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In dit OvO-verslag wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de 

Corona-crisis. Er wordt toegelicht wat er in het onderzoek is aangepast ten opzichte van het 

goedgekeurde onderzoeksplan. De beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van de 

rubric-Corona-versie. 
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Samenvatting 

Een vorm van samenwerken die in de software industrie vaak wordt toegepast zijn agile 

methodes. In dit onderzoek is er een op scrum gebaseerd taakbord gebruikt door een 

havo/vwo 4 klas tijdens een groepsproject op afstand. Het doel hiervan was om een beeld te 

krijgen hoe leerlingen de werkverdeling ervaren wanneer ze een taakbord gebruiken. De 

leerlingen hebben 5 weken gebruik gemaakt van dit bord. Halverwege en aan het einde 

hebben de leerlingen een vragenlijst ingevuld over de ervaring van de werkverdeling en aan 

het einde zijn ze ook nog geïnterviewd. Het belangrijkste gevonden resultaat is dat leerlingen 

het taakbord overzichtelijk vinden en ze hierdoor een beter idee hebben van wie wat aan het 

doen is. De meeste leerlingen gaven aan weer een taakbord te willen gebruiken in een 

volgend project.  

Trefwoorden:  Scrum/agile methode,  Samenwerken/groepswerk, informatica, 

werkverdeling 
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Inleiding 

In het examenprogramma informatica havo/vwo, dat inging schooljaar 2019-2020, is 

een van de subdomeinen: “Samenwerken en interdisciplinariteit” (College voor Toetsen en 

Examens, 2018). De uitleg die het examenprogramma hierbij verstrekt, luidt als volgt: 

“De kandidaat kan bij het ontwerpen en ontwikkelen van digitale artefacten op een 

gestructureerde wijze samenwerken in een team, en samenwerken met mensen 

afkomstig uit een toepassingsgebied.” 

Vormen van gestructureerd samenwerken die veel in de software industrie worden 

toegepast, zijn Agile methodes. Agile methodes zijn een verzameling van groepsmanagement 

technieken waarin mensen, interactie en het aanpassen aan een veranderende omgeving 

centraal staan (Beck et al., 2001). In het bijzonder ligt er een nadruk op het formuleren van 

doelen, het faciliteren van interacties, het verbeteren van de groepsdynamiek en 

samenwerking (López-Alcarria et al., 2019).  

Een aantal uitgevers van informatica-methodes voor het middelbaar onderwijs hebben 

daarom gekozen om een vorm van Agile op te nemen in het programma, bijvoorbeeld VO-

content (VO-content, 2019), en de meest gebruikte informatica-methode: Fundament 

Informatica van Instruct Uitgeverij (Instruct Uitgeverij, z.d.). 

Naast het leren over hoe er binnen bedrijven wordt samengewerkt, heeft het werken 

aan een leertaak in groepen op zichzelf al een positief effect. Uit een meta-onderzoek van 

Slavin is gebleken dat het samenwerken in groepen kan leiden tot betere resultaten voor 

projecten en het behalen van leerdoelen (Slavin, 1980). In dit onderzoek zijn de resultaten 

van 28 onderzoeken naar cooperative learning in het Amerikaans middelbaar onderwijs bij 

verschillende vakken vergeleken. Cooperative learning is een verzamelterm voor didactische 

technieken waarbij leerlingen in kleine groepen werken aan leeractiviteiten, en als groep 
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worden beoordeeld op het resultaat van deze leeractiviteiten (Slavin, 1980). Uit dit onderzoek 

bleek dat in geen enkel geval cooperative learning zorgde voor slechtere toets resultaten, en 

in de meeste gevallen was er significant verbetering zichtbaar ten opzichte van de 

controlegroepen. Verder is uit dit onderzoek gebleken dat er een significant positief effect is 

op het begrip van het collectief belang van een groep, en relaties tussen individuen in de 

groep. 

Naast verbetering in de resultaten en relaties binnen de groepen, blijkt cooperative 

learning ook een positief effect te hebben op intrinsieke motivatie en het toepassen van diep 

leren strategieën (Hänze & Berger, 2007). In dit onderzoek is het effect van cooperative 

learning op de leerervaring en academische prestaties van 137 natuurkunde leerlingen van 17 

tot 19 jaar gemeten. De leerlingen werden ingedeeld in een testgroep en een controlegroep. 

De testgroep kreeg onderwijs aangeboden in een coöperatieve setting, terwijl de 

controlegroep directe instructie kreeg. Hieruit bleek dat de leerlingen in de coöperatieve 

setting meer actieve deelname aan het leerproces, intrinsieke motivatie en interesse in het 

onderwerp vertoonde dan de leerlingen in de controlegroep. Leerlingen de intrinsiek 

gemotiveerd zijn voor een leertaak gebruiken vaker diep leren strategieën dan leerlingen die 

minder gemotiveerd zijn (Everaert et al., 2017). Coöperatief learning kan dus diep leren 

bevorderen. 

Ondanks de positieve effecten van groepswerk, zien leerlingen/studenten in de 

praktijk soms op tegen groepswerk. Dit bleek onder andere uit een onderzoek van Hall en 

Buzzwell, waarin studenten uit het hoger onderwijs (N=205) uit verschillende faculteiten 

gevraagd waren naar hun houding ten opzichte van groepswerk (Hall & Buzwell, 2013). 

Bijna een derde van de studenten gaf aan dat ze slechte of heel slechte ervaringen hadden met 

groepswerk. De studenten hadden de optie om hun gegeven antwoorden uit te leggen. Een 

deel van de studenten (N=84) heeft hier gebruik van gemaakt. Hiervan gaf bijna de helft aan 
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dat ze negatieve of stressvolle ervaringen hadden met groepswerk. In 61% van deze gevallen 

gaven de studenten aan dat dit kwam omdat het groepspunt niet de individuele bijdrages van 

de groepsleden zou reflecteren.  

Door de negatieve ervaringen met groepswerk kunnen de voordelen van cooperative 

learning verloren gaan. Om effectief te werken in een team is een goede samenhang van het 

team belangrijk (Deeter-Schmelz et al., 2002). Als een teamlid de andere teamleden niet kan 

vertrouwen, omdat hij/zij bang is dat andere niet hun deel van het werk doen, wordt het lastig 

om goede banden binnen een team te behouden (Aggarwal & O’Brien, 2008). Hierdoor zou 

de effectiviteit van het team, en het positief effect op de intrinsieke motivatie verloren kunnen 

gaan. Dit kan bovendien als gevolg hebben dat leerlingen minder diep leren strategieën 

toepassen. 

Het is dus belangrijk om negatieve ervaringen met groepswerk te verminderen en of 

voorkomen. In dit onderzoek wordt gekeken of er aanwijzingen zijn voor de verbetering van 

de ervaring van groepswerk bij de inzet van Agile methodes. Specifiek wordt gekeken naar 

de ervaring van de werkverdeling binnen een groep, omdat dit tot de meeste frustraties leidt 

onder leerlingen.  

Door de recente COVID-19 uitbraak zijn scholen genoodzaakt onderwijs op afstand 

aan te bieden. Het samenwerken in teams vindt daarom plaats in een andere context. In plaats 

van “face-to-face” contact hebben leerlingen online contact. Dit heeft invloed op hoe de 

leerlingen samenwerken en hoe ze de samenwerking ervaren. 

Theoretisch kader 

Problemen groepswerk 

Uit een onderzoek van Burdett naar de positieve en negatieve aspecten van 

groepswerk voor business studenten bleek ook dat ongeveer een derde van de studenten 
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aangaf negatieve ervaringen te hebben met groepswerk, waarvan 59% aangaf dat dit kwam 

door een oneerlijke werkverdeling (Burdett, 2003).  

Het grootste obstakel waar leerlingen tegenaan lopen tijdens groepswerk is een 

oneerlijke werkverdeling (Hall & Buzwell, 2013). Leerlingen zijn bang dat de beoordeling 

voor het groepswerk niet evenredig is aan de individuele bijdragen van de groepsleden. De 

oneerlijke werkverhouding kan ontstaan door de aanwezigheid van free-riders/social loafers 

(Nederlands: meelifters). Aggerwal en O’Brien definiëren free-riding/social loafing als een 

gedragspatroon waarbij een persoon in een groepssetting niet zijn/haar eerlijke bijdrage levert 

aan het groepswerk, zoals ervaren door de groepsleden (Aggarwal & O’Brien, 2008).  

Free-riders leveren dus geen eerlijke bijdrage, maar profiteren wel van het 

groepsresultaat, omdat een groep bij cooperative learning als geheel wordt beoordeeld. Free-

riders hebben een negatief effect op de hele groep. De prestaties van een team verminderen 

namelijk door de aanwezigheid van een free-rider (Jassawalla et al., 2009). Uit het onderzoek 

van Jassawalla et al. (2009), onder eerstejaars business studenten, bleek dat studenten de 

slechtere prestaties niet als een gevolg zien van de slechte kwaliteit van de bijdrage van de 

free-rider. De slechtere prestaties komen voort uit de afleiding en ontwrichting die de free-

rider veroorzaakt. Ook moeten andere groepsleden het werk van de free-rider oppakken, wat 

tot een grotere werkdruk leidt. Deze problemen kunnen de positieve effecten van groepswerk 

overschaduwen (Hall & Buzwell, 2013). 

De literatuur draagt een aantal methodes aan, om free-riding te voorkomen. Aggerwal 

en O’Brien hebben drie factoren gevonden die verbonden zijn aan free-riding (Aggarwal & 

O’Brien, 2008). Ten eerste heeft de grootte van de groep een significante invloed op de 

aanwezigheid van free-riders. In grotere groepen kan een free-rider zich makkelijker 

verschuilen achter anonimiteit, en draagt een individu relatief minder bij aan het 
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eindresultaat, waardoor het makkelijk is om weg te komen met minder inzet. Ten tweede 

komt in projecten met een kleinere scope minder free-riding gedrag voor. Aggarwal en 

O’Brien raden docenten dan ook aan om een project in kleinere stukken op te delen. Ten 

slotte kunnen peer reviews helpen om free-riding gedrag te voorkomen of verminderen. Een 

peer review maakt de leerlingen duidelijk dat er consequenties zijn voor free-riding. Ook kan 

met een peer review een individu beloond worden voor individuele inzet voor het project. In 

de beoordeling per groepslid kan namelijk worden gedifferentieerd gebaseerd op de peer 

review. In het bijzonder wordt het positieve effect van meerdere peer reviews benadrukt. 

Meerdere peer reviews tijdens het groepsproces, en niet alleen erna, zorgen voor een sterker 

gevoel van verantwoordelijkheid in de groep, en geven de mogelijkheid aan leerlingen om 

tijdens het groepsproces bij te sturen. Het belang van meerdere peer reviews tijdens het 

groepsproces wordt ook onderstreept door het onderzoek van Brooks en Ammons (Brooks & 

Ammons, 2003). 

Samenwerken op afstand 

Met samenwerken op afstand wordt bedoeld dat leerlingen geen face-to-face contact 

hebben, maar alleen online communiceren met elkaar. Wanneer er samen wordt gewerkt op 

afstand is de kans dat individuele groepsleden free-riding gedrag vertonen groter (Blaskovich, 

2008). Uit een onderzoek van Jennifer Blaskovich naar social loafing gedrag in groepen 

studenten die online communiceerde bleek dat studenten minder werk voor de groep 

verrichten dan studenten in “face-to-face” groepen. Het onderzoek werd gedaan onder 279 

studenten die verschillende accounting opleidingen volgde aan de University of Nebraska at 

Omaha. De studenten moesten in de groepen een taak uitvoeren waarin ze de inzet van 

bedrijfsmiddelen van een hypothetisch bedrijf moesten toewijzen. In het onderzoek waren 

groepen die face-to-face contact hadden, en groepen die volledig virtueel contact hadden. 

Alle studenten moesten aangeven hoeveel tijd ze in de groepsopdracht gestoken hadden. 
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Gebaseerd hierop bleek dat de groepsleden van een virtuele groep significant minder tijd 

staken in het groepswerk vergeleken met de face-to-face groepsleden en dat in virtuele 

groepen meer free-riding gedrag werd vertoond.  

De verminderde zichtbaarheid in welke taken een individueel groepslid verricht in een 

virtuele groep lijkt de reden te zijn dat virtuele groepsleden minder tijd steken in het 

groepswerk (Blaskovich, 2008). Een meta-onderzoek van Piezon en Donaldson ondersteunt 

dit vermoeden (Piezon & Donaldson, 2005). Als de uitgevoerde taken minder zichtbaar zijn 

voor een supervisor, zijn groepsleden geneigd minder hard te werken. In een online setting is 

het voor docenten lastiger om bij te houden wat een groep leerlingen aan het doen is, omdat 

hij/zij de groepen niet daadwerkelijk bezig ziet. Dit kan er dus voor zorgen dat er meer free-

riding gedrag wordt vertoond. Piezon en Donaldson raden aan om de taken en taakverdeling 

goed zichtbaar te maken voor iedereen, zodat alle groepsleden kunnen inzien of iedereen een 

eerlijke hoeveelheid werk verricht. Een Scrum taakbord zou hiermee kunnen helpen. Een 

toelichting op scrum volgt in de volgende paragraaf 

Agile 

In Agile methodes heeft het verbeteren van het groepsproces een centrale rol (López-

Alcarria et al., 2019). Fundament informatica en VO-content hebben beide gekozen voor 

Scrum als Agile methode op te nemen in hun informatica-methode. Scrum is een framework 

voor het iteratief ontwikkelen van een product binnen een team (Schwaber & Sutherland, 

2013). Scrum moedigt teams aan om te leren door ervaring op te doen, zelforganiserend te 

zijn en te reflecteren op het ontwikkelproces. De precieze werking van Scrum valt buiten de 

scope van dit onderzoek. Wel zal kort stil worden gestaan bij de belangrijkste punten van 

Scrum. 
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Scrum maakt gebruikt van constante tijdsperioden, waarin een product ontwikkeld 

wordt, genaamd sprints. Meestal zijn er meerdere sprints nodig om een product volledig af te 

maken. Scrum schrijft een aantal artefacten en gebeurtenissen voor, om in teamverband 

zoveel mogelijk waarde aan een product toe te voegen in een bepaalde tijd. Twee van de 

belangrijkste artefacten zijn  de product en sprint backlog. De product backlog is een 

geprioriteerde ‘todo-lijst’ van taken die uitgevoerd moeten worden voor het product af is. De 

Sprint backlog is een lijst met taken die gekozen is om uit te voeren tijdens één sprint. Op de 

sprint backlog wordt bijgehouden welke taken nog moeten worden uitgevoerd, op het 

moment worden uitgevoerd, en welke taken zijn afgerond. Ook wordt bijgehouden wie welke 

taak heeft uitgevoerd. Dit wordt gedaan zodat het hele team (en de klant) op de hoogte is van 

hoe ver de ontwikkeling van een product is. 

Scrum stelt ook een aantal gebeurtenissen voor. Aan het begin van een sprint vindt de 

planning plaats. In de sprint planning worden de taken voor de  komende sprint gekozen. 

Tijdens de sprint is er een dagelijkse Scrum bijeenkomst, van maximaal 15 minuten, waarin 

aan de hand van de sprint backlog de voortgang van de sprint wordt besproken. Aan het einde 

van de sprint vinden de sprint review en sprint retrospective plaats, waarbij het gedane werk 

in de sprint wordt gepresenteerd, en er een reflectie plaatsvindt op het gedane werk. In het 

specifiek wordt er tijdens de retrospective gekeken naar verbeteringen in het team met 

betrekking tot mensen relaties, processen en tools, om het teamverband en de samenwerking 

te verbeteren. 

Wanneer er gewerkt wordt met Scrum wordt er dus periodiek gereflecteerd op het 

groepsproces. Dit is ook het doel van meerdere peer reviews tijdens een groepsproces, zoals 

voorgesteld in de literatuur voor het voorkomen van free-riders (Brooks & Ammons, 2003; 

Hall & Buzwell, 2013). Daarnaast maakt de sprint backlog de communicatie over het 

verrichte werk door groepsleden zichtbaar.  
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Bovendien is er in het bedrijfsleven onderzoek gedaan naar het verband tussen agile 

methodes en free-riding. McAvoy en Butler hebben onderzocht of free-riding meer 

voorkwam in agile teams (McAvoy & Butler, 2006). Hun hypothese was dat er meer free-

riding voorkomt in agile teams , vergeleken met teams die niet volgens agile methodes 

werken. Deze hypothese was gebaseerd op het feit dat in agile teams het hele team 

verantwoordelijk is voor het proces en eindproduct, en hierdoor de mogelijkheid ontstaat 

voor een teamlid om zich te verschuilen achter anonimiteit in de groep. Maar uit hun 

onderzoek bleek dat in agile teams juist minder free-riding gedrag voorkwam, doordat door 

het toepassen van agile methodes de groepsdynamiek beter was. 

Uit gesprekken met docenten over het toepassen van agile methodes in de klas, komt 

vaak naar voren dat in vorige experimenten hiermee agile veel overhead met zich meebracht. 

Docenten klaagden erover dat ze meer met agile bezig waren dan met de lesstof. Dit moet 

dan ook zo veel mogelijk voorkomen worde. Het is daarom interessant om te onderzoeken of 

kleinere gedeelten van agile methodes al een effect hebben op free-riding gedrag. Een 

belangrijke conclusie van eerder onderzoek is dat free-riding gedrag vroeg in het proces moet 

worden herkend om effectief bij te kunnen sturen (Hall & Buzwell, 2013; Pfaff & 

Huddleston, 2003), hierdoor lijkt het interessant om te kijken of het bijhouden van een Sprint 

backlog een effect heeft op free-riding gedrag. 

De Sprint backlog wordt vaak bijgehouden door middel van een Scrum taakbord. Een 

bord met minstens drie kolommen. Een kolom met taken die nog uitgevoerd moeten worden 

om een project tot een succesvol einde te brengen, een kolom met taken waar op dit moment 

aan gewerkt wordt, en een kolom waarin bijgehouden wordt welke taken al verricht zijn. Met 

dit taakbord kan de werkverdeling tijdens het hele proces door iedereen in de gaten worden 

gehouden, en kan de voortgang van het werk worden bijgehouden. 



ERVARING WERKVERDELING MET OP SCRUM GEBASEERD TAAKBORD 14 

Studenten uit het onderzoek van Burdett (2003) gaven aan dat ze behoefte hadden aan meer 

inzicht in de voortgang van een project om free-riding te verhelpen. Ook gaven studenten aan 

dat ze verbetering van de communicatie en tijdsmanagement binnen een groepsproces 

belangrijk vinden voor het verbeteren van de werkverdeling. Het Scrum taakbord lijkt 

geschikt om deze rollen gedeeltelijk op zich te nemen. Het Scrum taakbord maakt de 

voortgang zichtbaar en kan misschien helpen bij communicatie en tijdsmanagement.  

 

Onderzoeksvraag 

Dit leidt tot de onderzoeksvraag voor dit onderzoek: 

Hoe ervaren informatica havo/vwo4 leerlingen de werkverdeling tijdens een groepsproject op 

afstand waarbij een op Scrum gebaseerd taakbord wordt gebruikt? 

 

Methode 

Participanten 

In dit onderzoek is er een interventie gedaan in een havo/vwo 4 informatica klas. 

Deze klas bestond uit 16 leerlingen, waarvan 9 vwo volgen en 7 havo. De groep bestond uit 2 

meisjes en 14 jongens tussen de 15 en 18 jaar oud, die allemaal meegewerkt hebben aan het 

onderzoek. De leerlingen volgden geen lessen op school maar voerden schoolwerk uit vanuit 

huis. Dit is een nieuwe situatie voor deze groep.  

Deze groep is geselecteerd, omdat het een vrij kleine groep is waardoor de mogelijkheid 

ontstond om verder de diepte in te gaan. Bovendien was deze klas al bekend bij een van de 

onderzoekers. Deze leerling hebben al vaker aan een website gewerkt op school die leek op 

de huidige opdracht, maar vaak in kleinere groepen of alleen. Hierbij werd ook geen taakbord 

gebruik. 
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Procedure 

Tijdens de interventie zijn de leerlingen 5 weken, waarin ze 3 lessen per week 

volgden, aan de slag gegaan met een groepsproject. Het project waaraan de leerlingen hebben 

gewerkt, was het maken van een website waar leerlingen zich kunnen opgeven voor 

buitenlandse reizen. Hierbij moest gebruik worden gemaakt van HTML, CSS, PHP en 

databases. Het project was zo opgebouwd dat er een aantal minimale eisen waren voor de 

website en de leerlingen konden zelf kiezen om extra elementen in te bouwen die extra 

punten opleverden. Wanneer de leerlingen de minimale eisen haalden, op tijd inleverden en 

hun taakbord goed bijhielden kregen ze een 5,5. Met de extra elementen was het mogelijk om 

een hoger cijfer te halen voor dit groepsproject. Hierbij moesten afwegingen gemaakt worden 

binnen de groep welke elementen wel of niet gemaakt werden. 

Voor de interventie zijn de leerlingen opgedeeld in vier groepen van vier leerlingen. 

De grootte van de groepen was gekozen omdat free-ride gedrag minder voorkomt in kleine 

groepen (minder dan 3 groepsleden) (Aggarwal & O’Brien, 2008), en groepen van vijf of 

meer leerlingen te weinig groepen op zou leveren voor het onderzoek. Werken in kleinere 

groepen een minder goede weergave van het bedrijfsleven, en daarom een minder goede 

invulling voor het subdomein “samenwerken en interdisciplinariteit” (College voor Toetsen 

en Examens, 2018). 

De projectgroepjes waren willekeurig ingedeeld. De leerlingen en docent waren 

gewend om de leerlingen de groepen te laten samenstellen en als de leerlingen hier niet 

uitkomen de groepen willekeurig in te delen. Doordat de leerlingen op afstand werken is er in 

overleg met de docent gekozen om de groepen direct willekeurig in te delen. Online had de 

docent minder toezicht op het samenstellen van de groepen en het gevaar kon ontstaan dat 

leerlingen buiten de boot zouden vallen of niet goed zouden weten tot welke groep ze 

behoren. In het ergste geval zou dit niet direct aan het begin van het project naar voren zijn 
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gekomen, waardoor tijd verloren was gegaan. Uit onderzoek is wel gebleken dat het gebruik 

van heterogene groepen (groepen met leden met verschillende karaktereigenschappen en/of 

culturele achtergronden) leidt tot effectievere groepen (Miron et al., 2004). In deze literatuur 

wordt aangeraden om groepen in te delen gebaseerd op persoonlijkheidskenmerken. Toch is 

er expliciet voor gekozen om deze op karaktereigenschappen gebaseerde groepsindelingen 

niet te gebruiken. In plaats hiervan is er geprobeerd om het samenwerkingsproces waar de 

leerlingen aan gewend waren zoveel mogelijk in stand te houden. Het gebruik van groepen 

ingedeeld op karaktereigenschappen had er namelijk voor kunnen zorgen dat de ervaringen 

van de leerling met groepswerk al te veel af gaat wijken met wat ze gewend waren. De 

gedachten hierachter was dat door onze keuzes de rol van het taakbord duidelijker naar voren 

kwam. 

Naar het gebruik van een rolverdeling binnen een groep is niet veel onderzoek 

gedaan. Let op, hier gaat het om een andere groepsrollen dan hierboven. De rolverdeling 

hierboven is gebaseerd op persoonlijkheidskenmerken van groepsleden. Hier gaat het over 

rollen met specifieke bijbehorende taken. Uit een onderzoek van Mennecke en Bradley bleek 

dat groepen met een specifieke rolverdeling beter presteren, en over de duur van een project 

een betere groepscohesie hebben (Mennecke & Bradley, 1998). In dat onderzoek werden 4 

rollen toegekend: President, File manager, meeting coordinator en intermediary. De President 

maakte de agenda op voor vergadering en hield de voortgang in de gaten, de file manager 

zorgde ervoor dat alle bestanden die nodig waren voor het project in orde waren, de meeting 

coordinator was verantwoordelijk voor het inplannen van meetings, en de intermediary was 

het contactpunt van de groep met de instructor. Ook was er een controlegroep waar geen 

rollen werden verdeeld. De groepen met rolverdeling scoorden significant beter op het gebied 

van groepsresultaten en groepscohesie gedurende het project ten opzichte van de 

controlegroep. Vanwege de positieve resultaten uit dat onderzoek hebben, is gekozen om ook 
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twee groepsrollen (groepsleider en secretaris) te gebruiken tijdens de interventie, ook gezien 

de docent en leerlingen bekend waren met deze groepsrollen, om zo het effect van het 

taakbord zo veel mogelijk te isoleren. Binnen dit onderzoek waren door de onderzoekers zelf 

taken gekozen die bij deze twee rollen passen in de setting met een taakbord. Deze zullen 

later worden toegelicht. 

Voorafgaand aan het project is met de docent een gesprek geweest met de docent 

waarbij een korte uitleg gegeven is over het onderzoek en over het taakbord. Aan het begin 

van het project voor de klas kregen de leerlingen en de docent een korte online instructie met 

praktijkvoorbeelden over agile methodes, het gebruik van agile methodes in de software 

industrie en het gebruik van het online taakbord. Deze uitleg is gegeven door een van de 

onderzoekers, Joris Veens.  Dit werd gedaan om de leerlingen meer context te geven over het 

gebruik van de taakborden. In deze uitleg werd het voor de leerlingen duidelijker waarom ze 

taakborden zouden gaan gebruiken. Verder was de uitleg ook voor het invullen van de lesstof 

voor het subdomein “samenwerken en interdisciplinariteit” uit het examenprogramma 

(College voor Toetsen en Examens, 2018). Na afloop van deze uitleg gingen de leerlingen 

aan de slag binnen hun groepen. Allereerst moesten de groepen een groepsleider en secretaris 

aanwijzen. Deze keuze werd aan de leerlingen gelaten. Hierover kregen ze ook uitleg tijdens 

de inleidende presentatie. De groepsleider was verantwoordelijk voor drie dingen; dat de 

groep regelmatig bij elkaar komt, hij/zij was verantwoordelijk voor het aanmaken van taken 

op het bord en dat alle taken waaraan gewerkt wordt ook echt op het bord staan. De secretaris 

had twee taken; zorgen dat ieder groepslid zijn/haar taken goed zou bijhouden en dat de taken 

die “in progress” of “done” zijn ook gekoppeld waren aan een groepslid. 

Hierna gingen de groepen aan de slag met het online taakbord. De begeleiding van het 

project is gedaan door de docent van de klas. Hij heeft uiteindelijk ook de projecten 
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beoordeeld. Bij de meeste lessen is een van de onderzoekers aanwezig geweest, zodat 

leerlingen vragen konden stellen mochten ze vastlopen met het taakbord.  

Het online taakbord waarmee de leerlingen aan de slag zijn gegaan is Wekan. Wekan 

is een open source agile taakbord. Wekan kon op een eigen server geïnstalleerd worden, 

waardoor er geen data van de leerlingen of het onderzoek in handen kon komen van derden. 

Voor alle leerlingen was er al een account aangemaakt, zodat de taakborden al klaar stonden 

met de correcte instellingen. De taakborden bevatten vier kolommen: “To do”; “In progress”; 

“Done” en ”Docentopmerkingen”; deze laatste kolom is door de docent toegevoegd, zodat hij 

ook feedback kon geven op de dingen die hij zag op het taakbord. De leerlingen konden taken 

toevoegen door middel van “kaarten.”  Op een kaart kon een taak worden beschreven, er 

konden groepsleden worden toegekend aan een kaart en er konden aantekeningen worden 

toegevoegd. Deze kaarten werden door de leerlingen in de juiste kolom geplaatst. Kaarten 

konden naar een andere kolom worden verplaatst door ze te slepen. In de kolom van de 

docentopmerkingen gaf de docent feedback op wat ze hebben toegevoegd aan het bord. Ook 

hadden de onderzoekers een help-taakbord aangemaakt, waar leerlingen konden terugzien 

hoe ze taken toevoegen, verplaatsen, een comment toevoegen, hoe een persoon aan een taak 

gekoppeld kan worden, hoe je je wachtwoord wijzigt en hoe je een taak/kaart verwijdert .  

De eerste les waarin de leerlingen aan de slag gingen met de taakborden kregen ze een 

opdracht voor het aanmaken van taken op het taakbord. Allereerst werden de leerlingen 

gevraagd om een taak aan te maken voor het verdelen van de groepsrollen 

(groepsleider/secretaris). De leerlingen werd ook gevraagd om tenminste een taak te te 

voegen over de communicatie van de groepen (bijvoorbeeld: het aanmaken van een 

WhatsApp groep). Daarna moesten de leerlingen met hun groepje de projectopdracht 

doorlezen en bedenken welke taken en subtaken uitgevoerd moeten worden. Voor elke 

(sub)taak maakte de groep een kaart aan in de “To do” kolom van hun online taakbord. Na de 
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planning kozen alle leden van de groep één taak uit waaraan ze gaan werken en verplaatsen 

de bijbehorende kaart naar de “In progress” kolom en voegt zijn naam toe aan de kaart.Het 

was ook mogelijk dat meerdere leerling samen aan een taak werkten. In dat geval konden er 

meerdere namen gekoppeld worden aan een kaart.  

Als een leerling klaar was met een taak verplaatste hij/zij de bijbehorende kaart van 

het online bord naar de “Done” kolom. Hierna koos de leerling een nieuwe taak, plaatst de 

bijbehorende kaart in de “In progress” kolom, en voegde zijn naam toe aan de kaart. Dit 

proces bleef zich herhalen, totdat alle activiteiten waren uitgevoerd, en dus het project zou 

zijn afgerond, of tot de deadline van het project. Let op, het taakbord was dynamisch, dit 

hield in dat tijdens het project er nieuwe taken werden toegevoegd, en bestaande taken 

opgesplitst of verwijderd, als een groep hiervoor koos. 

Halverwege de interventie hebben de leerlingen een vragenlijst ingevuld die in de 

volgende sectie staat beschreven. Aan het einde van de interventie werd door middel van 

interviews en het opnieuw afnemen van vragenlijst de ervaringen van leerlingen ten opzichte 

van werkverdeling binnen de groepen verzameld. De tweede vragenlijst is in week 7 van het 

project individueel afgenomen, 3 weken na de eerste vragenlijst. De interviews hebben in 

groepen plaatsgevonden. In de volgende secties is uitgelegd welke instrumenten hiervoor 

gebruikt werden, en hoe de data zijn geanalyseerd.  

Zoals eerder beschreven is dit onderzoek uitgevoerd in een periode dat de leerlingen 

thuiswerkten in verband met COVID-19. Hierdoor duurde de drie lessen per week maar 30 

min in plaats van 50 minuten. Deze tijd werd soms bijna volledig ingevuld met het werken in 

de groepen, andere lessen lieten groepjes hun website aan elkaar zien en waren ze niet apart 

in de groepen aan de slag.  Een ander gevolg hiervan was dat alle instrumenten online zijn 

afgenomen, zowel de vragenlijst als de interviews. Doordat de docent de leerlingen niet 
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fysiek zag zijn de leerlingen er tijdens de online lessen aan herinnert om het taakbord te 

gebruiken. Aan het begin van de les moest iedereen zich (online) melden en moest per 

groepje verteld worden waar ze mee bezig waren. Anders had de docent hier geen zicht op. 

Daarna gingen ze weer uit elkaar om in groepen te werken.  

Instrumenten 

Data zijn verzameld door middel van een vragenlijst en een interview. De 

vragenlijsten zijn door de leerlingen individueel ingevuld en de interviews hebben per groep 

plaatsgevonden. Ook zijn de online taakborden als input data gebruikt. 

Vragenlijst  

Halverwege het project en in de laatste week van het project zijn de leerlingen 

gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is gebruikt om inzicht te 

krijgen in de ervaren werkverdeling halverwege en aan het eind van het project voor aanvang 

van de interviews. Om het verschil tussen de eerste en tweede afname te kunnen vergelijken 

krijgen de leerlingen een code van hun docent die niet bekend is bij de onderzoekers. Dit is 

gedaan zodat de resultaten van de eerste afname aan de tweede afname gekoppeld kunnen 

worden en de resultaten anoniem zijn. In bijlage A is de afgenomen vragenlijst te vinden die 

is afgenomen via Microsoft Forms.  

In de vragenlijst worden er algemene vragen gesteld zoals groepsnummer, leeftijd en 

niveau. Daarna wordt er pas ingegaan op vragen over de werkverdeling. Er is gekozen om 

niet te vragen naar geslacht, aangezien er maar twee meisjes in deze klas zitten. Vraag 5 en 7 

t/m 10 van deze vragenlijst zijn overgenomen en vertaald uit het onderzoek van Pfaff en 

Huddleston (Pfaff & Huddleston, 2003). In bijlage B zijn de originele engelse vragen te 

vinden. Pfaff en Huddlestone onderzochten de factoren die invloed hadden op de houding van 

universiteitsstudenten tijdens groepswerk. Een van de factoren die ze onderzocht hebben is 

free-riding. In dit onderzoek is linear regression gebruikt om de significante factoren van de 
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ervaring van de studenten te bepalen. De factoren werden als predictor gebruikt voor het 

antwoord op vraag 5: de ervaring van de studenten. Let op, naast free-riding zijn ook nog 

andere factoren onderzocht. Voor alle factoren in de vragenlijst van Pfaff en Huddlestone is 

de Cronbach's alpha coëfficiënt uitgerekend. Voor free-riding was deze coëfficiënt 0.74, en 

dus kunnen deze vragen als betrouwbaar worden beschouwd (Gliem & Gliem, 2003). Met 

vraag 5, wordt de houding ten opzichte van het verrichte werkverdeling in het algemeen 

gemeten, met vraag 7 tot en met 10  wordt de ervaring van free-riding gemeten tijdens dit 

groepsproject. 

Vraag 11 tot en met 13 zijn overgenomen en vertaald uit een onderzoek van Galegher 

en Kraut naar digitale communicatie in groepswerk (Galegher & Kraut, 1994). In dit 

onderzoek werd onder andere onderzocht wat de invloed van digitale communicatiemiddelen 

was op de ervaring van de eerlijkheid van de werkverdeling (perceived fairness). Galegher en 

Kraut analyseerde de antwoorden op een vragenlijst van 117 eerstejaars Business studenten. 

Uit het onderzoek bleek dat vooral halverwege een project de studenten de werkverdeling als 

niet eerlijk ervaren. De studenten gaven aan dat dit kwam doordat het niet duidelijk was, wie 

welke activiteit aan het uitvoeren was. Er is gekozen om de vragen van Pfaff en Huddlestone 

uit te breiden met een selectie van vragen uit het onderzoek van Galegher & Kraut. De reden 

hiervoor is dat de vragen van Pfaff en Huddlestone objectiever zijn, dat wil zeggen vragen 

naar de daadwerkelijke werkverdeling, zodat die gekoppeld kan worden aan de ervaring die 

leerlingen daarbij hebben. Terwijl de vragen van Galegher en Kraut meer ingaan op de 

ervaring van de werkverdeling. De originele Engelse vragen zijn te vinden in bijlage C. 

Helaas is er geen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van deze vragen door Galegher 

en Kraut. 
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Interview 

De vragen voor het interview waren gebaseerd op basis van onderzoek samengestelde 

vragenlijst die hiervoor is besproken. Veel vragen leken dan ook op de vragen gesteld in de 

vragenlijst. Er werd gevraagd naar dezelfde thema’s en er werd meer ingegaan op het 

taakbord. Tijdens de interviews is ook ingegaan op de data die gehaald zijn uit de analyse van 

de vragenlijst. Hierdoor kon er meer worden doorgevraagd op bepaalde onderwerpen waar de 

leerlingen weinig informatie over gaven of patronen die opvielen in de analyse. 

De interviews zijn opgenomen met behulp van Open Broadcaster Software 

(https://obsproject.com/), een open source opname programma dat alleen data op een eigen 

computer opslaat en niet deelt met derden. Hierdoor kon de data veilig worden opgeslagen en 

makkelijk geanalyseerd worden. Hiervoor is toestemming gevraagd aan de leerlingen. De 

leerlingen zijn geïnterviewd in de projectgroepen zodat de leerlingen op elkaar konden 

reageren en hebben ongeveer 15 minuten per groep geduurd. De vragen die gesteld zijn in het 

interview zijn te vinden in bijlage D. Deze vaste structuur is aangehouden tijdens de 

interviews. Bij bepaalde groepen is nog ingegaan op toelichtingen of opvallende antwoorden 

die gegeven waren bij de vragenlijst. Vraag 8 was bij elk team toegevoegd na het bekijken 

van de vragenlijst. Hierin was terug te zien dat leerlingen vonden dat niet iedereen hard 

gewerkt had, dat sommigen minder gedaan hadden en dat ze vonden dat ze zelf meer hadden 

gedaan. Aangezien de onderzoekers benieuwd waren naar de reden hierachter is deze nog 

toegevoegd op een later moment.  

 

Taakborden 

Wekelijks zijn er screenshots van de taakborden gemaakt, zodat ook de geschiedenis 

van de bewerking van het taakbord kon worden meegenomen in het onderzoek. Hierbij 
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werden alleen deze momentopnames meegenomen in de analyse en niet ook nog de 

bewerkingen die hebben plaatsgevonden tussen de screenshots.  

 

Analyse 

De data van alle 16 leerlingen zijn gebruikt. Zowel de uitkomst van de twee afnames 

van de vragenlijst, taakborden en het interview zijn gebruikt om de onderzoeksvraag te 

beantwoorden. Met behulp van de vragenlijst kon een indicatie van het algehele gevoel van 

de klas tegenover de werkverdeling in het groepsproject worden gegeven. Het interview ging 

meer in op de waarom en hoe. Hieruit zijn factoren gekomen waarom de leerlingen vinden 

dat het werk wel of niet goed verdeeld was. Uit de taakborden is ook een gedeelte van de 

werkverdeling afgeleid. Dit was mogelijk omdat aan iedere taak een persoon gekoppeld was. 

Hieruit was ook te halen of ze gebruik hebben gemaakt van het taakbord. 

 

Vragenlijst 

De resultaten van de vragenlijst die afgenomen is halverwege aan een het einde van 

het project, zijn geanalyseerd in R. R is een programmeertaal ontwikkeld voor statistiek en 

data-analysedoeleinden (The R Foundation, z.d.). In de vragenlijst wordt gevraagd naar 

kenmerken over de leerlingen, namelijk welk niveau ze doen (havo/vwo) en hun leeftijd. 

Omdat de groepen random verdeeld zijn zonder rekening te houden met persoonskenmerken, 

was eerst geanalyseerd of de leerlingen met bepaalde kenmerken eerlijk over de groepen 

verdeeld waren. Vervolgens is geanalyseerd of er significante verschillen waren in de 

ervaring van het samenwerken en de werkverdeling tussen leerlingen met verschillende 

kenmerken.  
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Verder is er bekeken of er significante verschillen zijn tussen de groepjes waarin de leerlingen 

samenwerken. Dit was om na te identificeren of er groepen zijn waarin de werkverdeling 

oneerlijk was. De werkverdeling verschilt ten slotte van groep tot groep. 

De verschillen in resultaten tussen kenmerken van de leerlingen is vergeleken met een One-

way ANOVA test. Deze test is alleen betrouwbaar als de data normaal verdeeld is. Omdat er 

maar een klein aantal leerlingen meedoet aan het onderzoek is het voor een aantal resultaten 

niet met zekerheid te zeggen of de data normaal verdeeld is. Als de data niet normaal 

verdeeld was, werd als alternatief de Kruskal-Wallis test gebruikt. De Kruskal-Wallis test een 

de niet parametrische equivalent van de One-way ANOVA test, en heeft dus niet als 

voorwaarde dat de onderliggende distributies normaal verdeeld zijn. Met deze test kan 

worden bekeken of de resultaten van een vraag/stelling significant verschilt tussen twee of 

meer groepen. Deze groepen kunnen gemaakt worden op kenmerken zoals havo/vwo 

leerlingen, of de ingedeelde projectgroepen. De null hypothese van deze test neemt aan dat 

alle groepen tot dezelfde tot populaties met dezelfde verdeling horen. De alternatieve 

hypothese neemt aan dat de populatie van de groepen tot verschillende distributies behoren. 

Kort gezegd, kon er mee worden getest of er een significant verschil is tussen de groepen. 

Het doel van het onderzoek is de ervaring van samenwerken verbeteren. Uit de 

literatuur blijkt dat een werkverdeling de grootste invloed heeft op de ervaring van de 

samenwerking. Er is geanalyseerd of dit voor deze groep leerlingen ook het geval is. Daarom 

zijn de resultaten van de stellingen in de vragenlijst (vraag 7 t/m 13) over de werkverdeling 

tegenover het ervaringscijfer gezet. Met behulp van stapsgewijze meervoudige lineaire 

modellen is onderzocht of er significante (lineaire) verbanden bestaan tussen de resultaten 

van de vragen met likert schaal (vraag 7 t/m 13) en het cijfer dat de leerlingen de ervaring van 
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de samenwerking geven. Met meervoudige lineaire regressie wordt de data gemodelleerd met 

de volgende formule: 

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖,1 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑝𝑝 + 𝜀𝜀 

Waar 𝑌𝑌𝑖𝑖 de voorspelde waarde is voor de afhankelijke variabele van observatie 𝑖𝑖. 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 

is de waarde voor predictor variabele 𝑗𝑗 van observatie 𝑖𝑖. β𝑗𝑗 is de coëfficiënt voor predictor 

variabele , β0 is de intercept. In deze analyse is de afhankelijke variabele het ervaringscijfer, 

en zijn de predictor variabele de resultaten van vraag 7 t/m 13 van de vragenlijst, waar geheel 

oneens overeenkomt met 0 en geheel eens overeenkomt met 4. ε𝑖𝑖 is de afwijking van de 

voorspelde waarde 𝑌𝑌𝑖𝑖 (het voorspelde ervaringscijfer van leerling 𝑖𝑖) en de daadwerkelijke 

waarde van het ervaringscijfer van leerling 𝑖𝑖. 

Met stapsgewijze meervoudige lineaire regressie wordt begonnen met een model met 

alle predictor variabelen, vervolgens worden een voor een de variabele verwijderd om zo een 

model te vinden dat de beste fit is voor de data. 

Ook is er met een van de stelling in de vragenlijst is de leerlingen gevraagd of zij 

vonden dat leerlingen die meer of minder werk doen het samenwerken verpest. De resultaten 

van deze stelling werden bekeken om na te gaan of de leerlingen in dit onderzoek de 

werkverdeling als grootste obstakel zien voor de samenwerking. 

Het komt wel eens voor dat het meeste werk voor een (groeps)project pas plaats vindt 

in de laatste weken voor de deadline. Hierdoor kon het zijn dat leerlingen pas later in het 

project een goed beeld van de werkverdeling krijgen. Daarom was het interessant om te 

bekijken of er significante verschillen waren in de meningen van de leerlingen halverwege 

het project en aan het einde van het project. Dit kon informatie opleveren of de groepen de 

werkverdeling hadden bijgestuurd tijdens het project, waardoor de ervaring van de 



ERVARING WERKVERDELING MET OP SCRUM GEBASEERD TAAKBORD 26 

werkverdeling ook was veranderd. Gecombineerd met de resultaten van de interviews kon er 

worden bekeken of het taakbord hier invloed op had gehad. 

Het vergelijken van de resultaten van de vragenlijst die halverwege en aan het einde 

van het project zijn afgenomen werd een paired t-test gebruikt als de verschillen tussen de 

resultaten halverwege en aan het einde normaal verdeeld waren. Als dit niet het geval was, 

werd de Wilcoxon signed-ranked test gebruikt. De Wilcoxon signed-rank test is een niet-

parametrische variant op de paired t-test. De data uit de vragenlijst voldoen aan de 

voorwaardes van de Wilcoxon signed-ranked test: de observaties van beide vragenlijsten zijn 

afgenomen in dezelfde populatie en de antwoorden zijn geordend (geheel oneens < … < 

geheel eens). 

Interview 

Alle interviews zijn opgenomen en daarna getranscribeerd. Vervolgens zijn de data 

van het interview geanalyseerd in zes stappen zoals beschreven door Braun & Clarke (Braun 

& Clarke, 2006). Hierbij is het de bedoeling om de verschillende uitspraken gedaan tijdens de 

interviews te clusteren tot verschillende thema’s. Dit zal helpen om de onderzoeksvraag te 

beantwoorden. Eerst worden de data een paar keer beoordeeld om deze beter te leren kennen, 

de eerste stap. Voor stap twee wordt eerst bedacht welke thema’s allemaal herkend worden in 

de data. Hierna wordt gekeken of je deze thema’s ook echt kan koppelen aan uitspraken 

gedaan door de leerlingen (stap 3). Als vierde stap worden de thema’s opnieuw bekeken om 

te zien of ze nog kloppen. De vijfde stap is de thema’s definitief maken. Als laatste stap 

worden met deze thema’s (en dus ook uitspraken) gekeken wat de houding van de leerlingen 

is richting de werkverdeling van het groepsproces en kunnen de resultaten gepresenteerd 

worden. 



ERVARING WERKVERDELING MET OP SCRUM GEBASEERD TAAKBORD 27 

Taakborden 

Zoals beschreven bij de instrumenten is er iedere week een screenshot gemaakt van de 

taakborden van de verschillende groepjes. Deze informatie is gebruikt om te observeren hoe 

en of de leerlingen de taakborden gebruikt hebben. Verder geven de taakborden een idee over 

de werkverdeling binnen de groepen. 

In de analyse van de taakborden is per week bekeken hoeveel taken per persoon zijn 

uitgevoerd, in to-do staan en het aantal taken dat in de kolom “in progress” staan. Deze data 

zijn gelinkt aan de resultaten die gevonden zijn in de vragenlijsten en ook de resultaten uit de 

interviews. Hieruit kon worden gehaald hoe de werkverdeling in elkaar zat. Er is de keuze 

gemaakt om niet inhoudelijk naar de taken te kijken, omdat het lastig in te schatten is hoe 

lang een bepaalde taak duurt voor een leerling. Uit de ratio van het aantal taken is de 

werkverdeling afgeleid.  

 

Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Gesplitst in 

de volgende vier koppen; eerste vragenlijst, tweede vragenlijst, interviews en taakborden.  

Vragenlijst halverwege project 

De eerste vragenlijst is afgenomen nadat de leerlingen twee weken aan het project 

hadden gewerkt. Hieronder zijn de belangrijkste resultaten uit deze vragenlijst te vinden.  

In de vragenlijst is naar een aantal kenmerken van de leerlingen gevraagd om de 

verdeling van leerlingen over de groepen in kaart te brengen. In Tabel 1 staat de verdeling 

tussen havo en vwo leerlingen binnen de groepen, en in Tabel 2 staat de verdeling van de 

leeftijd binnen de groepen weergeven. Met deze resultaten kon worden aangenomen dat deze 

kenmerken eerlijk over de groepen verdeeld waren.  
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Tabel 1 

verdeling havo/vwo per groep. 
 

havo vwo 
Groep 1 123 123 
Groep 2 456 456 
Groep 3 789 789 
Groep 4 789 789 

 

Tabel 2 

De verdeling van de leeftijd per groep. 
 

15 16 18 
Groep 1 2 2 0 
Groep 2 2 2 0 
Groep 3 2 2 0 
Groep 4 1 2 1 

Er waren geen significante verschillen tussen leerlingen die jonger (15) of ouder (16+) 

in de resultaten van de vragenlijst.  

In de vragenlijst hebben de leerlingen een cijfer gegeven aan de ervaring met de 

samenwerking tijdens het project op een schaal van 1 t/m 10.Tussen havo en vwo leerlingen 

was er een significant verschil in ervaringscijfer. In Tabel 3 zijn de gemiddelde 

ervaringscijfers te vinden van havo en vwo leerlingen. Volgens de Shapiro-Wilk normality 

test zijn zowel de de ervaringen van havo en vwo normaal verdeeld (W=0,82, p=0,067, en 

W=0,89,  p=0,19 respectievelijk). Hierdoor kon een independent Welch’s two-sample t-test 

worden gebruikt om te analyseren of er een significant verschil tussen de ervaring van havo 

en vwo leerlingen was. De Welch’s t-test is betrouwbaarder voor data waarbij de groepen een 

verschillende grootte hebben en geen gelijke variantie, wat hier het geval was. Het verschil 

tussen de ervaringscijfers van havo en vwo is significant (t(9,09)=-3,01, p=0,015). Er was 

geen significant verschil tussen de resultaten van de andere stellingen van havo en vwo 

leerlingen. 
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Tabel 3 

Gemiddelde ervaring havo en vwo. 

Niveau Gemiddelde 
ervaring 

Ervaring 
standaarddeviatie 

Aantal 

havo 4,57 1,81 7 
vwo 6,89 1,05 9 

In Tabel 4 staan de resultaten van het ervaringscijfer voor de samenwerking per groep 

weergeven, inclusief het gemiddelde en de standaarddeviatie (SD).  

Tabel 4 

Ervaring samenwerking per groep vragenlijst 1. 

Groepsnummer Cijfer per 
person 

Gemiddelde 
ervaring per 
groep 

Standaarddeviatie 
per groep 

1 8 8 6 7 7,25 0,96 
2 8 8 3 4 6,50 2,38 
3 4 4 6 5 4,75 0,96 
4 7 4 6 3 5,00 1,83 

Er leken verschillen te zijn tussen de gemiddelde ervaring per groep. Volgens de 

Kruskal-Wallis test was er geen significant verschil tussen de ervaring van de groepen 

(H(3)=5,55, p=0,14). Let op, er waren maar vier observaties per groep, waardoor de p-waarde 

inaccuraat kan zijn. De H-statistiek die gebruikt wordt in de Kruskal-Wallis test hoort 

verdeeld te zijn volgens een Chi-Squared verdeling. Als het aantal observaties per groep 

minder dan 5 is, kan het zijn dat H niet Chi-squared verdeeld is, en dus kan de p-waarde 

inaccuraat zijn. 

Wel waren er significante verschillen tussen de groepen voor de stellingen “Een paar 

leden in mijn groepje hebben het grootste gedeelte van het werk gedaan.” en “De andere 

groepsleden vonden mijn bijdrage aan het project niet nuttig.”. Door middel van een 

Kruskal-wallis test zijn de resultaten voor deze stellingen vergeleken tussen de groepjes 

(H(3)=8,72, p=0,033, en H(3)=8,20, p=0,042). 
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In Figuur 1 staan de resultaten van deze twee stellingen weergeven. In deze figuur is 

voor beide stellingen de verdeling van de antwoorden gegeven. Helemaal links staan de 

groepsnummers weergeven. Het percentage aan de linkerkant stelt het aantal leerlingen dat 

het oneens of geheel oneens is met een stelling voor elke groep (1 t/m 4). Aan de rechterkant 

staat het percentage leerlingen dat het eens of geheel eens is met de stelling per groep. In het 

midden staan het percentage van de leerling die neutraal zijn over de stelling. In Figuur 1 is te 

zien dat alleen een leerling in groep 3 denkt dat zijn/haar bijdrage niet nuttig was. Ook is te 

zien dat in groep 3 alle leerlingen aangeven dat een paar leerlingen het grootste gedeelte van 

het werk gedaan hadden. Ook in groep 2 waren leerlingen positief of neutraal over deze 

stelling, terwijl in groep 1 en 4 de meningen verdeeld waren of er een paar leden zijn die het 

grootste gedeelte van het werk hadden gedaan. 

 

Figuur 1. Resultaten stellingen “Een paar leden in mijn groepje hebben het grootste gedeelte 

van het werk gedaan.” en “Een paar leden in mijn groepje hebben het grootste gedeelte van 

het werk gedaan.” per groep. 

Er is besloten om de resultaten per groepje te bekijken. Zoals eerder beschreven is 

deze kleine groep gekozen om meer de diepte in te kunnen gaan. Het was al snel duidelijk dat 
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alle groepjes op een andere manier aan het werk waren. Door de resultaten per groep te 

bekijken was het mogelijk om open antwoorden te koppelen aan de andere vragen en ook aan 

het interview. Later konden dan nog steeds overkoepelende thema’s in de gehele klas worden 

bekeken.  

Groep 1 

Binnen groep 1 werd er een gemiddeld cijfer gegeven van een 7,25 met een relatief lage 

variatie. Dit leek een indicatie te zijn voor een positieve werkervaring binnen dit groepje. 

Twee leerlingen gaven de volgende opmerkingen bij hun cijfer. Leerling 1: “Omdat we tot nu 

toe het prikbord goed bij hebben gehouden, en regelmatig met elkaar praten over de opdracht 

(8).” Leerling 2: “het is gewoon samenwerking, niet veel speciaals (6).” 

Groep 2 

Zoals te zien in tabel 4 was er in groep 2 een relatief hoge variatie te zien. Dit kwam door 1 

leerling binnen deze groep die een laag punt (3) had gegeven met de volgende uitleg; “Gaat 

niet heel goed, sommige mensen doen weinig.” Een andere leerling uit die groepje merkte op 

bij vraag 15; “De verdeling is in theorie wel goed, maar sommigen doen meer dan anderen.” 

Deze leerling gaf wel een voldoende punt voor de ervaring binnen deze groep, maar lijkt in 

de rest van de vragen te neigen naar een oneerlijke verdeling binnen het groepje. 

Groep 3 

Groep 3 was de enige groep waarbij het gemiddelde een onvoldoende was. In dit groepje had 

1 leerling een voldoende (6) gegeven met de volgende uitleg “omdat de samenwerking niet 

vlekkeloos loopt maar ook niet dramatisch.” Een andere leerling gaf aan dat een van de 

groepsleden bijna al het werk had gedaan, terwijl dit niet de afspraak was. Twee leerlingen 

gaven het wel aan dat dit probleem inmiddels opgelost is.  
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Groep 4 

De gemiddelde ervaring van de samenwerking in groep 4 was onvoldoende. Hierbij was ook 

weer een relatief hogere variatie te zien, net als in groep 1. Twee leerlingen gaven de 

samenwerking een voldoende en twee leerlingen gaven de samenwerking een 4 of lager. De 

belangrijkste toevoeging die een van de leerlingen gaf is dat twee van de vier leerlingen in dit 

groepje geen laptop hebben waarmee ze aan dit project konden werken. Deze situatie deed 

zich voor toen de leerlingen thuis werkten en niet meer de schoolmaterialen konden 

gebruiken.  

Met behulp van stapsgewijze meervoudige lineaire regressie is onderzocht of er 

significante (lineaire) verbanden bestonden tussen de resultaten van de stellingen uit de 

vragenlijst en het cijfer dat de leerlingen de ervaring van de samenwerking hebben gegeven. 

Met stapsgewijze meervoudige lineaire regressie wordt begonnen met een volledig model 

met alle predictor variabelen. Het volledige model is het ervaringscijfer tegenover de 

resultaten van de stellingen (vraag 7 t/m 13 uit de vragenlijst). Vervolgens worden 

stapsgewijs predictor variabele verwijdert om de best mogelijke fit te vinden. Ofwel het 

bepalen welke stelling het meeste informatie geven over het ervaringscijfer. 

Het resulterende model bevatte nog maar een predictor variabele, namelijk het 

resultaat van vraag 13 (iedereen in mijn groepje heeft hard gewerkt). Dit betekende dat deze 

stelling het meeste informatie gaf over het ervaringscijfer. De data was dan met de volgende 

formule gemodelleerd: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  2,5 +  1,125 𝐼𝐼𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒 

Waar 𝐼𝐼𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒 het numerieke antwoord is op de stelling “Iedereen in 

mijn groepje heeft hard gewerkt aan het project.” Waarbij 0 overeenkomt met geheel oneens, 

en 4 overeenkomt met geheel eens. Wat dit betekent was dat leerlingen die het volledig 
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oneens zijn met de stelling gemiddeld een 2,5 geven voor de ervaring en voor iedere stap 

hoger, het gemiddelde cijfer voor de ervaring met 1,125 omhoog gaat. Deze relatie is 

significant (t(14)=3,10, p=0,008), dit is getest middels een t-test op de coëfficiënt. Onder de 

nulhypothese is de coëfficiënt 0, onder de alternatieve hypothese is de coëfficiënt niet 0. Ook 

de intercept (2,5) is significant (t(14)=2,18, p=0,047) De voorwaardes voor het lineaire model 

gelden: de residuals (𝜀𝜀) waren normaal verdeeld met gelijke variantie en er waren geen 

observaties met een hoge invloed op de fit van het model volgens Cook’s distance. 

In tabel 4 staat het gemiddelde ervaringscijfer en de standaarddeviatie tegenover de 

resultaten van de stelling “Iedereen in mijn groepje heeft hard gewerkt aan het project.”. Ook 

staat per mogelijk antwoord op de stelling (geheel oneens t/m geheel eens) hoeveel leerlingen 

dit geantwoord hebben. Let op, de relatie tussen het ervaringscijfer en de resultaten van deze 

stelling is significant volgens het lineaire model, maar hier kan de kleine hoeveelheid 

leerlingen een invloed op hebben, waardoor de p-waarde minder betrouwbaar is. Maar als 

naar de waardes in Tabel 4 gekeken is in combinatie met het lineaire model, dan leek het erop 

dat er inderdaad een verband was  tussen het ervaringscijfer en deze stelling. Het leek er dus 

op dat in deze groep het gevoel dat iedereen hard werkt meer bij te dragen aan een positieve 

ervaring van de samenwerking dan de daadwerkelijk werkverdeling die de leerlingen 

hebben  ervaren. Zo waren er geen significante verbanden tussen het ervaringscijfer en de 

stellingen “Alle leden van mijn groepje hebben evenveel werk gedaan voor het project.,” 

“Een paar leden in mijn groepje hebben het grootste gedeelte van het werk 

gedaan.,” ”Sommige groepsleden hebben minder werk in het project gestoken dan anderen.” 

en “Ik heb meer werk verricht dan andere leden van mijn groep.” 
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Tabel 5 

Ervaring tegenover iedereen heeft hard gewerkt. 

Iedereen heft 
hard gewerkt 

Gemiddelde 
Ervaring 

Standaarddeviatie Aantal 
leerlingen 

Geheel oneens 4,00 n.v.t. 1 
Oneens 4,50 1,73 4 
Neutraal 5,83 1,72 6 
Eens 7,50 1,00 4 
Geheel eens 7,00 n.v.t. 1 

Wat opviel is dat binnen de verschillende projectgroepen de meningen verdeeld waren 

over de stelling of iedereen hard gewerkt had. In Figuur 2 staat de verdeling van de resultaten 

van deze stelling weergeven. Uit de figuur is af te lezen dat binnen drie van de vier groepen 

er zowel leerlingen zijn die vinden dat iedereen hard gewerkt heeft en leerlingen die vinden 

dat dit niet zo is. Ook lijkt het erop dat de ervaring van hard werken niet direct verbonden is 

met het gevoel van de leerlingen of iedereen evenveel werk doet. In Figuur 3 staan de 

resultaten voor de stelling “Alle leden van mijn groepje hebben evenveel werk gedaan voor 

het project” per groep weergeven. Hieruit valt te zien dat in groep 4 niemand het oneens is 

met deze stelling, maar toch is er een leerling die het geheel eens is met de stelling dat 

iedereen hard gewerkt heeft, en is er een leerling die het hier geheel oneens mee is (uit Figuur 

2). In groep 3 is iedereen geven alle leerlingen aan dat niet alle groepsleden evenveel werk 

gedaan hebben en toch is er een leerling die vind dat iedereen hard gewerkt heeft.  
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Figuur 2. Resultaten “Iedereen in mijn groepje heeft hard gewerkt aan het project” per groep. 

 

Figuur 3. Resultaten “Alle leden van mijn groepje hebben evenveel werk gedaan voor het 

project” per groep. 

Vragenlijst einde project  

Hieronder zijn de belangrijkste resultaten uit van de vragenlijst die aan het einde van 

het project is afgenomen te vinden. 
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In de resultaten van de eind vragenlijst waren er geen vragen/stellingen waar er een 

significant verschil was tussen leerlingen met verschillende leeftijden. Er waren ook geen 

significante verschillen tussen leerlingen met verschillende leeftijden in de resultaten van de 

eind vragenlijst. Ook het verschil in ervaringscijfer tussen havo en vwo, dat in de vragenlijst 

halverwege significant was, was in eind vragenlijst niet meer significant. Voor de 

volledigheid staat in Tabel 6 staat het gemiddelde ervaringscijfer en standaarddeviatie 

weergeven voor havo en vwo leerlingen aan het einde van het project. 

Tabel 6 

Gemiddelde ervaring havo en vwo. 

Niveau Gemiddelde 
ervaring 

Ervaring 
standaarddeviatie 

Aantal 

havo 5,43 2,37 7 
vwo 6,67 0,87 9 

In Tabel 7 staan de resultaten van het ervaringscijfer per groep weergeven, inclusief 

het gemiddelde en de SD. De gemiddelde ervaring per groep verschilde minder met elkaar 

dan halverwege het project. De verschillen waren dan ook niet significant, volgens de 

Kruskal-Wallis test (H(3)=2,32, p=0,51). 

Tabel 7 

Ervaring per groep, vragenlijst 2. 

Groepsnummer Cijfer per 
person 

Gemiddelde 
ervaring per 
groep 

Standaarddeviatie 
per groep 

1 7 8 5 5 6,25 1,50 
2 7 7 4 7 6,25 1,50 
3 1 7 6 6 5,00 2,71 
4 7 6 7 8 7,00 0,81 

Vanwege de grote SD voor groep 1, 2, en 3 hebben we besloten om de ervaringscijfers 

te bespreken gekoppeld aan de informatie die de leerlingen bij de open vragen hebben 

ingevuld. 
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Groep 1 

In groep 1 waren de meningen verdeeld over het samenwerken binnen de groep. Twee 

leerlingen gaven een ruim voldoende (7 en 8), terwijl twee andere leerlingen een 

onvoldoende (5) gaven. Een van de leerlingen die een 5 gaf voor de ervaring van het 

samenwerken gaf daarbij de volgende uitleg: “Alleen de helft van het groepje doet wat.”  

Groep 2 

In groep 2 was te zien dat 3 leerlingen een 7 geven voor de samenwerking terwijl een leerling 

hiervoor een 4 gaf . De uitleg die de laatst genoemde leerling hierbij geeft was als volgt: “Een 

iemand doet helemaal niks. De andere 2 doen wel iets.” Een van de leerlingen die een 7 gaf, 

had hierbij de volgende uitleg: “Het gaat wel goed en iedereen doet zijn werk behalve één 

iemand.” Hier leek dezelfde uitleg gegeven te worden, maar werd er een ander punt aan 

gekoppeld. 

Een andere interessante opmerking gemaakt door een van de leerlingen die een 7 gaf voor de 

ervaring is als volgt: “De communicatie via app/takenbord/meet wordt vaak verkeerd 

geïnterpreteerd.” 

Groep 3 

Bij groep 3 viel meteen op dat een van de leerlingen de ervaring van het samenwerken een 1 

gaf. Dit zorgde ook voor een hogere SD. Deze leerling was van mening dat hij alles gedaan 

had en toen hij daar op aangesproken werd is hij maar gestopt met werken. Na deze 

gebeurtenis deden volgens deze leerling de andere leerlingen nog steeds niets. De leerling die 

een 7 gaf voor de samenwerking had hierbij de volgende uitleg: “We werken niet heel goed 

samen maar het is ook zeker niet slecht.” 

Groep 4 

In groep 4 leken alle leerlingen over het algemeen tevreden te zijn met de samenwerking, ze 
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geven alle vier een voldoende voor de samenwerking. Opvallend was dat de leerling die het 

hoogste cijfer gaf binnen het groepje (8) de volgende uitleg gaf: “Er is niet genoeg 

communicatie.” De leerling die een 6 gaf binnen dit groepje heeft hierbij de volgende uitleg: 

“Er wordt wel overlegd en er staan ook taken in taakbord, maar echt overlegd wordt er niet” 

In tegenstelling tot de eerste vragenlijst zijn er geen significante predictor variabelen 

voor de ervaring van de samenwerking. Het verband tussen iedereen heeft hard gewerkt en 

het ervaringscijfer is niet meer aanwezig.  

Met de Wilcoxon signed-ranked test is onderzocht of er significante verschillen waren 

tussen de antwoorden van de eerste en tweede vragenlijst. De Wilcoxon signed-rank test is 

gebruikt, omdat de verschillen tussen de antwoorden van de eerste en tweede vragenlijst niet 

normaal verdeeld waren. Alleen het verschil in het ervaringscijfer voor het samenwerken was 

normaal verdeeld (W=0,94, p=0,37 Shapiro-Wilk test). Let op, omdat er tussen sommige 

antwoorden van de leerlingen geen verschil zitten tussen de eerste en tweede vragenlijst is de 

p-waarde van de Wilcoxon test een benadering. Alleen voor de stellingen “Alle leden van 

mijn groepje hebben evenveel werk gedaan voor het project” en “Sommige groepsleden 

hebben minder werk in het project gestoken dan anderen” was het verschil tussen de eerste en 

tweede vragenlijst significant (V=31,5 p=0,041 en V=0 p=0,03103, respectievelijk). 

In Figuur 4 zijn de resultaten voor de stellingen “Alle leden van mijn groepje hebben 

evenveel werk gedaan voor het project” en “Sommige groepsleden hebben minder werk in 

het project gestoken dan anderen” weergeven van de eerste vragenlijst (halverwege) en de 

tweede vragenlijst (eind). Hier is te zien dat aan het einde van het project de leerlingen de 

groepsverdeling minder eerlijk zijn ervaren. Meer leerlingen zijn het oneens (of geheel 

oneens) met de stelling dat iedereen evenveel werk heeft gedaan aan het einde van het project 

dan halverwege. Halverwege waren 44% van de leerlingen het oneens met de stelling, aan het 



ERVARING WERKVERDELING MET OP SCRUM GEBASEERD TAAKBORD 39 

einde 62%. Ook is in Figuur 3 te zien dat alle leerlingen het eens, geheel eens of neutraal zijn 

over de stelling dat sommige groepsleden minder werk hadden gedaan. 

 

Figuur 4. Resultaten stellingen evenveel werk en sommige minder eerste en tweede 

vragenlijst. 

Hoewel het geen significant verschil is, viel het verschil in resultaten voor de stelling 

“Groepsleden die niet hun eerlijke deel van het werk doen, verpesten het samenwerken voor 

de rest van de groep” op. In Figuur 5 staan de resultaten van voor deze stelling voor de eerste 

en tweede vragenlijst weergeven. Er lijkt een lichte verschuiving te zijn, waar minder 

leerlingen het eens zijn met deze stelling aan het einde van het project.  
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Figuur 5. Resultaten stelling “Groepsleden die niet hun eerlijke deel van het werk doen, 

verpesten het samenwerken voor de rest van de groep” eerste en tweede vragenlijst. 

 

Interviews  

Na de resultaten van de vragenlijst besproken te hebben, wordt hier ingegaan op de 

resultaten van de interviews. Er wordt per groep een beeld geschetst hoe de werkverdeling 

binnen een groep was, hoe ze gebruik hebben gemaakt van het taakbord en hoe ze dit vonden. 

Deze informatie is verkregen door het analyseren van de interviews. In groep 1 en in groep 3 

kon per één leerling niet aanwezig zijn bij de interviews door internet of persoonlijke 

omstandigheden. Zij hebben de vragen per mail beantwoord. 

Groep 1 

In groep 1 was de werkverdeling voor de eerste vragenlijst redelijk goed, maar waren 

ze nog niet echt begonnen met werken aan het project. Een van de leerlingen had op dat 

moment ook nog geen toegang tot een laptop. De algemene mening binnen de groep is dat 

een van de leerlingen veel gedaan heeft, een andere ook wel iets en de andere twee minder. 

Een leerling geeft aan dat hij het oneerlijk vind als iemand minder doet aangezien hij/zij wel 

hetzelfde punt krijgt. Een leerling vindt het niet echt een probleem aangezien alle (kleine) 

taken op het taakbord staan en dat minder doen niet betekent dat de kwaliteit omlaag gaat. 

Hierover doet hij de volgende uitspraak:  “[...] als iemand meer of minder doet is het niet 

alsof hun echt een groot stuk laten vallen, omdat met het taakbord laten ze maar een klein 

stukje vallen, en dat kan dan weer gecompenseerd worden door de rest”. Hij bedoelde hier 

dat door het taakbord maken leerlingen maar een klein stukje niet wat makkelijk 

gecompenseerd kan worden door anderen en hij vindt dan ook dat die dit samenwerking niet 

verpest. De vierde leerling kan begrijpen dat het irritant is als andere minder werk doen.  
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Alle taken waar de leerlingen aan gewerkt hebben zijn op het taakbord geplaatst. De eerste 

taken hebben ze onderling overlegd. Hierna was het de bedoeling dat ze zelf een taak kozen 

waar ze aan gingen werken en werd hier niet meer over overlegd. Over het algemeen vonden 

deze leerlingen dat het taakbord voor meer overzicht zorgde. Door één leerling werd gezegd 

dat soms niet alle taken duidelijk genoeg opgeschreven waren, waardoor het soms 

verwarrend was. Deze leerling vond het wel handig dat er taken toegevoegd konden worden 

aan het taakbord, zodat niemand aan hetzelfde zou gaan werken. Een andere leerling gaf aan 

dat hij één keer op het taakbord keek en erna gewoon is gaan werken zonder terug te kijken 

wat er precies moest gebeuren.  

Over het nog een keer gebruiken van het taakbord vonden drie van de vier leerlingen het 

vooral nuttig voor gebruik online. Zij denken dat bij face-to-face contact een taakbord niet 

nodig is. De andere leerling vond het taakbord zorgen voor een efficiënte werkomgeving en 

wilde het vaker gebruiken.  

Groep 2 

In deze groep is er geen verschil in de werkverdeling voor en na de eerste vragenlijst. 

Het was bij deze groep het plan om alles eerlijk te verdelen. Ze zijn als groep van mening dat 

een leerling tijdens het project minder heeft gedaan. Een leerling zei het volgende over de 

werkverdeling: “er is altijd iemand die iets meer en iemand die iets minder doet, maar ik vind 

het wel eerlijk”.  Een andere leerling reageerde hierop dat hij het hier niet mee eens was “Niet 

helemaal, want (andere leerling), jij hebt nog niets op de DONE lijst staan”. 

Tijdens het interview was er nog 1 week van het project over en ze verwachtten dat 

het hierna allemaal rechtgetrokken zou zijn. Tijdens dit project hadden ze altijd met het 

taakbord gewerkt en netjes de taken in de juiste kolommen geplaatst. In het begin hadden ze 

een aantal taken verdeeld, hierna kon iedereen een taak kiezen die hij leuk vond of dacht 

goed te kunnen uitvoeren. Richting het einde van het project hebben ze ook wel eens 
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groepsleden aangesproken wanneer ze zagen dat er taken niet uitgevoerd waren op het 

taakbord. Ze vinden het allemaal vervelend als een leerling minder doet in een groepje. Een 

leerling geeft aan dat het ironisch is dat hij degene is die het minste gedaan heeft, maar wel 

deze mening heeft. Een leerling zegt ook nog dat hij het ook niet fijn vind als iemand veel 

meer werk doet. 

Over het algemeen vond deze groep dat het taakbord veel duidelijkheid en structuur 

gaf. Het was duidelijk wie waar mee bezig was. Hierover zei een leerling: “ik kreeg een heel 

duidelijk beeld wat er moest gedaan worden, wat er is gedaan, waar je nog mee bezig bent. 

Ja, het is heel simpel, maar toch zo handig.” Een andere leerling zei hier nog over: “ik vind 

het taakbord heel fijn want dan weet je wat jij aan het doen bent, wat anderen aan het doen 

bent, en kun je een beetje controleren of alles wel gedaan wordt. Het geeft gewoon heel veel 

structuur en duidelijkheid.” 

  Twee leerlingen geven wel aan dat ze het huidige programma wat ze gebruiken 

minder handig vinden, maar het principe van het taakbord vonden ze wel goed. In deze groep 

waren ze wel bepaalde taken vergeten toe te voegen, dus waren twee leerlingen aan dezelfde 

taak aan het werken.  Ze vonden zelf dat ze dit duidelijker op het bord hadden moeten zetten.  

Groep 3 

In deze groep was de werkverdeling niet goed gegaan voorafgaand aan de eerste 

vragenlijst. De leerlingen hadden alle taken verdeeld (mondeling) en uiteindelijk heeft een 

leerling bijna alle taken uitgevoerd, omdat hij tijd over had. De groepsleden kwamen hier 

achter door naar het taakbord te kijken. De leerlingen vertelde dat ze in overleg met de docent 

hebben afgesproken dat deze leerling na de eerste vragenlijst niet meer veel zou doen en dat 

de andere leerlingen de website zouden gaan verbeteren, aangezien ze ook niet al het gedane 

werk wilde weggooien. Hierdoor is de werkverdeling na de vragenlijst verdeeld over de 
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andere drie leerlingen. Later geven ze aan dat ze taken samen zijn gaan doen met de leerling 

die alles al af had, hierdoor zijn ook twee namen gekoppeld aan een taak. Deze groep heeft 

zelf een extra kolom toegevoegd aan het taakbord waarin ze de puntenverdeling voor de 

praktische opdracht konden zien.  

Drie leerlingen in deze groep geven aan dat ze het taakbord overzichtelijk vinden en 

snel kunnen zien wie wat doet en wat er nog gedaan moet worden en wat de afspraken zijn. 

Een leerling deed daar de volgende uitspraak over: “je [kunt] heel snel [...] zien wie wat 

gedaan heeft en wat de afspraken zijn en wie wat nog gaat doen.” Een andere leerling zei 

over het taakbord: “ik vond het [taakbord] wel heel overzichtelijk om te zien wie wat al 

gedaan had en ook als je dan iets wilde aanpassen aan wie je dat dan moest vragen.” Dezelfde 

leerling geeft ook aan dat hij het vooral handig zou vinden voor groepen groter dan twee. De 

vierde leerling vindt het minder om alles uitgebreid te moeten opschrijven, maar vindt wel 

dat het taakbord overzicht geeft wanneer je in een groep werkt.  

Alle leerlingen geven aan dat ze het niet fijn vinden als iemand meer of minder werk doet 

tijdens een project. Twee leerlingen geven als reden  aan dat ze het een groepsopdracht is en 

dus iedereen iets zou moeten doen. Een leerling geeft aan dat ze bij samenwerking ook 

belangrijk vindt hoe je het oplost wanneer er geen goede balans met de werkverdeling is.   

Groep 4 

Voor de eerste vragenlijst was er geen duidelijke werkverdeling binnen deze groep, 

aangezien twee van de leerlingen geen laptop tot hun beschikking hadden. Eén leerling geeft 

aan dat hij het na de vragenlijst beter vindt gaan, omdat ze sindsdien meer contact hadden en 

ook een gezamenlijke groepsapp hadden. In het algemeen zijn ze het er mee eens dat twee 

leerlingen meer werk hebben gedaan dan de andere, maar zeggen daarbij ook dat ze 

misschien wel alle vier evenveel energie in het project hebben gestoken, maar hierin een 

verschillend resultaat hebben behaald. Een uitspraak was ook dat ze zich niet echt hebben 
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beziggehouden met de werkverdeling. Diezelfde leerling geeft ook aan dat hij er niet zoveel 

van vindt als iemand meer of minder doet. Het maakt hem niet zo veel uit. Twee leerlingen 

vinden dat er een balans moet zijn in de werkverdeling en vinden daarin minder werk doen 

erger dan meer werk doen. De andere leerling geeft aan dat hij vooral wil zien dat iemand 

moeite in het project heeft gestoken.  

Ze hebben in dit project niet echt taken verdeeld. Alle taken stonden op het taakbord 

die belangrijk waren voor het project en leerlingen konden zelf kiezen wat ze gingen doen, 

hier is geen overleg aan te pas gekomen. Twee leerlingen vinden dat het taakbord overzicht 

geeft, zij zouden het dan ook nog een keer willen gebruiken. Een leerling geeft het volgende 

aan: “ Ik weet niet echt wat ik van het taakbord vind om eerlijk te zijn. Ik heb gedaan wat 

jullie vroegen, maar voor de rest gebruik ik het niet echt.” De vierde leerling is het eens met 

deze uitspraak.  

Over de invloed van het taakbord op het werk had een leerling het volgende te 

zeggen: “[Het taakbord had] voor mijn vrije tijd een negatief effect maarja, voor het project 

een positief.” 

Thema’s 

Een thema dat naar voren kwam in de interviews is dat in het begin alle taken op het 

taakbord zijn geplaatst en de eerste taken zijn verdeeld. Daarna was het in de groepjes zo dat 

iedereen zelf taken kon uitkiezen om verder aan te werken. Een ander thema dat duidelijk 

naar voren kwam was dat veel leerlingen het taakbord overzichtelijk vonden en een goed 

overzicht hadden wie waar mee bezig was. Dit hielp sommigen ook om afspraken te maken 

of groepsleden iets te vragen.  
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Taakborden 

In Tabel 8 staat het aantal taken dat elke leerling heeft uitgevoerd, of nog aan het 

uitvoeren zijn op het moment van de afname van het interview.  Hierna wordt per groep de 

werkverdeling aan de hand van de taakborden besproken. 

Tabel 8 

Aantal taken per kolom per leerling na 5 weken project. 

Groep 1  Leerling 1 Leerling 2 Leerling 3 Leerling 4 
In progress 1 4 3 1 
Done 1 7 3 1 
Groep 2 Leerling 1 Leerling 2 Leerling 3 Leerling 4 
In progress 2 1 1 0 
Done 4 6 4 8 
Groep 3 Leerling 1 Leerling 2 Leerling 3 Leerling 4 
In progress 3 2 1 1 
Done 19 3 2 1 
Groep 4 Leerling 1 Leerling 2 Leerling 3 Leerling 4 
In proress 2 1 1 1 
Done 4 2 0 0 

Bij groep 1 in tabel 8 leek het dat 1 leerling het meeste werk heeft gedaan. Een andere 

leerlingen uit deze groep heeft iets minder taken gedaan. Bij de twee andere leerlingen staat 

dat ze 1 taak af hebben, maar dit was de taak om de rollen te verdelen, dus geen inhoudelijke 

taak. Ook bij de kolom “in progress” lijkt het niet alsof deze verdeling rechtgetrokken werd.  

In groep twee leek de werkverdeling in groep 2 redelijk gelijk te zijn wanneer de 

cijfers van “in progress” en “done” bij elkaar opgeteld werden. Aan het einde van het project 

had iedereen dan ongeveer evenveel taken uitgevoerd.  

In tabel 8 viel meteen het ene hoge cijfer op van 19 bij groep 3. Afgaande op de 

cijfers in de tabel heeft een leerling bijna alles uitgevoerd. De 3 “in progress” taken bij deze 

leerling waren allemaal samen met een van de andere groepsleden uitgevoerd.  Voor de 

andere leerlingen is de situatie hetzelfde als in groep 1. Twee leerlingen eigenlijk geen 
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inhoudelijke taak af tot dan en één leerling meer taken. Groep 3 had ook kleinere taken op het 

bord gezet in tegenstelling tot de andere groepen. 

Bij groep 4 stonden bij twee leerlingen na 5 weken nog steeds geen taken in de 

“done” kolom. Dit leek er op te wijzen dat deze leerlingen nog geen taak afgerond hadden 

voor dit project. De andere twee leerlingen van groep 4 waren wel aan de slag gegaan.   

Conclusie en discussie 

In deze sectie trachten wij gebaseerd op de resultaten de onderzoeksvraag te 

beantwoorden. Daarna zal worden ingegaan op de tekortkomingen van dit onderzoek en 

aanbevelingen voor verder onderzoek. Ten slotte worden aanbevelingen voor het toepassen 

van taakborden in de praktijk gegeven. 

Dit brengt ons tot het antwoord op de onderzoeksvraag: “Hoe ervaren havo/vwo 4 

informatica leerlingen de werkverdeling tijdens een groepsproject op afstand waarbij een op 

Scrum gebaseerd taakbord wordt gebruikt?”  

Let op, het antwoord op de onderzoeksvraag gaat over de ervaring van de leerlingen 

die deelgenomen hebben in dit onderzoek en zijn niet generaliseerbaar naar een grotere 

groep, zoals bijvoorbeeld havo/vwo 4 informatica leerlingen in het algemeen. Voor 

generaliseerbare resultaten is vervolgonderzoek nodig. 

In de resultaten viel op dat er in geen enkele groep een gelijke werkverdeling was. Dit 

bleek onder andere uit de resultaten op de stelling “Sommige groepsleden hebben minder 

werk in het project gestoken dan anderen”. In geen enkele groep was er een leerling die het 

hiermee oneens is in de vragenlijst aan het einde van het project. Hetzelfde kwam naar voren 

in de antwoorden op de open vragen over de werkverdeling in de vragenlijsten en interviews 

en de analyse van de taakborden. 
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Er waren er twee groepen waar één leerling veel meer werk uitvoerde dan de rest van 

de groep. De twee leerlingen die het meeste werk in hun groep gedaan hadden gaven aan dat 

het taakbord hier niet veel effect op had. De leerlingen gaven beide aan dat ze zelf aan de slag 

gegaan zijn met de opdracht, en dat ze, nadat ze het werk gedaan hadden, het taakbord 

hebben bijgewerkt. Voor deze leerlingen was het taakbord dus geen deel van de reden dat ze 

meer werk verricht hadden. 

Ondanks dat de werkverdeling niet gelijk was binnen de groepen, waren er leerlingen 

die de taakverdeling alsnog eerlijk vonden. Een aantal leerlingen gaven dit aan in de 

interviews. Ook in de ervaringscijfers van de samenwerking waren er binnen drie van de vier 

groepen grote verschillen tussen de leerlingen bij de vragenlijst die aan het einde van het 

project is afgenomen. Binnen deze groepen met grote variantie waren er twee of drie 

leerlingen die de samenwerking een ruime voldoende geven, en tenminste een leerling die de 

samenwerking een 4 of lager gaf. Er was geen significant verband tussen het ervaringscijfers 

en de stelling “Ik heb meer werk verricht dan andere leden van mijn groep.” Het waren dus 

niet per se de leerlingen die meer gedaan hebben die de samenwerking negatief beoordelen. 

In de eerste vragenlijst was er een significant lineair verband tussen de mening van de 

leerlingen of iedereen in hun groep hard gewerkt heeft en het ervaringscijfer voor de 

samenwerking. Leerlingen die vonden dat niet iedereen hard werkte gaven gemiddeld een 

lager cijfer dan leerlingen die vonden dat wel iedereen hard gewerkt had. Een zelfde soort 

verband was veel minder sterk voor de stellingen “Alle leden van mijn groepje hebben 

evenveel werk gedaan voor het project” en “Sommige groepsleden hebben minder werk in 

het project gestoken dan anderen.” Dit suggereerde dat het voor de meeste leerlingen 

belangrijker was dat iedereen hard werkt (ervaren werkverdeling), dan dat iedereen evenveel 

doet (‘objectieve’ werkverdeling) voor een positieve ervaring van de samenwerking, al was 

dit minder duidelijk te zien in de tweede vragenlijst. Het leek erop dus op dat er voor 
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leerlingen een verschil was tussen de ‘objectieve’ werkverdeling en de ‘ervaren’ 

werkverdeling. 

Of de werkverdeling positief of negatief ervaren werd, verschilde sterk tussen de 

leerlingen. Ook binnen de groepen waren er grote contrasten. Binnen de groepen waren de 

leerlingen het eens dat er groepsleden waren die minder werk verrichten dan de rest, maar 

toch waren er in elke groep leerlingen die vonden dat iedereen hard gewerkt had. Ook leek de 

ervaring van de werkverdeling niet voor alle leerlingen een even grote invloed te hebben op 

de ervaring van de samenwerking, aangezien er geen significant verband gevonden kon 

worden tussen stellingen over de werkverdeling en het ervaringscijfer voor de samenwerking. 

Het verschil in ervaringscijfers binnen de groepen kon misschien deels verklaard 

worden doordat de meningen van de leerlingen verschillen over de stelling: “Groepsleden die 

niet hun eerlijke deel van het werk doen, verpesten het samenwerken voor de rest van de 

groep.” Niet alle leerlingen vonden dus dat free-riden een probleem was. Hoewel tijdens de 

interviews de meeste leerlingen aangaven het vervelend te vinden als niet iedereen zijn of 

haar deel van het werk deed, waren er ook leerlingen die ook aangaven minder problemen te 

hebben met free-riden. Een leerling gaf aan dat de kwaliteit van het eindresultaat niet 

beïnvloed werd door leerlingen die minder deden. Een andere leerling gaf aan dat het 

taakbord er voor zorgde dat iemand die minder deed een minder groot probleem was. Zijn 

redenatie was dat het met het taakbord het makkelijker was om werk dat niet door andere 

werd gedaan te compenseren. Hij bedoelde hiermee dat het taakbord het probleem voorkomt 

dat aan het einde van het project blijkt dat iemand niets gedaan heeft en dan nog al het werk 

moet worden ingehaald. 

Hierop aansluitend: De meeste leerling gaven aan dat ze ervaarde meer inzicht te 

hebben in de werkverdeling tijdens het groepsproject met het taakbord. Specifiek, dat het 
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taakbord een duidelijk beeld gaf over wie wat aan het doen is, wie wat gedaan heeft, en wat 

er nog gedaan moet worden. Het taakbord maakte het ook makkelijker voor sommige 

leerlingen om afspraken te maken over de werkverdeling met anderen in de groep. 

Meer inzicht in de werkverdeling kan de werkverdeling ten goede komen. In het 

onderzoek van Burdett gaven studenten aan dat ze denken dat meer inzicht de werkverdeling 

kan verbeteren (Burdett, 2003). Net zoals meerdere peer reviews tijdens het groepsproces 

ervoor kunnen zorgen dat groepsleden kunnen bijsturen als ze merken te veel of te weinig te 

doen (Aggarwal & O’Brien, 2008), kan het extra inzicht dat het taakbord geeft hier misschien 

ook al bij helpen. Een aantal leerlingen gaven aan dat ze door het taakbord zijn gaan beseffen 

dat ze meer moesten gaan doen. Het lijkt er dus op dat het taakbord een gedeelte van de rol 

van peer reviews tijdens het proces op zich kan nemen.  

Uit onderzoek van Hall en Buzwell (2013) bleek dat leerlingen vaak bang zijn dat de 

beoordeling van een groepsproject niet evenredig is naar de individuele bijdragen van de 

groepsleden. De supervisor/docent heeft namelijk niet altijd een goed beeld van de 

werkverdeling, waardoor het lastig is om elke leerling individueel te beoordelen. Het gebrek 

aan inzicht van de docent kan ervoor zorgen dat leerlingen free-ride gedrag gaan vertonen, 

omdat ze zich kunnen verschuilen achter de groep. Specifiek in groepen die alleen online 

samenwerken zijn groepsleden geneigd om minder hard te werken bleek uit onderzoeken van 

Blaskovich (2008), en Piezon en Donaldson (2005). Dit was in deze onderzoeken vooral te 

wijten aan het feit dat supervisors minder inzicht hadden in de werkverdeling. De leerlingen 

gaven aan dat het taakbord duidelijk liet zien wie wat gedaan heeft. Deze informatie is ook 

beschikbaar voor de docent, waardoor ook de docent een beter inzicht kan krijgen van de 

werkverdeling. Het taakbord zou dus een rol kunnen spelen in het beoordelen van leerlingen 

naar individuele bijdragen. Het taakbord zou dus potentieel een van de punten waar 



ERVARING WERKVERDELING MET OP SCRUM GEBASEERD TAAKBORD 50 

leerlingen tegenop kijken tijdens samenwerken (de oneerlijke beoordeling) gedeeltelijk 

kunnen verhelpen. 

Ondanks dat de meeste leerlingen aangaven meer inzicht te hebben in de 

werkverdeling door het taakbord, waren er ook leerlingen die minder enthousiast waren over 

het taakbord. Meerdere leerlingen gaven aan het taakbord niet veel te gebruiken. Ze werkte 

naar eigen inzicht aan het project en keken dan op het taakbord welke taken hierbij hoorden. 

Andere leerlingen zagen het nut van een taakbord niet in bij een klassikale setting waar de 

leerlingen face-to-face contact hebben. 

Een thema dat opviel in de interviews was het gebrek aan communicatie over de 

taakverdeling. Alle vier de groepen gaven in de interviews alleen aan het begin overlegd 

hadden wie welke taak uit ging voeren. Daarna hebben leerlingen zelfstandig taken gekozen 

op het taakbord en uitgevoerd. Uit de interviews leek naar voren te komen dat er niet veel 

over deze taken gecommuniceerd was. Er is een mogelijkheid dat de groepen door het 

taakbord minder zijn gaan communiceren over de taakverdeling. Of dit het geval is, was niet 

concluderen vanuit de data die verzameld waren in dit onderzoek. Het feit dat de leerlingen 

vanuit thuis moesten samenwerken door de COVID-19 uitbraak kon ook veel invloed hebben 

gehad op de communicatie. 

Tekortkomingen 

Er zijn een aantal tekortkomingen aan dit onderzoek. Ten eerste is de populatie 

waarop dit onderzoek is uitgevoerd klein, maar 16 leerlingen. Hierdoor kunnen de conclusies 

van dit onderzoek niet gegeneraliseerd worden. Dit onderzoek laat alleen de resultaten voor 

deze klas zien. 

Ook was de periode waarin de leerlingen aan het project gewerkt hebben redelijk kort. 

De leerlingen hadden vijf weken de tijd om aan het project te werken. Het zou kunnen dat een 
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taakbord nuttiger is voor langere projecten, omdat het over een langere tijd lastiger is om de 

werkverdeling in de gaten te hebben, zonder deze expliciet bij te houden, in bijvoorbeeld een 

logboek of taakbord. 

Wij denken dat het Hawthorne effect geen grote invloed heeft gehad op het 

onderzoek. Leerlingen lijken niet meer werk te zijn gaan doen voor het groepsproject omdat 

ze geobserveerd werden. De vragenlijsten kunnen wel een invloed gehad hebben op de 

ervaring van de samenwerking en werkverdeling. De vragenlijst halverwege kan een moment 

van zelfreflectie zijn voor de leerlingen. De vragenlijst kon in dit opzicht voor eenzelfde 

effect zorgen als meerdere peer reviews tijdens het groepsproces (Aggarwal & O’Brien, 

2008). Zo was het mogelijk dat leerlingen zich door de vragenlijst realiseren dat ze niet 

genoeg of teveel werk verrichten, en hierdoor hun gedrag gingen bijsturen. Echter, komt een 

dergelijk geval niet duidelijk naar voren in de verzamelde data, maar dit betekent niet dat het 

niet voorkwam. 

Een andere tekortkoming was aan dit onderzoek is dat het plaatsvond tijdens de 

COVID-19 uitbraak waarbij de middelbare scholen gesloten waren. Hierdoor kregen de 

leerlingen online les en werkten ze vanuit huis. Wij vermoeden dat dit een invloed heeft 

gehad op de werkverdeling en de communicatie hierover. De leerlingen waren namelijk niet 

gewend aan deze setting, en communiceren werd lastiger omdat de leerlingen elkaar niet 

face-to-face kunnen spreken. Ook heeft het thuiswerken direct een invloed gehad op de 

werkverdeling. Er waren een aantal leerlingen die thuis geen computer hadden om aan het 

project te werken, waardoor zij minder werk konden verrichten.  

Advies vervolgonderzoek 

Gebaseerd op de tekortkomingen van dit onderzoek presenteren wij een aantal 

adviezen voor vervolgonderzoek. 
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De positieve reacties van leerlingen op het taakbord, motiveren om verder onderzoek 

te doen naar de invloed van het taakbord op de werkverdeling en de ervaring hiervan. Wij 

denken dat een groter onderzoek naar samenwerken aan de hand van een taakbord tot meer 

inzichten kan leiden. Wij raden aan om op een grotere groep leerlingen te testen waarbij de 

leerlingen worden opgedeeld in een test en controle groep. Hierdoor kan er onderzocht 

worden of naast meer inzicht in de werkverdeling de taakborden ook invloed hebben op de 

werkverdeling zelf. 

Daarnaast kan het interessant zijn om te onderzoeken welke invloed de taakborden 

hebben op de communicatie over de werkverdeling. Uit het onderzoek van Burdett bleek dat 

studenten goede communicatie rondom de werkverdeling zien als oplossing voor problemen 

met de werkverdeling (Burdett, 2003). Aan de hand van de opmerkingen van de leerlingen 

tijdens het interview leek er tijdens het project weinig communicatie te hebben 

plaatsgenomen over de werkverdeling. In plaats daarvan hebben leerlingen zelf uitgekozen 

welke taken ze gingen uitvoeren met behulp van het taakbord. Het is daarom interessant om 

te onderzoeken of het taakbord stimuleerde om minder te communiceren of dat andere 

factoren tijdens dit onderzoek, zoals de COVID-19 uitbraak, hier een grotere invloed op 

hebben. 

Vervolgonderzoek kan ook de communicatie rondom de werkverdeling en de 

taakborden plaatsen in een agile kader. Zo kan er gekeken worden of de werkverdeling 

verbeterd kan worden door een aantal Scrum events, zoals een sprint-planning, -review en -

retrospective te voegen aan het samenwerkingsproces (Schwaber & Sutherland, 2013). 

Vertaling naar de praktijk 

De meeste leerlingen gaven in het interview aan dat ze bij een volgend groepsproject 

weer een taakbord willen gebruiken. Ze hechten waarde aan het inzicht dat de taakborden 
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kunnen geven aan de voortgang van het project en de werkverdeling. Hierdoor lijkt het erop 

dat een taakbord gebruiken in de lespraktijk nuttig kan zijn. Ook is het voor de docent 

makkelijk om de voortgang van de leerlingen te volgen met behulp van het taakbord. Hier 

zijn we in dit onderzoek niet op ingegaan, maar de docent heeft meerdere keren op basis van 

het taakbord korte gesprekken gevoerd met leerlingen over de vooruitgang. 

Het inzetten van een taakbord vereist niet veel veranderingen aan de opzet van 

groepsopdrachten, waardoor het redelijk makkelijk is in te zetten. Wel moet de leerlingen 

geleerd worden hoe ze het taakbord moeten gebruiken. In de klas waar dit onderzoek heeft 

plaatsgevonden pakten de leerlingen het gebruik van het taakbord makkelijk op. Het gebruik 

van het taakbord liet ook zien dat de drie kolommen, “TODO”, “IN PROGRESS”, en 

“DONE”, duidelijk waren voor de leerlingen en inzicht gaven in de werkverdeling. 

Wij raden niet aan om het programma Wekan te gebruiken in de praktijk. Sommige 

handelingen zoals kaarten verwijderen of samenvoegen zijn niet eenvoudig, ook is voor de 

installatie een eigen server nodig. Bovendien zegt het team achter Wekan dat het programma 

nog in ontwikkeling is en fouten kan bevatten. Wij hebben voor Wekan gekozen vanwege 

privacy redenen. Geen enkele data werd opgeslagen op servers die niet in eigen beheer 

waren. Als alternatief kan Trello gebruikt worden (https://trello.com). Met Trello kunnen 

eenvoudig taakborden worden aangemaakt. Trello is gebruiksvriendelijker dan Wekan, en 

vergt minder tijd om op te zetten. Leerlingen hebben hier wel een account voor nodig. Ook is 

bij Trello de privacy niet gewaarborgd. 

De meeste leerlingen waren enthousiast over het gebruik van een taakbord tijdens het 

groepsproject. Door deze positieve ervaringen van de leerlingen, en het inzicht dat het 

taakbord de leerlingen en docent kan bieden, raden wij aan om bij een volgend groepsproject 

misschien een taakbord te proberen. 
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Bijlagen 

Bijlage A: Vragenlijst 

Deze vragenlijst gaat over de werkverdeling binnen je team. (Je vult deze vragenlijst 

halverwege het project  in.)  Probeer de vragen zo eerlijk mogelijk in te vullen. Als je nog een 

toelichting wil geven bij een specifieke vraag kun je dit bij vraag 15 doen. Vermeld hierbij het 

nummer van de vraag + een toelichting. 

De data van deze vragenlijst zal anoniem verwerkt worden. 

1. Wat is je leeftijd 

2. Ik zit op: *optie1* havo *optie2* vwo  

3. Wat is je teamnummer? 

4. Vul hier je persoonlijke code in (uitgelegd in de les ) 

5. Beoordeel je ervaring met het samenwerken binnen dit groepje, op een schaal van 1 tot 
10. (1 = zeer slecht, 10 = uitstekend). 

6. Leg uit waarom je dit punt hebt gegeven. 

Geef op een schaal van 1-5 aan of je het eens of oneens bent met de volgende 

stellingen.1 = helemaal oneens, 5 = helemaal eens. 

7. Groepsleden die niet hun eerlijke deel (meer of minder) van het werk doen, verpesten 
het samenwerken voor de rest van de groep. 
 

8. Alle leden van mijn groepje hebben evenveel werk gedaan voor het project. 
 

9. Een paar leden in mijn groepje hebben het grootste gedeelte van het werk gedaan. 
 

10. Sommige groepsleden hebben minder werk in het project gestoken dan anderen. 
 

11. Ik heb meer werk verricht dan andere leden van mijn groep. 
 

12. De andere groepsleden vonden mijn bijdrage aan het project niet nuttig. 
 

13. Iedereen in mijn groepje heeft hard gewerkt aan het project.  
 

14. Heb je nog een toelichting op een van vragen geef deze dan hier: vraagnummer + 
toelichting 
 

15. Heb je nog iets toe te voegen over de ervaring van de werkverdeling binnen je team? 
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Bijlage B: Vragen Pfaff & Huddlestone 

Houding ten opzichte van groepswerk (schaal 1 tot 10): 

•  rate your experience with this team (1 = awful, 10 = excellent). 

Houding en ervaring ten opzichte van free-riding (1-5 Likert schaal): 

• Those who don’t do their share ruin teamwork for the rest of us. 

• People who don’t do their share are just one disadvantage that must be dealt with to 

get the greater advantage of teamwork. 

• Everyone did an equal amount of work. 

• Some people did more work than others. 

• Everyone did his or her share. 

• A few people did the majority of the work. 

(Pfaff & Huddleston, 2003) 
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Bijlage C: Vragen Galegher en Kraut 

We are all contributing fairly to this project. 

• Other members of our project team have worked very hard on this project. 

• I am doing more than my share of the work for our team. 

• The other members of the group don't seem to respect my contributions. 

• Everyone on my team does their fair share of the work. 

(Galegher & Kraut, 1994) 
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Bijlage D: Interview vragen 

1. Wat hebben jullie tijdens dit project precies gedaan? 

2. Tijdens de vragenlijst hebben we jullie gevraagd naar de werkverdeling binnen dit 

project, hoe was de werkverdeling voor het afnemen van de eerste vragenlijst tijdens 

het project? 

3. Hoe was de werkverdeling na het afnemen van de eerste vragenlijst van het 

project,  was dit anders dan daarvoor, waarom was dit? 

4. Hoe hebben jullie gebruikt gemaakt van het taakbord? 

5. Heeft het taakbord invloed gehad op de werkverdeling tijdens het project, waarom 

denken jullie dat? 

6. Tijdens het invullen van de vragenlijst hebben we gevraagd of iedereen evenveel werk 

tijdens het project heeft verricht. Vinden jullie dat dit zo is en waarom dan? 

7. Heeft het taakbord hier invloed op gehad, waarom is dit zo? 

8. Verpest iemand die meer/minder werkt doet het voor de groep, waarom wel of niet? 

9. Zou je in een volgend project weer een taakbord willen gebruiken, waarom wel of niet? 
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