 77%. Maar de beide figuren laten niet zien in welke mate een cursist zich 
verbeterd heeft. Het kan zo zijn dat niet iedere cursist zich heeft verbeterd. Er kunnen cursisten zijn 
die het project voor de interventie wel hebben gehaald maar na de interventie niet. De tabellen 30a 
t/m c laten dit wel zien. 
 

 
Tabel 30b; project op score. 

 
 

 
Tabel 30c; project op label. 

 
 

 
Tabel 30d; scoreverschil. 
 

Tabel 30a; projectscore. 

Score aantal %

lager 5 28%

gelijk 0 0%

hoger 13 82%

Project op score

Score aantal %

lager 3 17%

gelijk 8 44%

hoger 7 39%

Project op label

Onderdeel Begin Eind Verschil

Gem.lager 5,94 5,30 -0,64

Gem.hoger 4,68 6,31 1,63

Project op score
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Tabel 30a laat zien dat de gemiddelde projectscore omhoog gegaan is met een vol punt. Scoorden 
cursisten gemiddeld eerst een 5,03, na de interventie scoorden de cursisten gemiddeld een 6,03. 
Toch heeft niet iedere cursist zich verbeterd. Indien er alleen gekeken wordt naar de score (Tabel 
30b) dan blijkt dat 13 (82%) cursisten daadwerkelijk hun cijfer verbeterd hebben. Toch zijn er ook 5 
cursisten die lager hebben gescoord. Nou is niet alleen de score belangrijk. Belangrijker is of cursisten 
daadwerkelijk het project behaald hebben en of zij zich verbeterd hebben. Uit tabel 30c blijkt of 
cursisten het project hebben behaald of niet behaald (n.behaald) en of zij ten opzichte van het eerste 
project zich daadwerkelijk verbeterd hebben. Uit tabel 30c blijkt dat 17% van de cursisten juist 
slechter heeft gescoord. Waar zij voor de interventie het project wel haalden hebben zij het project 
tijdens de interventie niet behaald. 39% van de cursisten heeft tijdens de interventie het project 
daadwerkelijk beter gemaakt, zij hebben het project nu wel gehaald. Van de cursisten waarbij de 
score op label gelijk is gebleven blijkt dat van deze 44% er twee zijn die beide projecten niet behaald 
hebben. Er zijn duidelijk cursisten die slechter hebben gescoord op het project. Volgens tabel 30d 
hebben zij gemiddeld genomen 0,63 punt slechter gescoord. Van de grotere meerderheid die beter 
heeft gescoord op de projecten blijkt dat de gemiddelde score toename met 1,63 punt, volgens tabel 
30d. De cursisten die zich verbeterd hebben,  hebben dat ook erg goed gedaan. 
 
Conclusies 
In algemene zin is de projectscore significant verbeterd. Meer cursisten halen de projecten dan voor 
de interventie. Indien er op cursist niveau gekeken wordt blijkt dat niet iedere cursist zich verbeterd 
heeft. 82% heeft zich weliswaar verbeterd op score maar er zijn vijf cursisten die slechter zijn gaan 
scoren waarvan er drie het project dit keer niet behaald hebben. Geconcludeerd kan worden dat het 
planningsinstrument bijdraagt aan de verbetering van de leerprestaties maar dat een beperkt aantal 
cursisten hier niet van geprofiteerd heeft. Juist voor deze drie cursisten was het planningsinstrument 
uitermate van belang. Met de aanpassingen die deze cursisten eerder hebben genoemd zou het 
planningsinstrument beter moeten gaan werken.  
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Heeft het schrijven van tijd door de cursisten inzicht gegeven in hun tijdsbesteding en is 
hierdoor hun studietijd verhoogd? 
 
Het tijdschrijven door de cursisten heeft niet gewerkt. Te weinig cursisten hebben het goed 
bijgehouden en ingeleverd. 
 
Conclusies 
Het tijdschrijven door cursisten was bedoeld om inzicht te krijgen in hoeverre het 
planningsinstrument bijdraagt aan het efficiënter en effectiever studeren. Omdat deze gegevens 
ontbreken kunnen er geen uitspraken gedaan worden in hoeverre cursisten meer tijd aan hun studie 
hebben besteed en of zijn hun studiewerk beter hebben gespreid gedurende de periode. Deze 
gegevens meten niet direct of cursisten beter studeren daar zijn de ILS-Mbo, de EF-Mbo en de scores 
op de competenties voor. Meer of minder studietijd wil ook niet zeggen dat cursisten efficiënter en 
effectiever studeren. Minder studietijd kan immers verschillende betekenissen hebben. Cursisten 
kunnen minder tijd aan hun studie besteden omdat zij niet meer tijd willen of kunnen besteden. Het 
kan ook zo zijn dat zijn efficiënter zijn gaan studeren. Tijd registreren alleen laat dit niet zien. Net zo 
min dat meer studietijd per definitie betekend dat zijn beter zullen scoren. Het kan immers zo zijn 
dat er gemiddeld genomen meer huiswerk of projectopdrachten zijn gegeven. De spreiding van hun 
studietijd zou wel een interessant gegeven zijn geweest omdat dit laat zien of cursisten minder werk 
uitstellen. Het is uiteindelijk jammer dat te weinig cursisten dit gedaan hebben maar omdat het niet 
een hoofddoelstelling is van het onderzoek is het ontbreken van deze resultaten geen groot gebrek.  
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Heeft het houden van leercoachgesprekken ertoe geleid dat cursisten hun studiegedrag 
hebben aangepast zodat zij effectiever studeren? 
 
Het houden van leercoachgesprekken is altijd nuttig omdat cursisten gedwongen worden om terug 
te kijken op hun resultaten. Gedurende de interventie periode is er soms dagelijks gesproken met 
cursisten over hun resultaten en hun studiehouding. Dit zijn losse tussendoor gesprekken die zeker 
bijdragen aan het inzicht van de cursist. Tijdens alle leercoachgesprekken waren de cursisten die 
beter hebben gescoord verbaasd over hun verbetering. Uit de evaluatie van het planningsinstrument 
blijkt ook 80% van de cursisten beter te zijn gaan plannen (figuur 6). De cursisten die zich niet 
verbeterd hebben wijzen in eerste instantie naar hun groepsgenoten als voornaamste reden dat het 
niet gelukt is. Bij één cursist waren privé omstandigheden er de oorzaak van dat het project niet 
behaald was. De leercoachgesprekken hebben zeker bijgedragen aan het inzicht van cursisten in hun 
eigen studie gedrag omdat ook de scores op de ILS-Mbo en de EF-Mbo besproken zijn. De meeste 
cursisten hebben hun studiegedrag al tijdens de interventie periode aangepast. Dit blijkt uit zowel de 
scores op de ILS-Mbo, de EF-Mbo, de scores op de competenties en de scores op hun leerprestaties. 
In zoverre heeft het leercoachgesprek daar niet extra aan bijgedragen. Of cursisten hun studiegedrag 
zullen blijven verbeteren of dat zij terugvallen in oude studiepatronen is nu nog onduidelijk omdat er 
geen derde meting wordt verricht wordt. Hiervoor is het noodzakelijk om meerdere gesprekken te 
voeren over langere perioden. Deze gesprekken zijn er ook maar vallen buiten dit onderzoek. 
 
Conclusies 
Leercoachgesprekken dragen bij in de mate waarin cursisten inzicht krijgen in hun studiegedrag. 
Deze gesprekken waren er altijd al dus is de meerwaarde ten opzichte van het onderzoek beperkt. 
Wel is duidelijk dat de resultaten van de ILS-Mbo, de EF-Mbo een extra dimensie toevoegen aan het 
gesprek. Voorheen werden deze testen niet afgenomen en was onduidelijk op welke specifieke 
vaardigheden cursisten onderontwikkeld zijn. Dit pleit ervoor dat de ILS-Mbo en de EF-Mbo een vast 
onderdeel moet zijn van leercoachgesprekken omdat deze instrumenten meer inzicht geven in het 
functioneren van cursisten. Daarnaast bieden de uitkomsten meer mogelijkheden voor docenten om 
cursisten beter te begeleiden op specifieke vaardigheden.  
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9.1 Samenvatting 
 
 
Hoofddoelstelling van de interventie was om cursisten efficiënter en effectiever te laten studeren. 
Hiervoor is een planningsinstrument ontwikkeld en zijn na afloop van de interventie de ILS-Mbo, de 
EF-Mbo, de scores op de beroepscompetenties en de projectscores geïnventariseerd. Tevens heeft 
na de interventie het leercoachgesprek plaatsgevonden. Om goed te kunnen beoordelen of de 
interventie geslaagd is, is het noodzakelijk de belangrijkste conclusies samen te vatten. 
 
ILS-Mbo 
Als geheel heeft de klas groei getoond; er zijn geen cursisten meer die laag scoren op de ILS-Mbo. 
Wel is het zo dat er cursisten gezakt zijn op hun leerstijl maar op een score van 1 tot 5 punten blijkt 
de gemiddelde daling slechts 0,15 oftewel 3% te zijn. De gemiddelde groei van cursisten is met een 
score van 0,21 beperkt gebleven tot 4,2%. 
 
EF-Mbo 
Als geheel heeft de klas groei getoond; 53% van de cursisten heeft een hogere score op de EF-Mbo. 
Helaas is het ook zo dat 33% lager gescoord heeft waarvan er één ook een label omlaag is gegaan. De 
gemiddelde daling is 0,67 op een score van 1 tot 5 punten blijkt dat 13,4% te zijn. De gemiddelde 
groei van cursisten is met een score van 0,89 sterk gestegen met 17,8%. De twee cursisten die tot nu 
toe lager scoorden blijven lager scoren. 
 
Beroepscompetenties 
Als geheel heeft de klas groei getoond. Op één na zijn alle competenties beter ontwikkeld. Indien er 
gekeken wordt naar de competenties die verwerkt zitten in de interventie blijkt ook daar dat de 
gehele klas groei heeft vertoond. Bij competentie E is het aantal cursisten dat niet meer laag scoort 
met 44% gestegen van 20% naar 36%. Bij competentie L is deze stijging 62% van 33% naar 86% Bij 
competentie Q zijn cursisten het meeste gegroeid, het percentage dat niet meer laag scoort is met 
75% toegenomen van 13% naar 53%.  Ook is bij alle drie de competenties het percentage van 
cursisten met een hoge score toegenomen. Bij competentie E is dit percentage gegroeid met 46% 
van 53% naar 73%. Bij competentie L is dit toegenomen met bijna 280% van 14% naar 53% en bij 
competentie Q is het aantal cursisten met een hoge score toegenomen met bijna 28% van 47% naar 
60%. 
 
Projectscores 
In algemene zin is de projectscore significant verbeterd. Meer cursisten halen de projecten dan voor 
de interventie. Indien er op cursist niveau gekeken wordt blijkt dat niet iedere cursist zich verbeterd 
heeft. 82% heeft zich weliswaar verbeterd op score maar er zijn vijf cursisten die slechter zijn gaan 
scoren waarvan er drie het project dit keer niet behaald hebben. Geconcludeerd kan worden dat het 
planningsinstrument bijdraagt aan de verbetering van de leerprestaties maar dat een beperkt aantal 
cursisten hier niet van geprofiteerd heeft. Juist voor deze drie cursisten was het planningsinstrument 
uitermate van belang. Met de aanpassingen die deze cursisten eerder hebben genoemd zou het 
planningsinstrument beter moeten gaan werken. 
 
Planningsinstrument 
Voor wat betreft projecten heeft het instrument, na een wat moeizame start, redelijk gewerkt. 
Cursisten zijn er daadwerkelijk mee aan de gang gegaan en hebben het instrument gebruikt zoals het 
bedoeld was. Aan het einde van de interventieperiode blijkt ook dat minder cursisten in tijdnood 
komen voor wat betreft het afronden van het project. Uit de vragen die gesteld zijn tijdens het 
leercoach gesprek blijkt dat sommige onderdelen van het planningsinstrument beter hebben 
gewerkt dat anderen. Duidelijk is dat het instrument daadwerkelijk bijdraagt aan het 
planningsvermogen van cursisten, zie figuur 6, en dat het planningsinstrument werkt, zie figuur 15. 
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Toch zijn er ook onderdelen die minder goed werken. Uit figuur 14 blijkt duidelijk dat cursisten 
onderdelen uit de lessen niet beter kunnen toepassen in projecten. Uit figuur 8 blijkt ook dat 
cursisten niet beter weten welke middelen zij moeten inzetten om projectopdrachten succesvol te 
maken. Heruit lijkt te blijken dat de theorie welke aangeboden wordt tijdens de lessen onvoldoende 
aansluit bij de projectinhoud en dat er een duidelijker verband aangebracht zou moeten worden in 
welke middelen cursisten kunnen gebruiken bij het maken van projectopdrachten. 
 
Voor wat betreft het plannen van huiswerk voor de theorielessen heeft het planningsinstrument niet 
gewerkt. Niet alle docenten hebben het volgehouden het instrument gedurende de volledige 
interventieperiode te gebruiken. Er is onder de docenten ook geen algemene conclusie dat het 
instrument ervoor zorgt dat huiswerk beter gemaakt wordt door het gebruik van het 
planningsinstrument. 
 
Tijdschrijven 
Het tijdschrijven was niet succesvol omdat de response te weinig was. Dit heeft uiteindelijk maar een 
beperkte bijdrage aan het onderzoek geleverd omdat het de conclusies voor het grootste gedeelte bij 
de andere onderdelen te meten waren. De spreiding van hun studietijd was het onderdeel van 
tijdschrijven dat meer inzicht had kunnen geven. Helaas ontbreken deze gegevens. 
 
Leercoachgesprekken 
Leercoachgesprekken dragen bij in de mate waarin cursisten inzicht krijgen in hun studiegedrag. 
Deze gesprekken waren er altijd al dus is de meerwaarde ten opzichte van het onderzoek beperkt. 
Wel is duidelijk dat de resultaten van de ILS-Mbo, de EF-Mbo een extra dimensie toevoegen aan het 
gesprek. Voorheen werden deze testen niet afgenomen en was onduidelijk op welke specifieke 
vaardigheden cursisten onderontwikkeld zijn. Dit pleit ervoor dat de ILS-Mbo en de EF-Mbo een vast 
onderdeel moet zijn van leercoachgesprekken omdat op deze instrumenten meer inzicht geven in 
het functioneren van cursisten. Daarnaast bieden de uitkomsten meer mogelijkheden voor docenten 
om cursisten beter te begeleiden op specifieke vaardigheden.  
 
Conclusies 
Dat het planningsinstrument werkt blijkt wel uit het voorgaande. Toch is het instrument hiermee niet 
uitontwikkeld. De opmerkingen die cursisten geven zijn aanleiding om verder te experimenteren. Bij 
die cursisten die geen verbetering hebben laten zien zal nog eens extra gekeken moeten worden wat 
zij nodig hebben. Al kan misschien niet iedere cursist geholpen worden.  
 
Om verder succes van het planningsinstrument te kunnen blijven meten zal het noodzakelijk zijn om 
regelmatig de ILS-Mbo en de EF-Mbo af te nemen. De resultaten hiervan gecombineerd met 
leercoachgesprekken zullen een waardevolle toevoeging zijn voor cursisten.  
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10. Evaluatie 
 
 
Voor een goede evaluatie van het onderzoek als geheel komen nu de onderdelen uit hoofdstuk 8 aan 
de orde. 
 
Terug in de tijd. 
Het begin van het onderzoek was lastig. Het helder en duidelijk formuleren van de onderzoeksvraag 
heeft lang geduurd. Dit kwam voornamelijk omdat ik niet helder kreeg wat ik nou precies wilde 
meten. Het schrijven van tijd was de aanleiding tot het onderzoek maar uiteindelijk kon dat geen 
hoofddoel op zichzelf zijn omdat ik hiermee niet de diepere achtergrond betreffende het talent voor 
studeren zou kunnen bepalen. Ik moest op een andere manier tewerk gaan. Door goed de literatuur 
te lezen werd algauw duidelijk dat het talent voor studeren voor een gedeelte afhangt van de 
ontwikkeling op de executieve functies en de mate waarin cursisten gebruik maken van hun leerstijl. 
Hiermee werd het verband tussen deze twee en de beroepscompetenties ook meteen duidelijk 
omdat voor een gedeelte executieve functies verwerkt zitten in de beroepscompetenties. Daarnaast 
is het studiesucces van cursisten zeer afhankelijk van de wijze waarop zij hun leerstijl inzetten om dit 
studiesucces te behalen. Hoe flexibeler een cursist zijn leerstijl kan gebruiken hoe succesvoller een 
cursist zal zijn in het bereiken van zijn doelen.  
 
Het zoeken naar de juiste instrumenten was een bijzondere ontdekking. Dit kwam door het feit dat 
er in Nederland nog weinig gedaan wordt met executieve functies ten behoeve van het onderwijs. 
Dat is ook logisch omdat breinonderzoek gericht op onderwijs nog in de kinderschoenen staat. 
Daarnaast zijn er nogal wat verschillende definities van het begrip executieve functies en ook nog 
een verschillende opsomming. Pas na vergelijk van deze definities kwam ik een stap verder. Het 
inventariseren van leerstijlen was in zoverre een uitdaging omdat er voor cursisten op Mbo niveau 
maar heel weinig ontwikkeld is. Slechts één onderzoeker heeft dit onderzocht en is met een ILS-Mbo 
gekomen. Een groot gedeelte van mijn onderzoek is gebaseerd op haar bevindingen.  
 
Het afnemen van de nulmetingen met gebruik van de ILS-Mbo en de EF-Mbo was geen probleem. 
Het verwerken van de resultaten en het trekken van de juiste conclusies was een enorme uitdaging 
omdat van de bestaande testen niet erg duidelijk was hoe deze resultaten geïnterpreteerd moesten 
worden. Om deze resultaten dan ook nog onderling met elkaar te verbinden en aan de ontwikkeling 
op de beroepscompetenties was vervolgens een nog grotere uitdaging.  
 
Het ontwikkelen van de interventie leverde in het begin weinig problemen op omdat uit de 
nulmetingen goed duidelijk was op welke vaardigheden getraind moest worden. Het samenvoegen 
van al deze vaardigheden tot één instrument was een uitdaging die complex maar wel erg leuk was 
om te doen. Dit kwam mede door het feit dat de uitkomsten van de nulmetingen voor een groot 
gedeelte bevestigden wat ik in mijn eigenonderwijs praktijk zag gebeuren. De meeste cursisten 
kunnen maar moeizaam plannen en organiseren en hebben veel moeite met studeren. Het 
uitproberen van de interventie was een feest der herkenning. Veel cursisten waren enthousiast en 
ondanks dat zij het begin moeilijk vonden is het uiteindelijk gelukt. Wel moest ik hier als 
begeleidende docent bij alle cursisten steeds op hameren omdat cursisten soms het instrument 
achteraf wilde gaan invullen. Bij die cursisten merkte ik dan wel dat het instrument meer een last 
was dan een hulpmiddel. Dat frustreert natuurlijk omdat ik graag zie dat cursisten er de meerwaarde 
van inzien. Maar soms moet ik me er bij neerleggen dat niet iedere cursist gebaat is bij deze 
interventie en dat niet iedere cursist geholpen wil worden.  
De resultaten waren bij de meeste cursisten op alle gebieden verbeterd. Maar helaas niet bij 
iedereen. En dan rijst de vraag of het instrument beter had gemoeten en wat er dan aan ontbrak 
voor deze kleine groep cursisten. De evaluatie van het instrument toonde aan dat de onderdelen die 
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cursisten wilden veranderen aan het instrument nou juist die onderdelen zijn waarop zij getraind 
moeten worden. Hieruit blijkt dat cursisten het moeilijk blijven vinden om zelf te leren plannen en 
organiseren en dat er cursisten zijn die liever een kant en klare oplossing willen waaraan zij zelf 
weinig hoeven te doen. Dat de cursisten het tijdschrijven hebben laten liggen vind ik persoonlijk erg 
jammer omdat het toch een onderdeel van het onderzoek was en hierdoor niet helemaal compleet 
is. Zie het als een puzzel waarvan een stukje ontbreekt. Niet een belangrijk stukje uit het midden 
maar eentje aan de zijkant. Toch irriteert dat ene missende stukje nogal. Het beeld is hierdoor niet 
helemaal compleet. 
 
Reflectie en evaluatie op interventies.  
Hiervoor zal de tabel van de redeneerketen voor gebruikt worden. 
 

 
Tabel 31; redeneerketen. 
 
Op basis van de oorspronkelijke redeneerketen (tabel 5) kan nu bekeken worden in hoeverre de 
interventie dat heeft opgeleverd wat de bedoeling was. 
Uit tabel 31 blijkt dat alleen het tijdschrijven niet opgeleverd heeft wat de bedoeling was. De 
redenen hiervoor zijn eerder al aangegeven: Er was onvoldoende response onder de cursisten.  
Alle andere onderdelen hebben grotendeels de gewenste resultaten opgeleverd, dat blijkt ook al uit 
de eerdere beschreven conclusies. Niet iedere cursist heeft baat gehad bij de interventie maar de 
meeste wel. Welke interventie je ook bedenkt, je kunt niet iedere cursist helpen, zeker als de 
interventie is ontwikkeld op basis van een gemeenschappelijke deler. 
 
Reflectie vooruit in de tijd.  
Het gehele onderzoek is niet alleen voor de betrokken cursisten waardevol geweest. Ook ik als 
onderzoek heb hier veel kunnen leren. Uiteraard is de verdieping in de literatuur een grote stap 
voorwaarts geweest in mijn eigen kennis over hoe leerprocessen bij cursisten werken en wat daaraan 
ten grondslag ligt. Het nauwkeurig lezen en schrijven op dit niveau zijn onderdelen die in mijn 

Variabelen Indicatoren Eindoordeel
Planningsinstrument. Het planningsinstrument is volledig ingevuld 

en cursisten hebben de taken en opdracht 

volgens planning uitgevoerd en hebben 

verbeterpunten kunnen benoemen.

Positief

ILS-Mbo onderdeel:           

leren zien als het opbouwen 

van kennis.

Cursisten scoren hoger op dit onderdeel van de 

ILS-Mbo dan bij de vorige meeting.

Positief

Executieve functie: 

taakinitiatie.

Cursisten scoren hoger op dit onderdeel van de 

EF-Mbo dan bij de vorige meeting.

Positief

Executieve functie: 

volgehouden aandacht.

Cursisten scoren hoger op dit onderdeel van de 

EF-Mbo dan bij de vorige meeting.

Positief

Executieve functie:       

plannen en organiseren.

Cursisten scoren hoger op dit onderdeel van de 

EF-Mbo dan bij de vorige meeting.

Positief

Beroepscompetenties. Cursisten scoren hoger op de 

beroepscompenties van het project.

Positief

Leerprestaties Cursisten scoren betere cijfers. Positief

Cursisten besteden meer tijd aan hun studie. Negatief

Cursisten besteden hun tijd gelijkmatiger aan 

hun studie. Minder pieken en dalen gedurende 

een lesperiode.

Negatief

Leercoachgesprek. Cursisten hebben gedurende de interventie hun 

studiegedrag aangepast zodat ze nu effectiever 

studeren.

Positief

Tijdschrijven.
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dagelijkse werk minder vaak voorkomen. Het is dan ook goed dat ik mijzelf verder ontwikkeld heb op 
dit gebied en dan met name het schrijven van goede stukken.  Vlot schrijven was nooit een probleem 
maar dit combineren met een goede wetenschappelijke onderbouwing en je punt leren maken is 
toch van een ander niveau. Dat ging met vallen en opstaan. Toch kan ik zeggen dat mijn geschreven 
stukken beter worden. Terug kijkend zijn er eigenlijk geen dingen die ik anders zou willen doen 
omdat iedere tegenslag bij het leerproces hoort. Zelfs de beginfase waarin mijn onderzoek verschoof 
van ‘iets met tijd’ naar executieve functies, leerstijlen en beroepscompetenties hoort bij het 
leerproces. Grotere tegenslagen heb ik ook niet ervaren. Dat wil niet zeggen dat er geen 
onzekerheden zijn geweest. Die zijn er wel, zeker gedurende het schrijven van het onderzoeksplan 
merkte ik toch dat ik er veel moeite mee had om eerst het theoretisch kader uit te schrijven alvorens 
ik daadwerkelijk cursisten ging bevragen. Ik snapte niet waarom dit nodig was, inmiddels gelukkig 
wel. Goed onderzoek begint met een verkenning en verdieping van wat er al bekend is om zodoende 
je onderzoeksvragen helderder te krijgen en te voorkomen dat je iets gaat onderzoeken waar 
wellicht alles al over bekend is. Dit is tevens ook de grootste tip voor andere onderzoekers. Verdiep 
je van te voren, dat scheelt ontzettend veel werk en zorgt ervoor dat je op het juiste spoor blijft.  
 
Verdere waarde 
Het gehele onderzoek is uitgevoerd binnen de opleiding Bouwkunde niveau 4 van het Nova College 
te Hoofddorp. Alle resultaten moeten ook in het licht gezien worden van die groep cursisten. De 
meeste collega’s binnen het team zijn blij met de resultaten en zijn benieuwd hoe zij het instrument 
kunnen toepassen. Het ontwikkelde instrument heeft hierdoor zeker meerwaarde, niet alleen voor 
het eigen team maar ook voor andere afdelingen binnen het Nova College en ook daarbuiten. Dit 
komt omdat ondanks dat cursisten eindeloos kunnen verschillen er wel degelijk grote 
overeenkomsten zijn in de mate waarin cursisten zich ontwikkelen of dat nou binnen de bouwkunde 
opleiding is of daarbuiten. Dat houdt in dat het ontwikkelende planningsinstrument overal kan 
worden ingezet. Dit kan bij iedere niveau 4 opleiding zijn maar met wat aanpassingen ook bij andere 
opleidingen. Iedere cursist moet leren plannen en organiseren het maakt daarbij niet uit hoe oud 
deze cursist is of welke opleiding hij doet. Het planningsinstrument wat hier ontwikkeld is, is voort 
gekomen uit de ILS-Mbo en de EF-Mbo en de ontwikkeling op de beroepscompetenties. Dit betekent 
dat het inventariseren van de executieve functies, de leerstijlen en de beroepscompetenties van 
essentieel belang zijn geweest voor de ontwikkeling van dit planningsinstrument. Dat pleit er ook 
voor dat cursisten vaker gemeten worden op de ILS-Mbo en de EF-Mbo omdat alleen dan duidelijk 
wordt waar cursisten extra in getraind moeten worden. Het planningsinstrument is los van deze 
inventarisaties ook prima te gebruiken alleen is het dan lastiger om per cursist een duidelijke 
uitspraak te doen welke vaardigheden extra training behoeven. De volgende aanbevelingen kunnen 
gemaakt worden: 

1. Gebruik de ILS-Mbo en de EF-Mbo bij alle startende cursisten om zodoende tekorten in 
ontwikkeling te kunnen constateren. 

2. Gebruik het planningsinstrument indien de uitkomsten hetzelfde zijn als voor de cursisten 
die betrokken waren bij dit onderzoek. 

3. Blijf meten met behulp van de ILS-Mbo en de EF-Mbo omdat alleen dan ook groei 
aangetoond kan worden. 
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Bijlagen 
 
 
Bij dit interventieplan horen de volgende bijlagen: 
 

1. Concept ontwerp planningsinstrument 
2. Persoonlijk interventie advies cursist 
3. POP-formulier 
4. Voorbeeld pagina tijdschrijven 
5. ILS-Mbo (Slaats, 1999) 
6. EF-Mbo Dawson & Guare, 2011) 
7. Voorbeeld eindrapportage tijdschrijven 
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Bijlage 1 
Concept ontwerp planningsinstrument 
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Bijlage 2 

Persoonlijk interventie advies cursist 
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Uitleg

Cursist nr 91989

Cursist naam

Uitslagen Resultaat Uitleg

Leerstijl hoog

Executieve functies

Reactie inhibitie laag De mate waarin je reageert op nieuwe dingen

Werkgeheugen gemiddeld

Zelfregulatie van affect gemiddeld De mate waarin je je emoties kunt beheersen

Volgehouden aandacht laag De mate waarin je kunt doorwerken zonder afgeleid te worden

Taakinitiatie laag De mate waarin je kunt starten met een opdracht of taak

Planning en prioritering laag De mate waarin je je werk kunt plannen en prioroteiten kunt leggen

Organiseren gemiddeld De mate waarin je georganiseerd bent

Timemanagement gemiddeld De mate waarin je je tijd kunt indelen

Flexibil iteit hoog De mate waarin je je kunt aanpassen aan nieuwe omstandigheden

Meta cognitie hoog De mate waarin je het groter verband kunt zien

Doelgericht doorzettingsvermogen gemiddeld De mate waarin je een taak kunt afronden

GEMIDDELD laag

Competenties laag De mate waarin je de competenties vanuit het project beheerst

Conclusie

Voorstel

De mate waarin je dingen kunt opslaan

Competenties

Je wilt wel en je kunt het ook. De problemen liggen hoofdzakelijk bij het plannen 

en organiseren en het erbij houden van je aandacht. Dit zorgt er mede voor dat je 

projecten doorgaans niet zo goed gaan. Omdat je gemiddeld scoort met 

organiseren en timemanagement moet alles op het laatste moment

Gebruik het gehele planningsinstrument

Uitkomsten Onderzoek

Hieronder vind je op de verschillende onderdelen de uitkomsten. Per onderdeel 

staat aangegeven wat je resultaat is met daarbij een korte uitleg daarover. Bij de 

conclusie vind je vervolgens het voorstel voor de studiescholing.

ILS-Mbo
De mate waarin je in staat bent om tijdens het leren verschillende 

leerstrategien toe te passen

EF-MBO
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Bijlage 3 
POP-formulier 
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Formulier POP t.b.v Persoonlijke Leerdoelen 
 

Naam 
Klas: 
Datum: 
Wie is je Studieloopbaanbegeleider: 

 

Wat is je beginsituatie? 

 

Wie of wat heeft jou beïnvloed?  

 

1. Hoe zou je je leven graag over vijf jaar willen zien?  

Leg je zelf geen beperkingen op. 

   
  Relaties (familie, vrienden): 

          

  Werk: 

   
  Opleiding: 

          

  Ervaring:  

          
2.  Schrijf op welke eigenschappen jij in de toekomst zou willen hebben. 

 Als je er niet uitkomt, gebruik dan onderstaande hulpvragen: 

 

 a.  Wie bewonder je?  
 

 b.  Welke eigenschappen heeft deze persoon? 

 

  c.  Aan wie heb je een enorme hekel? 

 
  d.  Welke eigenschappen heeft deze persoon en wat zou jij zeker niet willen    

overnemen? 

 

3.  Wat als alles mogelijk is 

 a.  Wat zou je doen als je tien keer meer lef had dan je nu hebt? 
 

 b. Wat houdt je tegen? 

 

 c.  Wat mag je niet van jezelf? 
 

 d. Waar twijfel je over? 

 

 e.  Waar ben je onzeker over ? Zijn ze realistisch? Hoe zou je ermee kunnen omgaan? 

 
 f.  Wat zou je willen zijn als alles mogelijk is? 

 

4.  Wat zou je moeten doen en laten om de verlangens en doelen die je zo juist hebt 

geformuleerd te verwezenlijken?  

 
       Doen: 

 

       Laten: 
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Stap 2  Sterkte/Zwakte analyse (SWOT) 

 
Hoe goed ben ik in…? 

1 = zeer goed. 

2 = goed 

3 = voldoende 

4 = matig 

5 = slecht 

 

Kruis aan. 

Hoe goed ben ik in? Zeer 

goed 

Goed Voldoende Matig Slecht 

Beslissingen nemen      

Mezelf waarderen      

Op tijd komen      

Een eigen mening hebben      

Taken/opdrachten op tijd af hebben      

Fouten toegeven      

Ruzie uitpraten      

Actief bezig zijn      

Mensen helpen      

Creatieve vakken      

Georganiseerd werken      

Luisteren      

Positief denken      

Omgaan met teleurstellingen      

Omgaan met kritiek      

Delen met anderen      

Weten wat ik wil bereiken      

Nee zeggen, als ik iets niet wil      

Praten over mijn gevoelens      

Voor mezelf opkomen      

Bekennen dat ik iets niet kan of weet      

Hulp vragen als ik iets nodig heb      

Eerlijk zijn      

Initiatief tonen      

Aandacht hebben voor mijn omgeving      
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Stap 3  Verbeteringen vanuit je Planningsinstrument 

 
Welke verbeterpunten uit je ingevulde planningsinstrument (onderdeel Act) zijn belangrijk? Waar 
moet je aan werken? 

Leerdoel 1 
Leerdoel 2 
Leerdoel 3 
 

Stap 4  Leerdoelen 

 
Welke leerdoelen met er voor het komende jaar bijkomen? Denk ook aan de komende stage 
periode! 

Leerdoel 4 
Leerdoel 5 
Leerdoel 6 
 

Stap 5  Aktie 

 
Wat ga je doen om je leerdoelen te bereiken? Schrijf dit per leerdoel uit 

 
 
 

 

Stap 6  Aanpak  

 
Wat heb je nodig om je leerdoel te bereiken? 

    

 

Wie heb je daarvoor nodig? 

 

 

Wat is je inschatting m.b.t. mogelijkheden en valkuilen? 

 
 
 
 

 

Stap 7  Planning  

       
Maak een planning. Wanneer ga je wat doen? 
     
Wat zijn je afspraken? 
 
 

 

Stap 8  Terugblikken  (Reflectie) 
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Wat gaat goed? 

 

 

Wat kan beter? 

 

 

Waar loop je tegen aan? 

 

 

Wat ga je anders aanpakken? 

 

 

Wat ga je op dezelfde manier doen? 

 

 

Wat heb je geleerd? 

 
 

 
HANDTEKENING      DOCENT/SLB:                    CURSIST: 
DATUM: 
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Bijlage 4 
Voorbeeldpagina tijdschrijven 
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Gebruiksaanwijzing Vul iedere dag het schema in

Kijk in de kolom van de activiteit en trek een pijl tussen de tijdstippen

Kras geen data door, gebruik alleen het blad met de juiste datum

Vul iedere week de open vragen in

Activiteit Uitleg

Slapen

Huishoudelijk Ontbijt, lunch, avondeten, douchen, afwassen, de hond uitlaten

Reizen Van en naar school/huis/werk/ontspanning

Lessen op school Alle lesuren van 45minuten

Studeren op school Alle tijd die je op school buiten de lessen om besteedt aan huiswerk of opdrachten

Studeren thuis Alle tijd die je op thuis buiten de lessen om besteedt aan huiswerk of opdrachten

Ontspanning Gamen, tv kijken, lezen, chatten, pauze (ook op school), uitgaan

Werken Betaalde arbeid

Voorbeeld Sl
ap

en

H
u

is
h

o
u

d
el

ijk

R
ei

ze
n

Le
ss

en
 o

p
 s

ch
o

o
l

St
u

d
er

en
 o

p
 s

ch
o

o
l

St
u

d
er

en
 t

h
u

is

O
n

ts
p

an
n

in
g

W
er

ke
n

TIJD 8.00 De genoemde tijd begint

8.15 bovenaan het vakje

8.30

8.45 8.00

9.00

9.15 bovenaan het vakje is dus

9.30 8.00u en onderaan het

9.45 vakje is dus 8.15u

10.00

10.15 Slapen tot 8.30u

10.30

10.45 Huishoudelijk van 8.30u

11.00 tot 9.00u

11.15

11.30 Reizen van 9.00u tot

11.45 9.30u

12.00

12.15 Lessen op school van

12.30 9.30u tot 10.15u

12.45

13.00 Ontspanning van 10.15u 

13.15 tot 10.30u

13.30

13.45 Lessen op school van

14.00 10.30u tot 12.45u

14.15

14.30 Ontspanning van 12.45u

14.45 tot 13.30u

15.00

15.15 Studeren op school van

15.30 13.30u tot 14.15u

15.45

16.00 Ontspanning van 14.15u

16.15 tot 14.30u

16.30

16.45 Lessen van 14.30u tot

17.00 15.15u
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TIJD 6.00

6.15

6.30

6.45

7.00

7.15

7.30

7.45

8.00

8.15

8.30

8.45

9.00

9.15

9.30

9.45

10.00

10.15

10.30

10.45

11.00

11.15

11.30

11.45

12.00

12.15

12.30

12.45

13.00

13.15

13.30

13.45

14.00

14.15

14.30

14.45

15.00

15.15

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

17.15

17.30

17.45

18.00

18.15

18.30

18.45

19.00

19.15

19.30

19.45

20.00

20.15

20.30

20.45

21.00

21.15

21.30

21.45

22.00

22.15

22.30

22.45

23.00

23.15

23.30

23.45

00.00

00.15

00.30

00.45

01.00
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Bijlage 5 
ILS-Mbo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage A: Inventaris LeerStijlen voor het Middelbaar Beroepsonderwijs 

 

Bijlage B: Scorebladen 

 

Bijlage C: Leerstijlprofielblad 

 

Bijlage D: Blad mondelinge instructie 

 

Bijlage E: Scoringsaanwijzingen 
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Bijlage A: 

 

 

 De Inventaris Leerstijlen  

 voor het  

 Middelbaar Beroepsonderwijs 
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INVENTARIS 

LEERSTIJLEN 

 

voor het 

Middelbaar Beroepsonderwijs 

 

ILS-MBO 

 

 
Naam:  ......................................................... 

 

Geslacht:  man 

    vrouw 

 

Schoolsoort:  lange opleiding 

    korte opleiding 

 

Sector:   Economie en Handel 

    Techniek 

    Dienstverlening en Gezondheidszorg 

    Agrarisch Onderwijs 

 

Klas / Jaar: ..................................... 
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Inleiding 

 

Voor je ligt de Inventaris Leerstijlen voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (ILS-MBO). Deze 

vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van hoe jij leert en denkt over school en onderwijs. De 

vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken over hoe je te werk gaat tijdens het leren, je opvattingen 

over leren en wat je met je studie wil bereiken. 

 

In deze lijst gaat het niet om goede of foute antwoorden. Iedereen heeft zijn eigen ideeën en zijn eigen 

manier van leren. Het gaat er juist om je eigen persoonlijke mening en je eigen gewoontes zo duidelijk 

mogelijk in kaart te brengen. Met andere woorden: elk eerlijk antwoord is een goed antwoord. 

 

 

 

Belangrijk: Lees elke uitspraak goed. Geef dan aan in hoeverre je jezelf herkent in wat er staat. Doe 

dat door een rondje om het juiste cijfer te zetten. De betekenis van de cijfers staat steeds bovenaan 

elke bladzijde. Sla geen vragen over en blijf niet te lang nadenken bij een vraag. 

 

 

 

 

Voorbeeld 

 

In deel A hebben de cijfers achter een uitspraak de volgende betekenis: 

 

 1 = Dit geldt nooit voor mij 

 2 = Dit geldt zelden voor mij 

 3 = Dit geldt soms voor mij 

 4 = Dit geldt vaak voor mij 

 5 = Dit geldt altijd voor mij 

 

 

Als de volgende uitspraak helemaal niet lijkt op hoe je zelf werkt, dus als je nooit meteen je huiswerk 

maakt, zet je een rondje om het cijfer 1 

 

98 Ik maak altijd meteen mijn huiswerk. 1  2  3  4  5 
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DEEL A: LEER-ACTIVITEITEN 

 

 

Kennis en inzicht ontstaan niet vanzelf: er is moeite voor nodig om je de leerstof eigen te maken. Deel 

A van deze vragenlijst gaat over de verschillende activiteiten die je bij het leren kunt ontplooien. Het 

gaat daarbij zowel om theorielessen als om praktijklessen en stages. Als er in een uitspraak iets gezegd 

wordt over `het boek', dan kan dat net zo goed een schrift of diktaat zijn. 

 

Lees elke uitspraak en geef daarbij aan in hoeverre die uitspraak van toepassing is op jezelf. Houd 

altijd in gedachten hoe jij zelf leert. 

 

De cijfers hebben in dit deel de volgende betekenis: 

 

1 

Dit geldt 

nooit 

voor mij 

2 

Dit geldt 

zelden 

voor mij 

3 

Dit geldt 

soms 

voor mij 

4 

Dit geldt 

vaak 

voor mij 

5 

Dit geldt 

altijd 

voor mij 

 

1 Als ik moeite heb met een opdracht probeer ik na te gaan waar 

dat aan ligt 

1  2  3  4  5 

2 Om te weten of ik een opdracht goed gemaakt heb, moet 

iemand anders er naar kijken 

1  2  3  4  5 

3 De betekenis van moeilijke woorden probeer ik letterlijk uit 

mijn hoofd te leren 

1  2  3  4  5 

4 Definities leer ik letterlijk uit mijn hoofd 1  2  3  4  5 

5 Als ik een samenvatting moet maken, ben ik bang dat ik de 

belangrijke stukken er niet in heb staan 

1  2  3  4  5 

6 Om te kijken of ik de stof beheers bedenk ik vragen over de 

stof en beantwoord ik die 

1  2  3  4  5 

7 De betekenis van moeilijke woorden leer ik uit mijn hoofd 1  2  3  4  5 

8 Ik weet pas of ik de stof beheers als de docent dat toetst 1  2  3  4  5 

9 De betekenis van belangrijke woorden leer ik zo goed mogelijk 

uit mijn hoofd 

1  2  3  4  5 

10 Zonder tips van de docent vind ik het moeilijk om opdrachten 

te maken 

1  2  3  4  5 

11 Als ik klaar ben met een opdracht denk ik na over wat ik de 

volgende keer anders kan doen 

1  2  3  4  5 

12 Bij de theorie bedenk ik praktijkvoorbeelden 1  2  3  4  5 

13 Dingen die ik moet leren, probeer ik zo te onthouden zoals ze 

in het boek staan 

1  2  3  4  5 

14 Wanneer ik theorie leer, probeer ik te bedenken hoe het er uit 

ziet in de praktijk 

1  2  3  4  5 

15 Voor ik aan een opdracht begin, bedenk ik eerst hoe ik de 

opdracht ga doen 

1  2  3  4  5 

16 Tijdens het leren van iets nieuws vraag ik me af wat ik er al van 

weet 

 

1  2  3  4  5 
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17 Als ik iets nieuws moet leren, denk ik daarbij aan dingen die ik 

er al over weet 

1  2  3  4  5 

18 Definities van moeilijke begrippen probeer ik letterlijk uit mijn 

hoofd te leren 

1  2  3  4  5 

19 Bij het leren van theorie houd ik de praktijk in gedachten 1  2  3  4  5 

20 Als ik iets moet leren, ga ik na of het klopt met wat ik er al 

over weet 

1  2  3  4  5 

21 Als ik een paragraaf in eigen woorden moet weergeven, ben ik 

bang dat ik dat verkeerd doe 

1  2  3  4  5 

22 Als ik klaar ben met de stof vraag ik mezelf af of ik het de 

volgende keer beter kan doen 

1  2  3  4  5 

23 Als ik een probleem heb met een opdracht wil ik het liefst 

meteen om hulp vragen 

1  2  3  4  5 

24 Definities van belangrijke begrippen probeer ik woord voor 

woord van buiten te leren 

1  2  3  4  5 

25 Als ik begin met leren, weet ik nog niet hoe ik dat aan ga 

pakken 

1  2  3  4  5 

26 Voor ik met leren begin, vraag ik me af wat ik er al van weet 1  2  3  4  5 

27 Ik probeer precies volgens de aanwijzingen van de docent te 

leren 

1  2  3  4  5 

28 Om na te gaan of ik het snap probeer ik zelf voorbeelden te 

bedenken 

1  2  3  4  5 

29 Ik probeer verbanden te leggen tussen dingen die ik op school 

leer, en die ik buiten school meemaak 

1  2  3  4  5 

30 Ik heb toetsen nodig om te weten hoe goed ik iets geleerd heb 1  2  3  4  5 

31 Ik ga zelf na of ik een opdracht goed gemaakt heb 1  2  3  4  5 

32 Dingen die ik op school geleerd heb probeer ik buiten de 

school toe te passen 
 

1  2  3  4  5 

 
GA VERDER MET DEEL B   
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DEEL B: LEERMOTIEVEN EN OPVATTINGEN 

 

 

Er kunnen vele redenen zijn om voor een opleiding te kiezen. Ook heeft iedereen zijn eigen ideeën 

over leren en lesgeven. Dit deel van de vragenlijst gaat daarover. 

 

Lees elke uitspraak en geef daarbij aan in hoeverre die uitspraak overeenkomt met je eigen mening. 

 

De cijfers hebben daarbij de volgende betekenis: 

1 

Daar ben ik het 

helemaal niet 

mee eens 

2 

Daar ben ik het 

niet mee eens 

3 

Neutraal 

4 

Daar ben ik het 

wel mee eens 

5 

Daar ben ik het 

helemaal mee 

eens 

 

33 Leren is de informatie die de leraar geeft precies onthouden 1  2  3  4  5 

34 Ik doe deze opleiding omdat ik dat leuk vind 1  2  3  4  5 

35 Leren is bezig blijven met iets, er steeds op terug kijken 1  2  3  4  5 

36 Leren is precies nadoen wat de leraar voordoet 1  2  3  4  5 

37 Ik vind dat je veel kunt leren door zelf vragen te verzinnen over 

de stof 

1  2  3  4  5 

38 Leren is de leerstof precies onthouden 1  2  3  4  5 

39 Leren is volgens mij zorgen dat ik de theorie uit mijn hoofd ken 1  2  3  4  5 

40 Ik zit hier op school omdat ik de opleiding interessant vind 1  2  3  4  5 

41 Ik vind het belangrijk om met andere leerlingen over 

onduidelijkheden te praten 

1  2  3  4  5 

42 Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik graag dit vak wil 

leren 

1  2  3  4  5 

43 Ik ben aan een opleiding begonnen, omdat een opleiding goed 

is voor mijn toekomst 

1  2  3  4  5 

44 Ik vind het belangrijk om zelf te bedenken wat de dingen die ik 

leer met elkaar te maken hebben 

1  2  3  4  5 

45 Aantekeningen van de docent heb je nodig om precies te weten 

hoe je iets moet omschrijven 

1  2  3  4  5 

46 Je kunt het beste gewoon alles van buiten leren 1  2  3  4  5 

47 Ik heb voor deze studierichting gekozen omdat die mij erg 

aantrok 

1  2  3  4  5 

48 Ik vind dat je zelf na moet gaan of je alles begrijpt 1  2  3  4  5 

49 Ik doe deze opleiding omdat ik later in dit vak wil werken 1  2  3  4  5 

50 Je leert veel als je je eigen mening met die van anderen 

vergelijkt 

1  2  3  4  5 

51 Wanneer je veel uit je hoofd kent, heb je goed geleerd 1  2  3  4  5 

52 Ik doe een opleiding omdat ik een baan wil 1  2  3  4  5 

53 Ik wil later een goede baan, daarom heb ik voor een opleiding 

gekozen 

1  2  3  4  5 
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54 Als je iemand anders iets moet uitleggen, leer je daar zelf ook 

van 

1  2  3  4  5 

55 Leren is theorie opnemen in je hoofd, je moet het onthouden 1  2  3  4  5 

56 Ik doe een opleiding omdat ik een diploma wil hebben 1  2  3  4  5 

57 Ik leer, omdat dat mijn kansen op werk vergroot 1  2  3  4  5 

58 Leren is dingen in je hoofd opslaan 1  2  3  4  5 

59 Ik doe deze opleiding omdat ik daarmee een leuk beroep leer 1  2  3  4  5 

60 Leren is verbanden leggen en dingen begrijpen 1  2  3  4  5 

61 Een goede docent doet niet alles voor, maar zorgt dat de eerling 

het zelf inziet 

1  2  3  4  5 

62 Ik doe een opleiding omdat ik daarna meer kans op werk heb 1  2  3  4  5 
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Bijlage B: 

 

 

 Scorebladen 
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SCOREBLAD DEEL A: LEERACTIVITEITEN 

 

 

Informatieverwerking 

Integreren van nieuwe informatie met 

bestaande kennis 

 

ILS nr.oordeel 

 

12... 

14... 

17... 

20... 

19... 

29... 

32... 

 
Totaal... 

 Onbewerkt opslaan van informatie 

 

 

ILS nr.oordeel 

 

3... 

4... 

7... 

9... 

13... 

18... 

24... 

 

Totaal... 
 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

7

-18 

1

9-21 

2

2-24 

2

5-27 

2

8-35 

 7

-16 

1

7-20 

2

1-24 

2

5-28 

2

9-35 

 
Score... 

  
Score... 

 

 

Regulatie 

Interne regulatie 

 

ILS nr.oordeel 

 

1... 

6... 

11... 

15... 

16... 

22... 

26... 

28... 

31... 

 

Totaal... 
 

 Externe regulatie 

 

ILS nr.oordeel 

 

2... 

5... 

8... 

10... 

21... 

23... 

25... 

27... 

30... 

 
Totaal... 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

9

-21 

2

2-24 

2

5-28 

2

9-31 

3

2-45 

 9

-21 

2

2-24 

2

5-27 

2

8-30 

3

1-45 

 

Score... 

  

Score... 
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SCOREBLAD DEEL B: LEERMOTIEVEN EN OPVATTINGEN 

 

 

Opvattingen 

Leren als bouwen 

 

ILS nr.oordeel 

 

35... 

37... 

41... 

44... 

48... 

50... 

54... 

60... 

61... 

 
Totaal... 

 Leren als kopiëren 

 

ILS nr.oordeel 

 

33... 

36... 

38... 

39... 

45... 

46... 

51... 

55... 

58... 

 

Totaal... 

 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

9

-25 

2

6-27 

2

8-30 

3

1-32 

3

3-45 

 9

-24 

2

5-26 

2

7-29 

3

0-31 

3

2-45 

 

Score... 

  

Score... 

 

 

 

Motivaties 

Intrinsiek 

 

ILS nr.oordeel 

 

34... 

40... 

42... 

47... 

49... 

59... 

 

Totaal... 
 

 Extrinsiek 

 

ILS nr.oordeel 

 

43... 

52... 

53... 

56... 

57... 

62... 

 

Totaal... 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

6

-16 

1

7-18 

1

9-20 

2

1-22 

2

3-30 

 6

-17 

1

8-19 

2

0-21 

2

2 

2

3-30 

 

Score... 

  

Score... 
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Bijlage C: 

 

 

 Leerstijlprofiel 
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Leerstijlprofiel ILS-MBO 

 

 

 

 

Naam:  ........................................ 

 

Datum: .............. 

 

Klas:  .............. 

 

 

 

 

 

      LEERSTIJLPROFIEL 
 

 

      1 2 3 4 5 

 

Verwerking 

 

 Integreren    + + + + + 

 

 Onbewerkt opslaan   + + + + + 

 

Regulatie 
 

 Interne regulatie   + + + + + 

 

 Externe regulatie   + + + + + 

 

Opvattingen 

 

 Leren als bouwen   + + + + + 

 

 Leren als kopiëren   + + + + + 

 

Motivaties 
 

 Intrinsiek    + + + + + 

 

 Extrinsiek    + + + + + 
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Bijlage D: 

 

 

 Blad mondelinge instructie 
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Blad mondelinge instructie 

 

 

Voor de docent: 

 

Hieronder volgt de instructie van de vragenlijst "Inventaris Leerstijlen". Het is de bedoeling dat u de 

instructie zo letterlijk mogelijk weergeeft. Gaarne bij het inleveren controleren of de naam van de 

leerling is ingevuld op het voorblad. 

 

 

Mondelinge instructie: 

 

1De vragenlijst die jullie nu gaan invullen is bedoeld om te achterhalen hoe jullie te werk gaan bij het 

leren, hoe jullie denken over leren en wat jullie voor ogen staat bij het leren. 

 

2Het gaat er niet om of een antwoord goed of fout is. Ieder eerlijk antwoord is een goed antwoord. 

 

3Neem de tijd om de vragenlijst in te vullen want de vragen zijn niet altijd even gemakkelijk. 

 

4Vul, voordat je begint met het beantwoorden van de vragenlijst, eerst de gegevens in op het voorblad. 

 

5Lees de instructie van de vragenlijst goed door. 

 

6De vragen hebben betrekking op de manier waarop je gewoonlijk leert, een soort gemiddelde van hoe 

je te werk gaat bij alle vakken. Dus het gaat niet alleen om het vak van het lokaal waarin we 

toevalig zitten. 

 

7Als er geen vragen zijn, kunnen jullie nu beginnen met het invullen van de lijst. 

 

 

 "Succes met het invullen." 
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Bijlage E: 

 

 

 Scoringsaanwijzingen 

 Inventaris Leerstijlen   
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Scoringsaanwijzingen van de Inventaris Leerstijlen 

 

 

1Bekijk scoreblad A en/of B (bijlage B). 

 

2Zoek het nummer van de uitspraak (ILS nr.) op in de uitsprakenlijst. 

 

3Kijk welk cijfer bij de betreffende uitspraak is omcirkeld. 

 

4Noteer vervolgens het cijfer naast het nummer van de uitspraak (A). 

 

5Als alle getallen van een groep uitspraken zijn genoteerd, telt u het geheel op (B). 

 

6In de tabel die onder elke groep uitspraken staat, leest u af welke "Score" bij het "Totaal" hoort (C). 

 

7Deze "Score" neemt u over op het leerstijlprofiel (D). 

 

8Verwerk op deze manier de gehele Inventaris Leerstijlen. 

 

9Verbind de punten in het profiel met een lijn (E). 
 

 

 Intrinsieke motivatie 

 

 ILS nr.oordeel  

 

 34..3..   A 

 40..4.. 

 42 ..3.. 

 47..5.. 

 49 ..2.. 

 59..4.. 

 

 Totaal.21.   B 

 

1 2 3 4 5 

6

-16 

1

7-18 

1

9-20 

2

1-22 

2

3-30 

 

 Score.4.    C 

 

 

 

 

      1 2 3 4 5 

 

 Regulatie       D 

             E  

  Interne regulatie   + + +      + 

 

  Externe regulatie   + +  + + 
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Bijlage 6 
EF-Mbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage A: Vragenlijst over executieve functies voor leerlingen 

 

Bijlage B: Scorebladen 

 

Bijlage C: Executieve functieprofiel 

 

Bijlage D: Blad mondelinge instructie 

 

Bijlage E: Scoringsaanwijzingen 
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Bijlage A: 

 

 

 Vragenlijst over executieve functies voor leerlingen 
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Executieve 

 Functies 

 

voor het 

Middelbaar Beroepsonderwijs 

 

EF-MBO 

 

 
 

 

Naam:  ......................................................... 

 

Geslacht:  man 

    vrouw 

 

Schoolsoort:  lange opleiding 

    korte opleiding 

 

Sector:   Economie en Handel 

    Techniek 

    Dienstverlening en Gezondheidszorg 

    Agrarisch Onderwijs 

 

Klas / Jaar: ..................................... 
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Inleiding 

 

Voor je ligt de Executieve functies voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (EF-MBO).  

 

In deze lijst gaat het niet om goede of foute antwoorden. Iedereen heeft zijn eigen ideeën en zijn eigen 

manier van leren. Het gaat er juist om je eigen persoonlijke mening en je eigen gewoontes zo duidelijk 

mogelijk in kaart te brengen. Met andere woorden: elk eerlijk antwoord is een goed antwoord. 

 

 

Belangrijk: 

Lees elke uitspraak goed. Geef dan aan in hoeverre je jezelf herkent in wat er staat. Doe dat door een 

rondje om het juiste cijfer te zetten. De betekenis van de cijfers staat steeds bovenaan elke bladzijde. 

Sla geen vragen over en blijf niet te lang nadenken bij een vraag. 

 

 

Voorbeeld 
 

In deel A hebben de cijfers achter een uitspraak de volgende betekenis: 

 

 1 = Zeer ernstig probleem 

 2 = Matig ernstig probleem 

 3 = Gemiddeld ernstig probleem 

 4 = Niet zo ernstig probleem 

 5 = Geen probleem 

 

 

Als de volgende uitspraak helemaal lijkt op hoe je zelf werkt, dus als je je altijd impulsief gedraagt, zet 

je een rondje om het cijfer 1 

 

01 Ik gedraag me impulsief. 1  2  3  4  5 

 
SUCCES MET INVULLEN !!! 
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DEEL A: LEER-ACTIVITEITEN 

 

 

Kennis en inzicht ontstaan niet vanzelf: er is moeite voor nodig om je de leerstof eigen te maken. Deel 

A van deze vragenlijst gaat over de verschillende activiteiten die je bij het leren kunt ontplooien. Het 

gaat daarbij zowel om theorielessen als om praktijklessen en stages. Als er in een uitspraak iets gezegd 

wordt over `het boek', dan kan dat net zo goed een schrift of diktaat zijn. 

 

Lees elke uitspraak en geef daarbij aan in hoeverre die uitspraak van toepassing is op jezelf. Houd 

altijd in gedachten hoe jij zelf leert. 

 

De cijfers hebben in dit deel de volgende betekenis: 

1 

Zeer 

ernstig 

probleem 

2 

Matig 

ernstig 

probleem 

3 

Gemiddeld 

ernstig 

probleem 

4 

Niet zo 

ernstig 

probleem 

5 

Geen 

probleem 

 

1 Ik gedraag me impulsief 1  2  3  4  5 

2 Ik krijg problemen omdat ik teveel praat tijdens de les 1  2  3  4  5 

3 Ik zeg dingen zonder eerst na te denken 1  2  3  4  5 

4 Ik zeg ‘Ik doe het later wel’ en vergeet het vervolgens 1  2  3  4  5 

5 Ik vergeet huiswerkopdrachten of vergeet benodigd materiaal 

mee naar huis te nemen 

1  2  3  4  5 

6 Ik raak mijn spullen kwijt of leg ze op de verkeerde plaats, 

bijvoorbeeld jas, handschoenen, sportmateriaal, enzovoort 

1  2  3  4  5 

7 Ik erger me als huiswerk te moeilijk of te verwarrend is of als 

het teveel tijd vergt om af te maken 

1  2  3  4  5 

8 Ik heb een kort lontje; raak snel gefrustreerd 1  2  3  4  5 

9 Ik ben snel ontdaan als dingen niet gaan zoals gepland 1  2  3  4  5 

10 Ik heb moeite met concentreren; ben snel afgeleid 1  2  3  4  5 

11 Ik heb al snel geen zin meer voordat het huiswerk of andere 

taken af zijn 

1  2  3  4  5 

12 Ik heb problemen om net zo lang door te werken aan huiswerk 

of huishoudelijke klusjes tot ze af zijn 

1  2  3  4  5 

13 Ik stel huiswerk of huishoudelijke klusjes tot het laatst toe uit 1  2  3  4  5 

14 Ik vind het moeilijk om leuke activiteiten uit te stellen om aan 

het huiswerk te beginnen 

1  2  3  4  5 

15 Ik moet er vaak aan herinnerd worden om met huishoudelijke 

klusjes of huiswerk te beginnen 

1  2  3  4  5 

16 Ik vind het moeilijk om aan grote opdrachten te beginnen 

(weten wat het eerste gedaan moet worden, wat daarna, 

enzovoort) 

1  2  3  4  5 

17 Ik het moeite met het stellen van prioriteiten als ik veel te doen 

heb 

1  2  3  4  5 

18 Ik raak snel overweldigd door lang termijn projecten of grote 

huiswerkopdrachten 

1  2  3  4  5 
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19 Mijn tas/rugzak en aantekeningen zijn een rommeltje 1  2  3  4  5 

20 Mijn werktafel thuis en op school zijn rommelig 1  2  3  4  5 

21 Ik heb moeite om mijn slaapkamer en kastje op school 

opgeruimd te houden 

1  2  3  4  5 

22 Ik vind het moeilijk om in te schatten hoe lang iets duurt 

(bijvoorbeeld het maken van huiswerk) 

1  2  3  4  5 

23 Ik krijg mijn huiswerk vaak ’s avonds niet af en haast me dan 

om het vlak voor de les af te maken 

1  2  3  4  5 

24 Het kost me veel moeite om op tijd ergens klaar voor te zijn 

(bijvoorbeeld op tijd op school of bij afspraken komen) 

1  2  3  4  5 

25 Als de eerste oplossing voor een probleem niet werkt, kost het 

me moeite om een tweede te bedenken 

1  2  3  4  5 

26 Ik vind het moeilijk om met veranderingen in plannen of 

activiteiten om te gaan 

1  2  3  4  5 

27 Ik heb moeite met open huiswerk of projectopdrachten (weet 

bijvoorbeeld geen oplossing te bedenken) 

1  2  3  4  5 

28 Ik weet niet hoe ik het effectiefst kan studeren 1  2  3  4  5 

29 Ik controleer mijn huiswerk niet op fouten, ook al hangt er veel 

vanaf 

1  2  3  4  5 

30 Ik evalueer mijn huiswerk niet en verander mijn aanpak niet 

om de kans op succes te vergroten 

1  2  3  4  5 

31 Het lukt me maar niet om geld te sparen om iets te kopen wat 

ik graag wil hebben 

1  2  3  4  5 

32 

 

 

33 

Ik zie niet in waarom ik goede cijfers moet halen om een lange 

termijndoel te realiseren 

Als ik moet studeren en er iets leuks te doen is, vind ik het 

moeilijk om mezelf te dwingen om te gaan studeren 

 

 

CONTROLEER NOG EVEN OF JE BIJ ELKE UITSPRAAK 

EEN CIJFER HEBT OMCIRKELD 

1  2  3  4  5 

 

 

1  2  3  4  5 
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Deel B: 

 

 

 Scorebladen 
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SCOREBLAD DEEL A: Executieve functies 

 

 

Reactie-Inhibitie     Werkgeheugen 
EF nr.oordeel 

 

1... 

2... 

3... 

 

Totaal... 

 EF nr.oordeel 

 

4... 

5... 

6... 

 

Totaal... 
 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 

Score... 
  

Score... 

 

Zelfregulatie van affect    Volgehouden aandacht 
EF nr.oordeel 

 

7... 

8... 

9... 

 

Totaal... 
 

 EF nr.oordeel 

 

10... 

11... 

12... 

 

 
Totaal... 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 

Score... 

  

Score... 

 

Taakinitiatie      Planning/prioritisering 
ILS nr.oordeel 

 

13... 

14... 

15... 

 
Totaal... 

 ILS nr.oordeel 

 

16... 

17... 

18... 

 

Totaal... 
 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 

Score... 

  

Score... 
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Organisatie      Timemanagement 

ILS nr.oordeel 

 

19... 

20... 

21... 

 

Totaal... 
 

 ILS nr.oordeel 

 

22... 

23... 

24... 

 
Totaal... 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 
Score... 

  
Score... 

 

 

Flexibiliteit      Metacognitie 
ILS nr.oordeel 

 

25... 

26... 

27... 

 

Totaal... 

 

 ILS nr.oordeel 

 

28... 

29... 

30... 

 
Totaal... 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

 

Score... 

 

  

Score... 

Doelgericht doorzettingsvermogen 

ILS nr.oordeel 

 

31... 

32... 

33... 

 

Totaal... 
 

  

1 2 3 4 5       

1

-3 

4

-6 

7

-9 

1

0-12 

1

3-15 

      

 

Score... 
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Bijlage C: 

 

 

 Executieve functieprofiel 
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Executieve functieprofiel EF-MBO 

 

Naam:  ........................................ 

 

Datum: .............. 

 

Klas:  .............. 

 

      EXECUTIEVE FUNCTIEPROFIEL 

 

 

      1 2 3 4 5 

 

 Reactie-inhibitie   + + + + + 

 

 Werkgeheugen    + + + + + 

 

 Zelfregulatie van affect   + + + + + 

 

 Volgehouden aandacht   + + + + + 

 

 Taakinitiatie    + + + + + 

 

 Planning/prioritisering   + + + + + 

 

 Organisatie    + + + + + 

 

 Timemanagement   + + + + + 

 

 Flexibiliteit    + + + + + 

 

 Metacognitie    + + + + + 

 

 Doelgericht doorzettingsvermogen + + + + + 
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Bijlage D: 

 

 

 Blad mondelinge instructie 
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Blad mondelinge instructie 

 

 

Voor de docent: 

 

Hieronder volgt de instructie van de vragenlijst "Executieve functies". Het is de bedoeling dat u de 

instructie zo letterlijk mogelijk weergeeft. Gaarne bij het inleveren controleren of de naam van de 

leerling is ingevuld op het voorblad. 

 

 

Mondelinge instructie: 

 

1 De vragenlijst die jullie nu gaan invullen is bedoeld om te achterhalen hoe jullie te werk gaan bij 

het leren, hoe jullie denken over leren en wat jullie voor ogen staat bij het leren. 

 

2 Het gaat er niet om of een antwoord goed of fout is. Ieder eerlijk antwoord is een goed antwoord. 

 

3 Neem de tijd om de vragenlijst in te vullen want de vragen zijn niet altijd even gemakkelijk. 

 

4 Vul, voordat je begint met het beantwoorden van de vragenlijst, eerst de gegevens in op het 

voorblad. 

 

5 Lees de instructie van de vragenlijst goed door. 

 

6 De vragen hebben betrekking op de manier waarop je gewoonlijk leert, een soort gemiddelde van 

hoe je te werk gaat bij alle vakken. Dus het gaat niet alleen om het vak van het lokaal waarin we 

toevalig zitten. 

 

7 Als er geen vragen zijn, kunnen jullie nu beginnen met het invullen van de lijst. 

 

 

 "Succes met het invullen." 
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Bijlage E: 

 

 

 Scoringsaanwijzingen 

 Executieve functies 
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Scoringsaanwijzingen van de Executieve Functies 

 

 

1 Bekijk scoreblad A (bijlage B). 

 

2 Zoek het nummer van de uitspraak (ILS nr.) op in de uitsprakenlijst. 

 

3 Kijk welk cijfer bij de betreffende uitspraak is omcirkeld. 

 

4 Noteer vervolgens het cijfer naast het nummer van de uitspraak (A). 

 

5 Als alle getallen van een groep uitspraken zijn genoteerd, telt u het geheel op (B). 

 

6 In de tabel die onder elke groep uitspraken staat, leest u af welke "Score" bij het "Totaal" hoort 

(C). 

 

7 Deze "Score" neemt u over op het executieve functieprofiel (D). 

 

8 Verwerk op deze manier de gehele executieve functie inventaris. 

 

9 Verbind de punten in het profiel met een lijn (E). 

 
 Organisatie 

 

 EF nr.oordeel  

 

 34..3..   A 

 40..4.. 

 42..3.. 

 47..5.. 

 49..2.. 

 59..4.. 

 

 Totaal.21.   B 

 

1 2 3 4 5 

6

-16 

1

7-18 

1

9-20 

2

1-22 

2

3-30 

 

 Score.4.    C 

 

      1 2 3 4 5 

         D 

             E  

  Organisatie   + + +      + 

 

  Timemanagement   + +  + + 
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Bijlage 7 
Voorbeeld eindrapportage tijdschrijven 
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slapen; 
2,789930556 

huish.; 0,375 
reizen; 

0,362847222 

lessen; 
0,916666667 

stud.s; 0 

stud.t; 
0,616319444 

ontsp; 
1,461805556 

sporten; 
0,477430556 

werken; 0 
ziek; 0 

Gem. Weekbesteding, uren 

slapen

huish.

reizen

lessen

stud.s

stud.t

ontsp

sporten

werken

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 

0,635416667 
0,5625 

0,697916667 0,71875 
0,572916667 

0,510416667 

Gem. studie uren per week 

stud.t

stud.s


