
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een schoolkeuzetest voor toekomstige leerlingen van De Nieuwste School

Schoo, N.I.W.

Award date:
2015

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/d8b69316-ec14-4cbd-8ae9-a205106cd6d4


Onderzoek van Onderwijs
“Een schoolkeuzetest voor toekomstige leerlingen 

van De Nieuwste School” 
Inleiding
Aanleiding
Het gaat tegenwoordig zo goed met De Nieuwste School (DNS) 
dat ze teveel aanmeldingen krijgt van nieuwe leerlingen. De 
school kan niet uitbreiden op locatie en wil dit liever ook niet om 
haar onderwijsconcept te kunnen behouden. Er wordt daarom 
geloot welke leerlingen worden toegelaten. DNS hanteert een 
constructivistisch onderwijsconcept, dat afwijkt van traditioneel 
onderwijs. Dit past niet bij elke leerling en daarom vallen er 
ieder jaar toch nog enkele leerlingen uit. Dit is jammer, want op 
deze manier krijgt een leerling die uitgeloot is, en wel goed tot 
zijn/haar recht was gekomen op de school, geen kans.

Doel
Hoe kan een wetenschappelijk onderbouwde schoolkeuzetest 
worden vormgegeven, zodat toekomstige leerlingen kunnen 
‘testen’ of ze bij het onderwijsconcept van DNS passen?

Onderzoeksvragen
Hoofdvraag
Waaraan moet de vragenlijst (het instrument) 
voldoen om een uitspraak te kunnen doen of 
leerlingen bij het onderwijsconcept van DNS passen? 
 
Deelvragen
- Wat typeert het onderwijs van DNS?
- Welke leerlingkenmerken passen het beste bij DNS?
- Wat zal, op basis van de antwoorden op vraag één   
 en twee, de inhoud van het instrument moeten zijn   
 om de match tussen leerlingkenmerken en kenmerken  
 van het onderwijs te meten?
- Welke aanpassingen zijn nodig om de vragenlijst  
 geschikt te maken voor de doelgroep: leerlingen uit   
 groep acht?
- Hoe kunnen de bestaande subschalen worden  
 samengesteld tot een nieuwe vragenlijst (met uni  
 forme subschalen)?

Methode
Respondenten 
De groep respondenten bestaat uit 75 brugklasleerlingen 
(3 gemengde brugklas sen mavo/havo/vwo) van DNS en 73 
brugklasleerlingen van twee traditionele middelbare scholen 
(1 brugklas met 24 mavo leerlingen en 2 brugklassen met totaal 
49 havo/vwo leerlingen).
 
Procedure
De opzet van de vragenlijst is sterk gebaseerd op het instrument 
van de Bruijn: ‘krachtige leeromgeving’, die ook gebruikt wordt 
in het onderzoek van dr. M. Koopman.
De volgende vijf factoren zijn gebruikt voor de opzet van de 
nieuwe vragenlijst:

- Leerstof aanbod
- Structuur en bereik
- Leeromgeving
- Verwerkingsvormen
- Begeleiding

Per factor is een aantal vragen bedacht die bij deze factor zouden 
kunnen passen. Er is telkens een vraag geformuleerd die goed 
past bij het onderwijsconcept van DNS (een positieve stelling) 
en een tegenvraag die beter past bij traditioneel onderwijs (een 
negatieve stelling). Een hoge score op de antwoordschaal van 
een positieve stelling resulteert in een positief advies voor DNS. 
Een hoge score op de antwoordschaal van een negatieve stelling 
resulteert in een positief advies voor een traditionele school/
negatief advies voor DNS.

Dataverzameling
De dataverzameling is volgens de volgende stappen  verlopen:

- Controle of de vijf factoren van de Bruijn et. al. nog 
 overeenkomen met het huidige schoolbeleid van DNS. 
- Gesprek met vier docenten van DNS of de vragenlijst  
 het onderwijsconcept van DNS dekt. 
- Het testen van de vragenlijst onder de leerlingen.

Het doel van het onderzoek is te kijken of de ontwikkelde 
vragenlijst betrouwbaar en valide is en of de vragen duidelijk 
genoeg geformuleerd zijn voor de doelgroep.

Theoretisch Kader
Vooronderzoek
De basis van het onderzoek is gebaseerd op een bestaand 
onderzoek naar het onderwijsconcept van DNS. Het gaat hierbij 
om de volgende documenten:

- Koopman, M (2012). Evaluatie DNS: Deel A: Ambities van 
 DNS. Eindhoven: Eindhoven School of Education.
-  Koopman, M (2011). Evaluatie DNS: Deel B: 
 Instroomkenmerken. Eindhoven: Eindhoven School of  
 Education.
- Koopman, M en Beijaard, D (2012). Evaluatie DNS: Deel  
 D: Eindrapport hoofdonderzoek. Eindhoven: Eindhoven  
 School of Education.

Hierin staat beschreven wat het onderwijsconcept van DNS 
inhoudt en in welke mate de situatie destijds aansloot bij de 
doelen die gesteld waren door de school.

Instrument van De Bruijn et. al.
Voor het opstellen van de vragenlijst gebruik ik  de instrumenten 
die gebruikt zijn door dr. M. Koopman. Hierbij gaat het met name 
om het instrument van De Bruijn et. al.  (2005) over de krachtige 
leeromgeving. DNS werkt volgens een sociaal-constructivistisch  
onderwijsconcept en daarom past het model van De Bruijn et. 
al. goed binnen dit onderzoek. Het model is een vertaling van de 
sociaal-constructivistische leertheorie naar de manier waarop het 
onderwijs er uit zou moeten zien. Met behulp van dit instrument 
kan dus gemeten worden of de toekomstige leerlingen goed 
passen bij het sociaal-constructivistische onderwijs van DNS. 
Dit model wordt ook door dr. M. Koopman gebruikt in haar 
onderzoek. 

Nynke Schoo - 0656891            Begeleider: dr. M. Koopman      



Onderzoek van Onderwijs
“Een schoolkeuzetest voor toekomstige leerlingen 

van De Nieuwste School” 

Nynke Schoo - 0656891            Begeleider: dr. M. Koopman      

Tabel 1: Chronbach’s Alpha met twee factoren

Tabel 2: Chronbach’s Alpha met vijf factoren

Het onderzoek is op de volgende manier verlopen:
- Op traditionele scholen: alleen afname vragenlijst
- Op DNS: afname vragenlijst en gesprekken met zeven  
 leerlingen over de duidelijkheid van de vragen. Dit met 
 als doel om de vragen op dusdanige manier her te  
 formuleren dat deze in de volgende versie wel duidelijk 
 zijn voor de doelgroep.

Wat wordt er met de gegevens gedaan:
- DNS: het maken van een scoringsmodel voor    
 toekomstige leerlingen aan de hand van de scores per  
 onderdeel van de huidige leerlingen van DNS.
- Traditionele scholen: controlegroep. 
	 Scoren	deze	leerlingen	significant	anders	op	bepaalde		
 factoren dan leerlingen van DNS?
- De leerlingen krijgen ook enkele vragen over:
 -  Niveau van de leerling.
 - Of de leerling nu nog tevreden is met zijn/  
  haar schoolkeuze. Waarom wel/niet?
 - Begrijpelijkheid van de vragen.
 - Welke vragen er niet duidelijk waren en wat   
  daaraan niet duidelijk was.
 Er wordt gekeken of deze factoren invloed hebben op  
 de scores van de leerlingen.

Instrument
Het geteste instrument bestaat uit vijf factoren, met een totaal 
van 59 vragen, gebaseerd op de krachtige leeromgeving van De 
Bruijn et. al. Per factor zijn er een aantal vragen:

 Leerstof aanbod:  11 vragen
 Structuur en bereik: 8 vragen
 Leeromgeving:  18 vragen
 Verwerkingsvormen: 10 vragen
 Begeleiding:  12 vragen

Bij elke vraag kan de leerling, door middel van een vijfpuntenschaal, 
aangeven in welke mate deze bij hem/haar past.
 1 = Past helemaal niet bij mij
 2 = Past niet bij mij
 3 = Neutraal
 4 = Past goed bij mij
 5 = Past heel goed bij mij

Analyse
De verkregen gegevens zijn met behulp van het programma 
SPSS geanalyseerd op betrouwbaarheid en validiteit.

Betrouwbaarheid
Allereerst is gekeken naar de betrouwbaarheid van de gegevens 
door het berekenen van Chronbach’s Alpha. Hieruit bleek dat 
de twee hoofdfactoren:  vragen over wel passen bij DNS en 
vragen over niet passen bij DNS, betrouwbaar waren, maar dat 
de vijf gebruikte factoren (De Bruijn, et al., 2005) niet allen 
betrouwbaar genoeg waren. Alle scores boven 0,700 worden 
betrouwbaar geacht. Het eventueel schrappen van items binnen 
schalen met het oog op het verhogen van de betrouwbaarheid, 
bleek bovendien geen optie te zijn: ook dan bleven de 
betrouwbaarheden per factor soms te laag.

Omdat de oorspronkelijke indeling van items in vijf schalen niet 
leidde tot betrouwbare schalen en omdat de indeling in twee 
subschalen (DNS en niet-DNS) niet zo precies was, is vervolgens 
een exploratieve factoranalyse gedaan. Deze factoranalyse 
is gebruikt om grip te krijgen op welke latente variabelen er 
precies in de vragenlijst te herkennen waren. De factoranalyse 
is gedaan in een aantal stappen:

1.	 Het	aantal	factoren	is	in	eerste	instantie	niet	gefixeerd	en	
 door middel van het bestuderen van het omslagpunt in het 
 scree plot en de verklaarde variantie per oplosssing, is 
 bepaald dat het omslagpunt voor de best passende  
 oplossing bij drie, vier of vijf factoren ligt.

2. Vervolgens is gekeken bij welk aantal factoren de 
 interpreteerbaarheid van de vragenlijst het beste zou zijn. 
 Hiertoe zijn factoranalyses met varimax rotaties gedaan 
 met een vastgelegd aantal van 3, 4 en 5 factoren.   
 Vervolgens is voor deze oplossingen gekeken welke vragen 
 onder welke nieuwe factor vallen en welk overkoepelend 
 label de lading van deze vragen het zou kunnen dekken. 
 Met het oog op interpreteerbaarheid zijn vragen met een 
 factorlading onder de 0,250  niet meegenomen in deze 
 analyse.

3.  De oplossingen met drie en vijf factoren leken het best 
 te interpreteren door de onderzoeker en haar begeleider. 
 De verklaarde variantie van de oplossing met drie factoren 
 was 33,983 % en die van de oplossing met vijf factoren 
 was 41,511 %.
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Dit heeft geleid tot de keuze uit drie of vijf factoren. 

4.  Uiteindelijk is gekozen om de vragenlijst te laten bestaan 
 uit drie factoren. 
 Op statistisch niveau is de betrouwbaarheid (Chronbach’s  
 Alpha) van de vragenlijst bestaande uit drie factoren  het 
 hoogst. Kijkend naar het doel van het onderzoek is het  
 geven van advies richting de leerlingen duidelijker bij een 
 onderverdeling in drie factoren.

2. Ook is voor de niet-tevreden leerlingen onderzocht of 
	 hun	scores	op	de	schalen	significant	verschillen	van	die		
 van de tevreden leerlingen. 

3. Bovendien is middels een t-test gekeken naar of er
  verschillen zijn tussen invullers met een verschillend 
 opleidingsniveau. Het uitblijven daarvan is wederom een 
 teken van validiteit. 
 

Validiteit
Ten tweede is gekeken naar de validiteit van de vragenlijst 
bestaande uit de drie nieuw gevonden factoren. Dit is gedaan 
met behulp van T-testen en correlaties met betrekking tot het 
opleidings niveau: 

1. Er is gekeken naar de leerlingen die hebben aangegeven 
 tevreden te zijn over hun schoolkeuze en onderzocht of 
 er verschillen zijn in de schaalscores tussen leerlingen die 
 op DNS zitten (en daar tevreden over zijn) en leerlingen 
 die niet op DNS zitten (en daar tevreden over zijn). Indien 
 dit het geval is, zou er sprake kunnen zijn van validiteit. 

Resultaten
Drie factoren
Het resultaat van het onderzoek is een vragenlijst bestaande uit 
drie factoren, waaraan toekomstige leerlingen kunnen testen of 
ze passen bij het onderwijsconcept van DNS. 

Het gaat hierbij om de volgende factoren:
	 1.	Leraargestuurd	onderwijs:	leerlingen	vinden	het	fijn		
  dat de docent alle touwtjes in handen heeft. 
 2. Leerlinggestuurd onderwijs: leerlingen vinden het 
	 	 fijn	om	zelf	het	heft	in	handen	te	nemen	tijdens	
  hun leerloopbaan.
	 3.	Alternatieve	werkvormen:	leerlingen	vinden	het	fijn		
  om op een andere manier te leren dan enkel op de  
  traditionele manier.

Analyse resultaten
Uit de t-test blijkt dat de leerlingen van DNS op twee van 
de drie factoren (leerlinggestuurd onderwijs en alternatieve 
werkvormen)	 significant	 hoger	 scoren	 dan	 leerlingen	 van	
scholen met traditioneel onderwijs. Op de factor leraargestuurd 
onderwijs scoren de leerlingen van DNS juist lager dan leerlingen 
van traditionele scholen. Het niveau van de leerling heeft geen 
invloed op de manier waarop de leerling de vragenlijst invult.
Voor ontevreden leerlingen is gecheckt of zij ontevreden zijn 
over het concept van DNS of dat zij hiervoor andere redenen 
hebben. Uit de analyse blijkt niet duidelijk of de ontevredenheid 
van deze leerlingen te maken heeft met het concept van DNS. 

Uit de analyse naar validiteit blijkt dat de vragenlijst voldoende 
valide is.
Er	 is	 een	 significant	 scoreverschil	 aanwezig	 tussen	 tevreden	
leerlingen die op DNS zitten en tevreden leerlingen die niet op 
DNS zitten. Ook is er een verschil te zien tussen de scores van 
niet tevreden leerlingen en scores van tevreden leerlingen. Als 
laatste	blijkt	er	geen	significant	scoreverschil	aanwezig	tussen	
invullers met een verschillend opleidingsniveau. 

T-test

Tabel: Scores – alleen tevreden leerlingen
Boven: Er is een verschil zichtbaar in de gemiddelde scores van de tevreden leerlingen 
van DNS en tevreden leerlingen niet van DNS. 
Onder: Dit verschil is significant omdat alle factoren scoren onder de 0,05 (kolom Sig. 
(2-tailed)). Er wordt hierbij gekeken naar de regels met ‘equal variance not assumed’ 
omdat er vooraf aangenomen wordt dat er een verschil in score zichtbaar is tussen 
tevreden leerligen van DNS en tevreden leerlingen niet van DNS. 

Tabel 3: Verklaarde variantie met drie factoren

Tabel 5: Chronbach’s Alpha met vijf factoren

Tabel 6: Chronbach’s Alpha met drie factoren

Tabel 4: Verklaarde variantie met vijf factoren
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Tabel: Er is geen significante correlatie zichtbaar tussen het opleidings niveau van 
de leerling en de drie getestte factoren. Het opleidings niveau van de leerlingen is 
daarom niet van invloed op de manier waarop de leerlingen de vragenlijst invullen.

Tabel: Scores – tevreden leerlingen versus niet tevreden leerlingen 
Boven: Ontevreden leerlingen scoren anders dan de tevreden leerlingen op de 
verschillende factoren. Ontevreden leerlingen van DNS scoren gemiddeld veel lager op  
de factoren ‘leerlinggestuurd’ en ‘alternatieve werkvormen’ dan tevreden leerlingen. 
Ze scoren juist weer hoger op het onderdeel ‘leraargestuurd onderwijs’. 
Onder: Voor de factoren ‘leerlinggestuurd’ en ‘alternatieve werkvormen’ is dit 
verschil voor leerlingen van DNS significant (score onder de 0,05). Voor de factor 
‘leraargestuurd’ is het verschil niet significant.   

T-Test

Correlations

Scoringsmodel
Om te bepalen in welke mate de toekomstige leerlingen bij het 
onderwijsconcept van DNS passen, is er een scoringsmodel 
ontwikkeld. Deze grenswaarden zijn gebaseerd op de scores van 
leerlingen van DNS en leerlingen die niet op DNS zitten. Hun 
gemiddelde scores (zie T-test) hebben geleid tot het scoringsmodel. 

Het scoringsmodel is op de volgende wijze opgebouwd:
1.  De eerste waarde van het scoringsmodel is afgeleid van 
 de t-test tabel.
2.  De tweede waarde is afgeleid van de eerste waarde plus 
 de standaard deviatie (zo gunstig mogelijk omdat dat een 
 lichter scoringsmodel ontstaat).
3.  De derde waarde is op dezelfde wijze afgeleid van de 
 tweede waarde.
4.  Als laatste is aan de hand van de (onderwijskundige) 
 redenen van tien leerlingen van DNS gekeken of  
 het scoringsmodel, gebaseerd op de waarden uit de 
 analyse, realistisch is. Dit houdt in dat minimaal zes à 
 zeven van de 10 leerlingen, die aangeven tevreden  te 
 zijn met hun schoolkeuze, een positief advies voor DNS  
 moeten krijgen aan de hand van het scoringsmodel.

Uiteindelijk scoringsmodel

Tabel: s = score; scoringsmodel aangepast n.a.v. scores brugklasleerlingen DNS

Tabel: scores van tien leerling van DNS met het advies op basis van het gemaakte 
scoringsmodel.
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Conclusie en discussie
Conclusie hoofdvraag
Hoofdvraag: “Waaraan moet vragenlijsten voldoen om een 
uitspraak te kunnen doen of leerlingen bij het onderwijsconcept 
van DNS passen?”
 
Het is belangrijk dat de vragenlijst veel elementen van de 
krachtige leeromgeving bevat, omdat deze onderwerpen goed 
aansluiten bij het onderwijsconcept van DNS. Uit onderzoek/
analyse is gebleken dat de vragenlijst hierbij het beste uit drie 
factoren kan bestaan: leraargestuurd onderwijs, leerlinggestuurd 
onderwijs en alternatieve werkvormen.

Tekortkomingen van het onderzoek
Zoals eerder vermeld was het helaas niet mogelijk om de 
vragenlijst te testen op basisscholen in en nabij Tilburg. Ook 
verzoeken tot het testen op basisscholen elders in het land zijn 
afgewezen. Het is daarom niet mogelijk om zeker te weten 
of het taalgebruik en de gebruikte formuleringen voor 100% 
aansluiten bij de doelgroep van groep acht leerlingen.

Contactgegevens
M. Michels

Rector De Nieuwste School 
mariamichels@denieuwsteschool.nl

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106 

5017 GK Tilburg
info@denieuwsteschool.nl

013-5812066

Dr. M. Koopman
Begeleider EsoE

m.koopman@tue.nl 

Nynke Schoo
Student EsoE - Auteur

n.i.w.schoo@student.tue.nl

Tabel: het uiteindelijke advies voor de leerling afhankelijk van de scores op de drie 
factoren.

Over elk van de drie factoren wordt aan de leerling verteld 
waarom hij/zij wel/niet past op dit onderdeel. De leerling ziet 
niet het onderscheid tussen de verschillende factoren, maar 
krijgt de gehele uitleg in een stuk tekst te zien.

Hieronder het advies voor de leerling:
(A) = leraargestuurd onderwijs
(B) = leerlinggestuurd onderwijs
(C) = alternatieve werkvormen

Je past niet bij DNS:
(A)		 Je	vindt	het	fijn	als	de	leraar	veel	klassikale	uitleg	geeft	en	
 als deze precies uitlegt wat je moet doen. 
(B) Je wilt het liefst dat de leraar voor jou bepaalt wat je moet 
 doen en hoe je een opdracht aan moet pakken. 
(C) Je werkt het liefst voornamelijk uit een werkboek waar je 
 vervolgens een toets over maakt.

Je past redelijk goed bij een DNS:
(A)	 Je	vindt	het	fijn	als	de	leraar	klassikale	uitleg	geeft,	maar	
	 werkt	ook	graag		zelfstandig.	Je	vindt	het	fijn	als	de	leraar	
 je vertelt wat je moet doen, maar je houdt het liefst zelf 
 de verantwoordelijkheid voor je eigen werk. 
(B) Je gaat het liefst zelfstandig met een opdracht aan de slag, 
	 maar	je	vindt	het	wel	fijn	als	de	leraar	aangeeft	hoe	je	een	
 opdracht aan moet pakken. 
(C) Je hebt geen duidelijke voorkeur als het gaat om het 
 maken van toetsen, werken aan projecten, het geven van 
 een presentatie of discussiëren met medeleerlingen.

Je past goed bij DNS:
(A)	 Je	vindt	het	fijn	als	je,	na	een	korte	klassikale	uitleg	van	
	 de	leraar,	zelfstandig	aan	het	werk	kunt.	Je	vindt	het	fijn	
 zelfstandig aan de slag te gaan nadat de leraar duidelijk 
 heeft uitgelegd wat je moet doen. Ook neem je zelf de  
 verantwoordelijkheid voor je eigen werk. 
(B)	 Je	vindt	het	fijn	om	zelf	te	bepalen	wat	je	moet	doen	en	
 hoe je een opdracht aan moet pakken. De leraar vraag je 
 alleen om hulp als je dat nodig vindt. 
(C) Je werkt het liefst samen met andere leerlingen aan een 
 opdracht en probeert via discussies tot nieuwe inzichten te 
 komen. Over de gevonden resultaten geef je  het liefst 
 een presentatie, zodat jij en je medeleerlingen van elkaar 
 kunnen leren.

Het advies voor de leerling
Uiteindelijk krijgen de leerlingen naast het uiteindelijke advies 
ook een uitleg over dit advies. Dit kan zijn je past goed/je past 
redelijk/je past niet goed. Dit uiteindelijke advies is gebaseerd 
op een combinatie van de scores van de drie factoren. Om goed 
te passen bij DNS is het belangrijk dat de leerling hoog scoort 
op de onderdelen leerlinggestuurd onderwijs en alternatieve 
werkvormen. De score op  leraargestuurd onderwijs is hierbij 
van ondergeschikt belang, omdat uit de analyse is gebleken dat 
er relatief veel leerlingen van een DNS kiezen voor een vorm 
van leraargestuurd onderwijs. Dit houdt echter niet in dat zij 
niet passen bij een DNS, omdat zij vaak ook op de andere twee 
factoren hoog scoren. Daarom is besloten om de factoren op 
leerlinggestuurd onderwijs en alternatieve werkvormen de 
doorslag te laten geven bij de bepaling van het advies voor de 
leerling.
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De oude vragenlijst bestaande uit vijf factoren

1. Leerstofaanbod 

1a. Ik werk het liefst aan opdrachten die te maken hebben met een situatie uit  
 het dagelijks leven.
1b. Ik werk het liefst aan opdrachten uit een werkboek. 
1d.	 Ik	vind	het	fijn	om	kennis	uit	verschillende	vakken	aan	elkaar	te	koppelen.
1e.		 Ik	vind	het	fijn	om	elk	uur	een	ander	vak	te	krijgen.
1f.		 Ik	vind	het	fijn	om	meerdere	weken	aan	een	thema	te	werken.	 
1g.	 Ik	vind	het	fijn	om	op	een	schooldag	vooral	aan	projecten	te	werken. 
1h.	 Ik	vind	het	fijn	om	elk	uur	met	een	verschillend	onderwerp	bezig	te	zijn.
1i.  Ik wil graag dat de leraar mij vertelt wat ik moet doen.
1j. Ik wil graag zelf uitzoeken wat ik moet doen.
1k.	 Ik	vind	het	fijn	om	zelf	uit	te	zoeken	wat	ik	wil	weten.
1l.	 Ik	vind	het	fijn	om	uit	te	zoeken	wat	de	leraar	mij	vraagt.	
 
2. Structuur en bereik
 
2a. Ik wil op school vooral kennis opdoen over verschillende vakken.
2b. Ik wil op school vooral nieuwe vaardigheden en kennis leren (bijvoorbeeld  
 samenwerken, presenteren etc.)
2c. Ik wil vooral dat de leraar mij helpt mezelf op school te ontwikkelen. 
2d. Ik wil vooral dat de leraar mij helpt om hoge punten te halen.
2e.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	mij	feedback	geeft	over	mijn	manier	van		 	
 werken.
2f.	 Ik	vind	het	fijn	dat	de	leraar	mij	beoordeelt	op	mijn	resultaten.	
2g.		 Ik	vind	het	fijn	om	te	leren	wie	ik	zelf	ben	en	wat	ik	kan.	
2h.	 Ik	vind	het	fijn	om	vooral	kennis	over	vakken	te	leren.	
 
3. Leeromgeving

3a. Ik vind het leuk te onderzoeken of mijn ideeën kloppen.
3b. Ik kijk het liefst in het antwoordenboek of mijn antwoorden kloppen. 
3c. Ik maak het liefst een presentatie over wat ik heb geleerd.
3d. Ik maak het liefst een toets over wat ik heb geleerd. 
3e.	 Ik	vind	het	fijn	om	met	een	lesboek	te	werken	waarin	alle	informatie		 	
 verzameld is. 
3f. Ik vind het leuk om vooral zelf informatie te verzamelen (bijvoorbeeld uit  
 boeken, internet, proefjes doen etc.).
3g. Ik werk het liefst samen met andere leerlingen aan een opdracht.
3h. Ik werk het liefst alleen aan een opdracht.
3i. Ik vind het een uitdaging om samen te werken met leerlingen die anders  
 werken dan ik.
3j. Ik werk het liefst alleen samen met leerlingen die op dezelfde manier   
 werken als ik.
3k.	 Ik	vind	het	fijn	om	van	mijn	klasgenoten	te	leren.	 
3l.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	alle	leerstof	uitlegt.
3m. Ik wil het liefst dat de leraar mij vertelt op welke manier ik een opdracht  
 moet aanpakken. 
3n. Ik wil het liefst zelf bedenken hoe ik een opdracht moet aanpakken. 
3o.  Ik vind het leuk om met klasgenoten te discussiëren over een probleem.
3p. Ik luister het liefst naar de uitleg van de leraar.
3q.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	op	een	schooldag	op	veel	verschillende	manieren	kan		
 werken (bijvoorbeeld samenwerken, discussiëren, klassikale uitleg etc.).
3r.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	op	een	schooldag	steeds	uitleg	krijg	en	daarna		 	
 opdrachten mag maken. 

4. Verwerkingsvormen

4a.	 Ik	vind	het	fijn	om	zelf	dingen	uit	te	zoeken.
4b.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	alle	informatie	geeft.
4c.	 Ik	vind	het	fijn	om	zelfstandig	oplossingen	te	bedenken.
4d.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	mij	precies	vertelt	wat	ik	moet	leren.	
4e.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	vragen	stelt	waardoor	ik	zelf	ga	nadenken.	
4f.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	vertelt	hoe	ik	iets	moet	oplossen.	
4g.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	iets	leer	dat	me	prikkelt	om	er	meer	over	te	weten	te		
 komen.
4h.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	niet	veel	hoef	te	leren	en	toch	een	goed	cijfer	haal.
4i.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	leer	nadenken	over	wat	ik	geleerd	heb.
4j.	 Ik	vind	het	fijn	om	alleen	dingen	te	leren	die	ik	voor	mijn	toetsen	nodig		
 heb.
 
5. Begeleiding 

5a.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	zelf	kan	bepalen	wat	ik	ga	leren. 
5b.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	bepaalt	wat	ik	leer.	
5c.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	binnen	een	project	zelf	mag	bepalen	waar	ik	de		 	
 nadruk op leg.
5d.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	aangeeft	waar	ik	de	nadruk	op	moet	leggen. 
5e.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	zelf	een	planning	mag	maken. 
5f.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	een	planning	voor	me	maakt. 
5g.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	in	de	gaten	houdt	of	ik	op	schema	lig	met		mijn		
 werk.  
5h.	 Ik	vind	het	fijn	om	zelf	in	de	gaten	te	houden	of	ik	op	schema	lig	met	mijn		
 werk.
5i.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	veel	klassikale	uitleg	geeft. 
5j.	 Ik	vind	het	fijn	om	alleen	hulp	te	vragen	aan	de	leraar	wanneer	ik	dat	nodig		
 heb.
5k. Ik wil graag dat de leraar veel klassikale uitleg geeft. 
5l. Ik wil graag veel zelfstandig werken.

De nieuwe vragenlijst bestaande uit drie factoren

1. Leraargestuurd 

1e.		 Ik	vind	het	fijn	om	elk	uur	een	ander	vak	te	krijgen.
1i.  Ik wil graag dat de leraar mij vertelt wat ik moet doen.
2d. Ik wil vooral dat de leraar mij helpt om hoge punten te halen.
2h.	 Ik	vind	het	fijn	om	vooral	kennis	over	vakken	te	leren.	
3e.	 Ik	vind	het	fijn	om	met	een	lesboek	te	werken	waarin	alle	informatie		 	
 verzameld is. 
3j. Ik werk het liefst alleen samen met leerlingen die op dezelfde manier   
 werken als ik. 
3l.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	alle	leerstof	uitlegt.
3m. Ik wil het liefst dat de leraar mij vertelt op welke manier ik een opdracht  
 moet aanpakken. 
3p. Ik luister het liefst naar de uitleg van de leraar.
3r.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	op	een	schooldag	steeds	uitleg	krijg	en	daarna		 	
 opdrachten mag maken. 
4b.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	alle	informatie	geeft.
4d.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	mij	precies	vertelt	wat	ik	moet	leren.	
4f.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	vertelt	hoe	ik	iets	moet	oplossen.	
4j.	 Ik	vind	het	fijn	om	alleen	dingen	te	leren	die	ik	voor	mijn	toetsen	nodig	heb.
5b.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	bepaalt	wat	ik	leer.	
5d.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	aangeeft	waar	ik	de	nadruk	op	moet	leggen. 
5e.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	zelf	een	planning	mag	maken. 
5f.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	een	planning	voor	me	maakt. 
5g.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	in	de	gaten	houdt	of	ik	op	schema	lig	met	
 mijn werk.  
5i.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	veel	klassikale	uitleg	geeft.

2. Leerlinggestuurd 
 
1d.	 Ik	vind	het	fijn	om	kennis	uit	verschillende	vakken	aan	elkaar	te	koppelen.
1j. Ik wil graag zelf uitzoeken wat ik moet doen.
1k.	 Ik	vind	het	fijn	om	zelf	uit	te	zoeken	wat	ik	wil	weten.
1l.	 Ik	vind	het	fijn	om	uit	te	zoeken	wat	de	leraar	mij	vraagt.	
2a. Ik wil op school vooral kennis opdoen over verschillende vakken.
2b. Ik wil op school vooral nieuwe vaardigheden en kennis leren (bijvoorbeeld  
 samenwerken, presenteren etc.)
2c. Ik wil vooral dat de leraar mij helpt mezelf op school te ontwikkelen.
2g.		 Ik	vind	het	fijn	om	te	leren	wie	ik	zelf	ben	en	wat	ik	kan.	  
3a. Ik vind het leuk te onderzoeken of mijn ideeën kloppen.
3d. Ik maak het liefst een toets over wat ik heb geleerd. 
3f. Ik vind het leuk om vooral zelf informatie te verzamelen (bijvoorbeeld uit  
 boeken, internet, proefjes doen etc.).
3h. Ik werk het liefst alleen aan een opdracht.
3i. Ik vind het een uitdaging om samen te werken met leerlingen die anders  
 werken dan ik.
3n. Ik wil het liefst zelf bedenken hoe ik een opdracht moet aanpakken. 
4a.	 Ik	vind	het	fijn	om	zelf	dingen	uit	te	zoeken.
4c.	 Ik	vind	het	fijn	om	zelfstandig	oplossingen	te	bedenken.
4e.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	vragen	stelt	waardoor	ik	zelf	ga	nadenken.	
4g.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	iets	leer	dat	me	prikkelt	om	er	meer	over	te	weten	te		
 komen.
4i.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	leer	nadenken	over	wat	ik	geleerd	heb.
5h.	 Ik	vind	het	fijn	om	zelf	in	de	gaten	te	houden	of	ik	op	schema	lig	met	mijn		
 werk.
5j.	 Ik	vind	het	fijn	om	alleen	hulp	te	vragen	aan	de	leraar	wanneer	ik	dat	
 nodig heb.
5l. Ik wil graag veel zelfstandig werken.

3. Alternatieve werkvormen

1a. Ik werk het liefst aan opdrachten die toe te passen zijn op een situatie 
 uit het dagelijks leven.
1b. Ik werk het liefst aan opdrachten uit een werkboek. 
1f.		 Ik	vind	het	fijn	om	meerdere	weken	aan	een	thema	te	werken.	 
1g.	 Ik	vind	het	fijn	om	op	een	schooldag	vooral	aan	projecten	te	werken. 
2e.	 Ik	vind	het	fijn	als	de	leraar	mij	feedback	geeft	over	mijn	manier	van	
 werken.
2f.	 Ik	vind	het	fijn	dat	de	leraar	mij	beoordeelt	op	mijn	resultaten.	
3b. Ik kijk het liefst in het antwoordenboek of mijn antwoorden kloppen. 
3c. Ik maak het liefst een presentatie over wat ik heb geleerd.
3g. Ik werk het liefst samen met andere leerlingen aan een opdracht.
3k.	 Ik	vind	het	fijn	om	van	mijn	klasgenoten	te	leren.	 
3o.  Ik vind het leuk om met klasgenoten te discussiëren over een probleem.
3q.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	op	een	schooldag	op	veel	verschillende	manieren	kan		
 werken (bijvoorbeeld samenwerken, discussiëren, klassikale uitleg).
5a.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	zelf	kan	bepalen	wat	ik	ga	leren.
5c.	 Ik	vind	het	fijn	als	ik	binnen	een	project	zelf	mag	bepalen	waar	ik	de	
 nadruk op leg.
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