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Instructiefilms 
Hebben instructiefilms voldoende effect voor het aanleren van 

basisvaardigheden? 
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Inleiding. 
 

Het grote aantal zorgleerlingen kan slechts worden verminderd door veranderingen in het regulier onderwijs.  
In het debat over passend onderwijs botsen twee werkelijkheden op elkaar. De macrowerkelijkheid wordt geschetst door minister 
Van Bijsterveldt en de coalitiepartijen. Sinds 2003 is het aantal kinderen met een ‘rugzakje’ bijna verviervoudigd. 
 
Inmiddels is er ‘iets mis’ met 10 procent van de leerlingen in het basisonderwijs en 20 procent van de leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Dat is niet alleen moeilijk betaalbaar, maar ook maatschappelijk ongewenst. Te veel kinderen worden gestigmatiseerd en 
apart gezet. 
 
Peter Giessen http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2448027/2011/02/18/Voorzichtig-omspringen.dhtml 18-02-2011  

 
 

Steeds meer leerlingen met een aandoening1 komen in het reguliere onderwijs terecht. 
Daardoor wordt er een groot beroep gedaan op de vaardigheid van de docent. Door dit 
alles kan de effectieve lestijd minder worden. 

Om te zorgen dat er voldoende tijd is voor het begeleiden van alle leerlingen wil ik 
onderzoeken of het geven van instructie via een instructiefilm voldoende effect heeft voor 
het aanleren van basisvaardigheden. Mocht de uitkomst van dit onderzoek positief zijn, 
dan kan dat grote gevolgen hebben voor de invulling van mijn lessen. Een van de 
gevolgen kan zijn dat op deze manier tijd gecreëerd wordt die ingezet kan worden voor het 
begeleiden en individualiseren van het leertraject van leerlingen.  
 
 

                                                
1 Onder een aandoening versta ik o.a. dyslexie, ADHD, ADD, PDD-NOS, Asperger, enz. 

nijholt� 20-9-11 14:00
Opmerking [1]: Algemeen commentaar: 
mooi onderzoek, deugdelijke opzet, goed 
verwoord en goede structuur. 
Complimenten. 
Enig nadeel; link naar video werkt niet. 



 

 

Onderzoek naar de inzet van digitale middelen in het onderwijs 
In het onderwijs wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van digitale middelen. 
Een analyse van verschillende bronnen (zie verder) laat ons zien dat op allerlei manieren 
geprobeerd wordt digitale middelen in het onderwijs in te zetten. 
 
Uit een onderzoeksverslag van Kennisnet blijkt dat er binnen het voortgezet onderwijs 
allerlei projecten plaats vinden die in het kader van onderwijs en ict door middel van een 
project nagaan of ict bruikbaar is voor verschillende didactische benaderingen zoals 
zelfstandig werken en samenwerken met andere leerlingen. Een van de vragen die bij de 
projecten centraal stond was de vraag: “ Is ict het aangewezen hulpmiddel om ons 
onderwijs aantrekkelijke en effectiever te maken”. 
 
Van de 10 projecten die in het onderzoeksverslag van Kennisnet worden beschreven zijn 
er twee die zich hebben bezig gehouden met ict en wiskunde. Deze twee projecten 
worden hieronder kort beschreven.  
 
Het CSG Bogerman in Sneek heeft in samenwerking met kennisnet onderzoek gedaan 
naar de vraag: “Kijken of de motivatie en prestaties van leerlingen voor wiskunde 
verbeteren als de leerlingen les krijgen met een digitaal schoolbord”.  
Deze school heeft dit project gestart met als uitgangspunt dat digitale schoolborden 
ingezet kunnen worden om de leerprestaties van leerlingen te verbeteren. Immers de 
leerlingen kunnen de uitleg en de sommen op het digitale bord nog eens raadplegen. 
Verder verwacht de school dat het de leerprestaties zal verhogen. 
 
Het Herman Wesselink college in Amstelveen is nagegaan of docenten met bestaande 
elektronische leermiddelen beter kunnen inspelen op verschil in tempo, aanpak en niveau 
en leidt dit ook tot betere prestaties. 
De school werkt in de onderbouw met het project Wiskunde zonder boek waarbij de 
leerlingen zelfstandig  aan de slag kunnen en waarbij ze de wiskunde sommen (algebra) 
oefenen op de computer 
 
Effecten bij leerlingen en leraren. 
Bij alle projecten die in het kader van ict werden uitgevoerd wilden men zowel de effecten 
bij leerlingen als bij leraren nagaan. 
Bij de leerlingen ging het om leerprestaties, motivatie en opvattingen over leren; bij de 
docenten om aantrekkelijkheid beroep & tijdbesteding. 
 
Leerlingen 
Wat betreft de leerprestaties blijkt uit het onderzoek dat het lesgeven met digitale 
schoolborden niet lijdt tot betere leerprestaties, terwijl dit bij het Herman Wesselink 
College – Wiskunde zonder boek – wel het geval was. 
In beide onderzoeken bleek dat de intrinsieke motivatie bij leerlingen voor het vak 
wiskunde was toegenomen en dat de leerlingen meer plezier in het vak hadden met 
minder wiskunde angst. 
 
Uit het onderzoek blijkt verder dat leerlingen die meedoen aan de onderwijsvernieuwing 
met ict significant beter scoren op leerprestaties en op motivatie. Vooral het vak wiskunde 
profiteert van werkvormen waarbij ict wordt gebruikt: op beide scholen waarin leerlingen 
die met ict aan wiskunde werken zijn zij dat vak positiever gaan beleven. 
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Opmerking [2]: Deze probleemanalyse is 
helder, al passen de geciteerde onderzoeken 
niet altijd bij je onderzoek. 



 

 

 
 
Leraren 
Wat betreft de effecten van ict op docenten blijkt dat ten aanzien van de tijdbesteding er 
geen noemenswaardige tijdwinst werd behaald. Ook zijn de docenten hun tijd niet anders 
gaan besteden. Dit was ook te verwachten er moet eerst geïnvesteerd worden in het 
ontwikkelen van nieuw onderwijsmateriaal en de nieuwe werkwijze. 
Wel werd duidelijk dat het werkplezier van de docenten die meewerkten aan het project 
was toegenomen. 
 
 
Apple heeft van 1985 tot 1995 een onderzoek, genaamd Apple Classroom of Tomorrow 
[ACOT] (1995), gedaan. In dit onderzoek werkten openbare scholen, universiteiten en 
onderzoeksinstanties samen. Er werd onderzocht hoe technologie het leren en 
onderwijzen bij leerlingen en onderwijzers zou veranderen. De inzet van computers was in 
die tijd zo vernieuwend dat deze een andere rol had dan tegenwoordig. Het effect van 
instructiefilms kon niet gemeten worden omdat deze er nog niet waren.  
 
In Apple Classroom of Tomorrow – Today [ACOT2 ] (Apple Inc., 2008), een onderzoek 
naar de essentiële ontwerpprincipes voor 21ste eeuw onderwijs waarbij de focus ligt op de 
relatie tussen studenten, onderwijzers en het curriculum. Hierbij wordt ook gesproken over 
het inzetten van digitale leermiddelen. Echter wordt dit in het algemeen gedaan. Specifiek 
op hoe de inzet van digitale leermiddelen moet worden toegepast wordt niet beschreven. 
 

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat er gesproken wordt over inzet van digitale 
leermiddelen, maar het effect van de digitale middelen is in deze onderzoeken niet 
gemeten. 

 

Onderzoeksvraag. 

In dit onderzoek ga ik na of een (digitale) instructiefilm leidt tot het verwerven van 
basisvaardigheden binnen de wiskunde. Deze instructiefilm komt in de plaats van de uitleg 
door docent.  Ik spreek van een voldoende effect als meer dan 60 % van de leerlingen de 
basisvaardigheid na het zien van de instructiefilm voldoende beheerst. 

De instructiefilm wordt vormgegeven volgens de ontwerpprincipes van directe instructie?
nijholt� 20-9-11 13:49
Opmerking [3]: ? weg 



 

 

Theoretisch kader. 

Onderzoek naar directe instructie 
Directe instructie is ontstaan door een analyse te maken van effectieve docenten in de 
jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. (Ebbens & Ettekoven 2009) Directe 
instructie is gebaseerd op een combinatie van behaviorisme en cognitieve psychologie. 
Enkele kenmerken zijn dat 

- er veel nadruk ligt op het geleidelijk aanleren van begrippen, beginnend bij een laag 
niveau met een opbouw naar een hoog niveau. 

- de doelen duidelijk en zorgvuldig geformuleerd worden in termen van het beoogde 
leerresultaat en dat de bijhorende tests de doelen zo helder en eenduidig mogelijk 
terugvragen. 

- de nadruk ligt op individueel werk, omdat de grondslag van directe instructie 
beheersing is. 

- alle leerfuncties zijn in handen van de docent: de docent bereidt het leren voor, zet 
de leeractiviteiten in gang, reguleert het leren en zorgt voor de feedback en 
beoordeling (Boekaerts en Simons, 2003) 

Directe instructie heeft tot doel om: 

- basiskennis en vaardigheden in een individueel tempo aan te leren, in het bijzonder 
wanneer de tijd van docenten beperkt is 

- leerpaden efficiënt uit te stippelen, vooral voor het onderwijzen van lagere orde 
leeractiviteiten. 

Daarnaast worden de kenmerken benoemd die van een docent verwacht worden als het 
gaat om een affectieve attitude. 

Ebbens en Ettekoven (2009) spreken over directe instructie voor het aanleren van 
basisvaardigheden. Hierin komen zaken naar voren welke leiden tot het geven van een 
goede directe instructie. 

Directe instructie is gebaseerd op zes sleutelbegrippen. 
1. Heldere structuur in de opbouw van de leerstof 
2. Juiste niveau van de leerstof 
3. Betekenis geven aan leerstof 
4. Individuele aanspreekbaarheid 
5. Zichtbaarheid van leren/denken 
6. Motivatie 

De directe instructie wordt gezien als een docentgestuurde instructiestrategie. Hierdoor is 
de docent  verantwoordelijk voor het effectieve leren van alle leerlingen. En dus ligt het 
initiatief ook bij de docent.  

Wat opvalt is dat het onderzoek in een tijd is uitgevoerd dat er nog geen digitale middelen 
waren om directe instructie aan te bieden. Hierin zit een groot verschil met de 
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hedendaagse mogelijkheden. Waar in de jaren zeventig en tachtig nog een grote rol werd 
toebedeeld aan de docent, kan deze tegenwoordig anders liggen. Klassikale instructie  
tijdens de les is een belangrijk en tijdrovend onderdeel. De leerling die de stof al beheerst 
wordt geremd in zijn ontwikkeling. In dit onderzoek ga ik na of het gebruiken van 
instructiefilms zal leiden tot het verwerven van voldoende basisvaardigheden bij de 
leerlingen.  

De leerling van tegenwoordig is zelfstandiger, waardoor de aansturing van de docent een 
andere rol krijgt. Jan Derksen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, stelt zelfs dat het 
stimuleren van de zelfredzaamheid van de scholier belangrijk is (Derksen, 2008).  

In zijn onderzoek werd aan de leerkrachten gevraagd een typische leerling van twintig jaar 
geleden en een typische leerling van tegenwoordig te beschrijven. Praktisch allen 
constateerden ze een toename in assertief en extravert gedrag, en een versterkte 
materialistische houding: de klas van tegenwoordig zit vol met consumenten. Wanneer 
een leerling iets te melden heeft, roept hij of zij dat nu hardop in de klas. De huidige 
leerlingen gedragen zich, zeggen de leraren, mondiger, vrijer, opener en ook 
gemakzuchtiger. Ze hebben hun hart op de tong: ze uiten zowel hun kritisch als hun 
opbouwend en positief commentaar sneller dan vroeger. In de klas eten, drinken en 
kauwgom kauwen, is tegenwoordig normaal. 
 
Scholen moeten bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen die leidt tot 
zelfredzaamheid. 
Geef ze het gevoel dat ze welkom zijn, dat er een plaats voor ze is vrijgehouden in de 
school, in de samenleving en in de cultuur, en help ze deze plek te vinden. 
Houd op hen in een narcistisch slachtofferschap te bevestigen, maar toon in plaats 
daarvan betrokkenheid en stimuleer zelfstandigheid. Een belangstellende houding helpt ze 
hun sterke en zwakke kanten te ontdekken. Dat stimuleert hun autonomie.  
 



 

 

Methode 
Onderzoek is gedefinieerd als het verzamelen van informatie om een antwoord te geven 
op vragen. Ik voer een actieonderzoek uit. Actieonderzoek is gericht op het verbeteren van 
je eigen professioneel handelen. Dit doe ik door op een systematische manier mijn eigen 
handelen te bekijken, er op te reflecteren om vervolgens verbeteringen door te voeren. 
Het is ‘een benadering om het professioneel handelen in het onderwijs te vergroten 
waarbij leerkrachten gebruik leren maken van methoden en strategieën uit 
sociaalwetenschappelijk onderzoek om te reflecteren op hun eigen praktijk en om hun 
praktijk te verbeteren’. (Ponte en Beers 1996) Het werken aan dit actieonderzoek is niet 
eenmalig. Ik zal dit onderzoek dan ook in de komende jaren moeten herhalen om ervoor te 
zorgen dat de opgedane ervaringen en kennis steeds opnieuw onder de loep worden 
genomen. Hierdoor ontstaat een cyclisch proces waarbij nieuwe vragen zullen ontstaan 
die oproepen tot nieuw onderzoek en zo leiden tot verbeteracties.  

Regelmatig zal ik de gemaakte filmpjes aan een evaluatie onderwerpen. Op deze manier 
krijg ik antwoord op vragen als wat levert het op. Het zet mij aan het denken ten aanzien 
van mijn eigen functioneren. Het geeft mij inzicht over mijn eigen gedrag. 

Tot slot: het grote verschil met andere vormen van onderzoek is dat ik me als onderzoeker 
niet  buiten het te onderzoeken systeem plaats, maar juist in het middelpunt sta. Hierdoor 
heb ik direct zicht op problemen. Ik kan de ontwikkeling zien van het onderzoek en wat de 
effecten zijn. Doordat ik het onderzoek alleen uitvoer heb ik een totaal overzicht over het 
onderzoek. Dit heeft als voordeel dat ik op details kan letten. 

Tegenover deze voordelen zijn natuurlijk ook nadelen te noemen. Het is niet vast te stellen 
of ik voldoende afstand kan nemen van het onderzoek. Het zou kunnen dat nieuwe 
inzichten gekleurd zijn door mijn eigen ervaringen. Het gaat hier om een casestudie 
waarbij de opgedane ervaringen en conclusies alleen gelden voor onze school; zelfs 
alleen voor mijn lessen. Doordat ik het onderzoek alleen uitvoer kan je de vraag stellen of 
ik wel tot de beste oplossing kom voor deze situatie. Dit laatste probeer ik overigens te 
voorkomen door anderen mee te laten kijken en commentaar te geven op de gemaakte 
filmpjes en enquêtes. 
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Opzet van het onderzoek. 
In dit onderzoek wil ik nagaan of instructiefilms voldoende effect hebben op het aanleren 
van basisvaardigheden. Daartoe heb ik een instructiefilm ontwikkeld waar een introductie 
tot kwadratische formules wordt gegeven. De opzet van het onderzoek ziet er als volgt uit: 

• Ontwikkelen van een instructiefilm volgens de methode van directe instructie. 

• Ontwikkelen van het meetinstrument voor de nulmeting met het doel te meten 

welke kennis de leerlingen van de uit te leggen stof al beheersen. 

• Ontwikkelen van het meetinstrument voor de nameting met het doel te meten welke 

kennis er na de uitleg geleerd is 

• Feedback van collegae / leerlingen t.a.v de instructiefilm en de meetinstrumenten 

met het doel om deze te optimaliseren. 

• testfase. 

• Uitwerking meting 

• Resultaten meting 

• Interpretatie 

 

1. Ontwikkelen van een instructiefilm. 
Voordat de instructiefilm ontwikkeld werd, was het noodzakelijk om een geschikt 
onderwerp te kiezen. Ik heb gekozen voor de introductie tot kwadratische formules. Dit is 
een onderwerp dat in de tweede klas wordt behandeld waarover de leerlingen tot dat 
moment nog niets geleerd hebben.  Voor het ontwikkelen van de film is het noodzakelijk 
om eerst een storyboard te maken. Hiervoor heb ik eerst de tekst uitgeschreven om 
vervolgens de beelden te beschrijven. Vervolgens heb ik de video gemaakt met behulp 
van een camera en verschillende computerprogramma’s. 

Het zal duidelijk zijn dat de instructiefilm en het daarop aansluitende meetinstrument 
volgens de theorie van directe instructie is samengesteld. In de instructiefilm worden de 
basisbegrippen van een wiskundig onderwerp aangeleerd. Doel van de instructiefilm is dat 
meer dan de helft van de leerlingen baat heeft bij de instructiefilm en voldoende scoort op 
de meetinstrumenten. Het spreekt van zelf dat de meetinstrumenten aansluiten bij de 
instructie. Het instrument instructiefilm sluit naadloos aan bij directe instructie. De leerling 
kan zo basisvaardigheden in een individueel tempo aanleren. 
 

Het werken met instructiefilms stelt de leerling in staat zelfstandig aan de slag te gaan. Hij 
kan zelf bepalen op welk moment hij de instructie tot zich wil nemen.  
De instructiefilm komt in de plaats van de klassikale instructie van de leerkracht. Dit geeft 
de leraar de tijd en de gelegenheid om de leerling tijdens het werken te stimuleren en 
belangstelling te tonen. Tevens biedt het de docent de gelegenheid tijd te creëren voor 
individuele ondersteuning. 
 
 
 



 

 

Van de zes sleutelbegrippen van directe instructie komen in de instructiefilm de volgende 
aan de orde: 
Heldere structuur in de opbouw van de leerstof 
Juiste niveau van de leerstof 
Betekenis geven aan leerstof 
Motivatie 
 
Individuele aanspreekbaarheid kan niet in de instructiefilm verwerkt worden. Het zal 
duidelijk zijn dat individuele aanspreekbaarheid wel plaats kan vinden tijdens de les. 
 

2. Ontwikkelen van het meetinstrument voor de nulmeting. 
Voor de nulmeting ben ik uitgegaan van de lesstof zoals deze aangeboden wordt in het 
boek moderne wiskunde editie 8 deel 2B HAVO/VWO. Het betreft een toetsing waarbij ik 
gekozen heb voor vragen welke de kern van de stof behandelen. Ik ga er van uit dat bij 
voldoende kennis de stof te maken is in twintig tot dertig minuten. In de opzet heb ik er 
voor gekozen om drie vraagstukken aan te bieden waarbij vraag 1 bestaat uit twee 
onderdelen, vraag 2 uit twee onderdelen en vraag 3 uit drie onderdelen. 

3. Ontwikkelen van het meetinstrument voor de nameting. 
In dit instrument worden gelijksoortige vragen aangeboden waarbij gekozen is om andere 
getallen en formules te gebruiken ten opzichte van de nulmeting. De lay-out is gelijk aan 
die van de nulmeting. 

4. Feedback van collegae en leerlingen t.a.v. de instructiefilm en de meetinstrumenten. 
Instructiefilm. 

Om na te gaan of de instructiefilm voldeed heb ik deze voorgelegd aan collegae en aan 
leerlingen van het derde leerjaar HAVO/VWO. Aan de collegae werd gevraagd om te 
letten op de vakinhoudelijke aspecten; aan de leerlingen werd de vraag voorgelegd om te 
letten op de “begrijpelijkheid” van de uitleg. Hieruit kwam het volgende naar voren:  

• Vakinhoudelijk waren er geen bezwaren volgens de collegae 

Ten aanzien van de uitleg werd het volgende opgemerkt: 

• Tempo van de uitleg werd als hoog ervaren door de leerlingen 

• Biedt de uitleg van de som gefaseerd aan is een tip van zowel de collegae als  de 
leerlingen 

• Het geluid van de film is te zacht volgens de leerlingen 

• De lengte van de film is goed zeggen de leerlingen. Hij moet niet langer, anders 
verliest men de aandacht. 

 

 

 

 



 

 

Uit bovenstaande blijkt dat collegae hebben gekeken naar wat dit in de praktijk zou 
betekenen. Hierop hebben ze aanvullingen gegeven en is de instructiefilm aangepast 
indien dit technisch mogelijk was. In de verbeterde versie is de uitleg gefaseerd 
aangeboden. Door deze aanpassing is de kans groter geworden dat de meting valide is. 

Meetinstrumenten 
Over de meetinstrumenten werd door de collegae opgemerkt dat de nameting complexer 
van aard was dan de nulmeting. 

5. Testfase 
De meting heeft plaats gevonden in twee klassen van het leerjaar 2 niveau HAVO / VWO. 
In totaal hebben 42 leerlingen aan deze meting deelgenomen.  De meting is anoniem 
afgenomen.                                                                                                                        
Voor de meting heb ik één lesuur. In dit lesuur leg ik kort uit wat de bedoeling is van de les 
en hoe deze zal verlopen. Eerst maken de leerlingen de nulmeting. Hierbij loop ik rond en 
zal ze aanmoedigen om de opdrachten proberen te maken. Ik zal geen antwoord geven 
op inhoudelijke vragen. Vervolgens vertoon ik de instructiefilm een keer klassikaal. 
Leerlingen krijgen vervolgens de nameting en een apparaat waarop de instructie 
nogmaals opgeroepen kan worden. Ook nu loop ik rond en moedig de leerlingen aan om 
de opdrachten te maken. Ook nu zal ik geen antwoord geven op inhoudelijke vragen. Als 
laatste rond ik de les af. In het spoorboekje ziet de les er als volgt uit: 

• Intro (10’) 

• Nulmeting (20’) 

• Instructiefilm (5’) 

• Nameting (20’) 

• Afronding les (10’) 



 

 

6. Uitwerking meting. 
Na de afname van de nulmeting en de nameting zijn de vragen gescoord. Hiervan is een 
overzicht gemaakt in een spreadsheet waarbij een fout antwoord als 0 en een goed 
antwoord als 1 werd gescoord.. Deze gegevens vormen de basis voor de verdere 
uitwerking van dit onderzoek. 

7. Resultaten meting. 
In dit overzicht beginnen we met de resultaten van de verschillende vragen te laten zien. 
Per vraag geven we een overzicht van de absolute score: n = 42 

In de meting zijn drie vragen gesteld:  

• Vraag 1 gaat het over het toepassen van de leerstof.  

• Vraag 2 gaat over het interpreteren van de leerstof 

• Vraag 3 is een verhalende vorm van de toe te passen leerstof. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vraag 1 nameting 
 
Nameting zie je een tabel: 
x -1 0 1 2 3 4 
y 7 6 7 10 15 22 

 
a: Laat zien dat bij deze tabel een 
kwadratische formule hoort. 
 

Vraag 1 nulmeting: 
 
Hieronder zie je een tabel: 
x -2 -1 0 1 2 3 
y 4 1 0 1 4 9 

 
a: Laat zien dat bij deze tabel een 
kwadratische formule hoort. 
 

	  b: Bij deze tabel hoort de formule y = x2 
Teken de punten uit de tabel in een 
assenstelsel en trek er een vloeiende lijn 
doorheen. 

 

	  b: Bij deze tabel hoort de formule y = x2  + 6 
Teken de punten uit de tabel in een 
assenstelsel en trek er een vloeiende lijn 
doorheen. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2: nulmeting 

Hieronder staat de grafiek bij de formule    
y = 2x2 

 

Vraag 2: nameting 

Hieronder staat de grafiek bij de formule    
y = 2x2 - 5 

 

a. Waarom is bij x = -2 de uitkomst 8 en 
niet  -8? 

 

a. Waarom is bij x = -3 de uitkomst 13 
en niet  -13? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Geef de coördinaten van de top. 
 

b. Geef de coördinaten van de top. 
  

Vraag 3 nulmeting: 

Een parachutist springt op 1200 meter 
hoogte uit een vliegtuig.  
De eerste 6 seconden maakt hij een vrije 
val.  
In de tabel hiernaast staat de afstand a 
in meters die na een tijd van t seconden 
is afgelegd. 
 
 
 
Tijd t in s 0 1 2 3 4 5 6 
Afstand a in m 0 5 20 45 80 125 180 
 

a. Maak een grafiek bij deze tabel.  
Zet de tijd t langs de horizontale as. 

 

Vraag 3 nameting: 

Een bouwvakker staat op een toren en 
laat op 250 meter hoogte zijn hamer 
vallen.  
De eerste 6 seconden maakt de hamer 
een vrije val.  
In de tabel hieronder staat de afstand a 
in meters die na een tijd van t seconden 
is afgelegd. 
 
 
Tijd t in s 0 1 2 3 4 5 6 
Afstand a in m 0 8 28 60 104 160 228 
 

a. Maak een grafiek bij deze tabel.  
Zet de tijd t langs de horizontale as. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bij de grafiek hoort een kwadratische 
formule. Hoe kan je dit uit de tabel te 
weten komen? 
 

c. Welke van de formules hiernaast hoort 
bij de tabel? 

b. Bij de grafiek hoort een kwadratische 
formule. Hoe kan je dit uit de tabel te 
weten komen? 
 

c. Welke van de formules hiernaast hoort 
bij de tabel? 

A a = 5t 
B a = t2 + 5 
C a = 5t2 
D a = 4t2 + t 

A a = 8t 
B a = 6t2 + 2t 
C a = 8t2 
D a = t2 + 7 



 

 

Naast de absolute scores tonen we ook het aantal goede antwoorden in percentages. Dit 
overzicht is te vinden in grafiek 1.  

 

 

De volgende grafiek, grafiek 2, laat het percentage zien van het gemiddeld aantal goed 
gescoorde antwoorden. 

 

Uit de gegevens blijkt dat de vragen 1a, 2b en 3b opvallend beter scoren in de nameting. 
Bij de overige vragen is er sprake van een geringe toename of afname. 

 

 

 

grafiek 1. 

 

grafiek 2. 

 



 

 

 

In bovenstaand overzicht is per aantal goede antwoorden het aantal leerlingen 
weergegeven. 

 

8. Interpretatie. 
Zoals uit de resultaten blijkt scoren drie vragen in de nameting aanmerkelijk hoger dan in 
de nulmeting. 

In vraag 1a en vraag 3b wordt gevraagd naar vaardigheden (kennis) die nog niet eerder is 
aangeboden aan de leerling. Bij de nulmeting bleek dat geen enkele leerling deze vragen 
goed heeft beantwoord. Na de instructiefilm bleek dat bij vraag 1a 30 leerlingen en bij 
vraag 3b 24 leerlingen deze goed konden beantwoorden. 

Bij vraag 2b wisten bij de nulmeting 10 leerlingen de vraag goed te beantwoorden. Bij de 
nameting waren dat 22 leerlingen. 

Bovenstaande resultaten waren te verwachten, immers het werken met kwadratische 
formules was nog nooit aangeboden. Bij vraag 2b werd gevraagd naar de coördinaten van 
de top. Dat 10 leerlingen dit goed hebben beantwoord bij de nulmeting komt omdat het 
werken met coördinaten reeds eerder behandeld is. Bij de getoonde grafieken van de 
kwadratische formules werd een dalparabool aangeboden. Een aantal leerlingen draaiden 
tijdens het maken van de opgaven letterlijk hun opgaveblad om en kwamen op deze 
manier tot het juiste antwoord. In de instructiefilm is het begrip top bij een parabool aan de 
orde gekomen. Het aantal leerlingen dat deze vraag in de nameting goed kon 
beantwoorden is meer dan verdubbeld. 

 

grafiek 3. 

 



 

 

In vraag 1a en 3b werd gevraagd naar het aantonen van een kwadratische formule aan de 
hand van een tabel. In de instructiefilm werd getoond dat de toename van de toename bij 
een kwadratische formule gelijkmatig is. Meer dan de helft van de leerlingen konden dit in 
de nameting toepassen. 

Bij de overige vragen is er sprake van een geringe toename of afname. De geringe 
toename is te verklaren vanuit het feit dat leerlingen voorkennis hebben. Leerlingen 
kunnen reeds een tabel interpreteren en een grafiek tekenen. Beide onderdelen zijn 
binnen wiskunde op Helen Parkhurst al aan de orde geweest.  

Het feit dat er bij twee vragen sprake is van een lichte afname komt volgens mij door 
tijdgebrek. Op het Helen Parkhurst leren we leerlingen om eerst die vragen te maken 
waarvan ze denken dat ze deze adequaat en snel kunnen oplossen om vervolgens aan de 
slag te gaan met vragen die meer tijd vragen. Gezien de korte tijdsduur waarin de vragen 
gemaakt moesten worden zijn en aantal leerlingen aan het beantwoorden van deze 
vragen niet toegekomen. Leerlingen willen graag nieuw geleerde stof toepassen en zullen 
met deze vragen dan ook eerder aan de slag gaan. In de instructiefilm lag het accent op 
de toename van de toename bij de tabel van een kwadratische formule en de 
eigenschappen van een grafiek van een kwadratische formule. Het is dan ook te prijzen 
en te verwachten dat leerlingen naar aanleiding van de instructie(film) hier mee aan de 
slag gaan. Leerlingen willen het net geleerde graag direct kunnen toepassen. 

Verder valt op dat het percentage gemiddeld goed beantwoorde vragen verschuift van 
38% naar 65%.  

In het overzicht score per leerling is een bimodale verdeling te zien. Hierin is duidelijk af te 
lezen dat leerlingen na het zien van de instructiefilm in staat zijn de vragen goed te 
beantwoorden. In de nulmeting waren er geen leerlingen die 6 of 7 vragen goed konden 
beantwoorden. In de nameting waren dit er 18. Het aantal leerlingen dat 4 vragen of meer 
goed heeft (een voldoende) is verschoven van 14 leerlingen bij de nulmeting naar 29 
leerlingen bij de nameting. Een verdubbeling van het aantal leerlingen dat na het zien van 
de instructiefilm voldoende tot goed scoort. Dertien leerlingen scoren in de nameting 
minder dan 4 vragen goed. Zij hebben of onvoldoende voorkennis of onvoldoende baat 
gehad bij de instructiefilm. 



 

 

Conclusie. 
De vraag: “Hebben instructiefilms voldoende effect voor het aanleren van 
basisvaardigheden?” kunnen we positief beantwoorden.  

Uit grafiek 3 blijkt dat bij de nulmeting 33% van de leerlingen 4 vragen of meer goed had. 
Bij de nameting presteert 69% van de leerlingen voldoende tot zeer goed. Zoals reeds 
vermeld in de opzet van het onderzoek is deze opbrengst ruim voldoende. 

Aanleiding van dit actieonderzoek was dat ik meer tijd vrij kan maken voor het individueel 
begeleiden van leerlingen. Instructiefilms geven mij in de toekomst die mogelijkheid. Het 
bereiken van meer dan twee derde deel van de groep met behulp van instructiefilms opent 
de mogelijkheid tot het individueel begeleiden van die leerlingen die onvoldoende 
voorkennis of onvoldoende baat hebben bij instructiefilms. 

Verder blijkt ook tijdens dit actieonderzoek dat leerlingen, gezien hun reacties,  wiskunde 
gegeven op deze manier als prettig en motiverend ervaren. 

 

In de sectie wiskunde op het Helen Parkhurst zullen we moeten nagaan hoe we dit in de 
toekomst schoolbreed kunnen toepassen. Hierbij zal in een discussie in onze sectie het 
volgende aan de orde kunnen komen. 



 

 

Discussie. 
De rol van de docent verandert bij het gebruik maken van instructiefilms volgens de 
methode van directe instructie. Er zijn een aantal voordelen te behalen voor de docent, bv: 

- De volledige lestijd is beschikbaar voor interactie naar aanleiding van de 
instructiefilm. 

- De effectieve onderwijstijd voor leerlingen die hulp nodig hebben neemt toe. 

- Individualisering van de instructie: de leerling kan kiezen wanneer hij de instructie 
wil volgen. 

- tegemoet komen aan leerstijlen van leerlingen 

- Tijdens het oefenen is er de mogelijkheid dat de leerling zelf de instructie oproept. 

- Leerlingen kunnen tijdens de huiswerksituatie telkens weer de instructie oproepen 
zodat ze verder kunnen met de stof. 

- Het biedt de leerkracht de mogelijkheid om in de instructie te variëren.  

- Het biedt de mogelijkheid om te komen tot meer 1 op 1 onderwijs. 

Een nadeel kan zijn: 

- De interactie bij de klassikale instructie valt weg. 

 

Tot slot. 
Tijdens het onderzoek waarbij de leerlingen voor het eerst met een instructiefilm gingen 
werken kwamen een aantal reacties: 

“Kunnen we dit vaker doen?” 

“Ik snap er niks van” 

“Fijn op deze manier Vooral het vaker terugkijken.” 

“Tenminste niet die saaie sommen van het boek” 

Uit bovenstaande uitspraken blijkt dat leerlingen variatie in werkvormen als verademend 
ervaren.  



 

 

Tijdsplanning: 
 
Bezigheid Tijd 
Bijeenkomst M. Masereeuw 2,5 
Zoeken naar literatuur 20 
Lezen literatuur 40 
Onderzoeksopzet 10 
Schrijven paper 40 
Herschrijven paper 20 
Opmaak paper 5 
Afname test 2,5 
Ontwikkelen instructiefilm 20 
Aanpassen instructiefilm 4 
Feedback collegae 2 
Feedback leerlingen 1 
Ontwikkelen toetsen 4 
Verwerken van de resultaten 10 
Ontwikkelen website 20 
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Bijlagen.  
 



 

 

Instructiefilm. 

De instructiefilms zijn te zien op: 

http://www.fransittmann.nl
nijholt� 20-9-11 13:56
Opmerking [6]: Niet gelukt op deze  link 



 

 

Nulmeting. 

Hieronder(zie(je(een(tabel:(

X( 12( 11( 0( 1( 2( 3(
y( 4( 1( 0( 1( 4( 9(

 

a. Laat zien dat bij deze tabel een kwadratische formule hoort. 
b. Bij deze tabel hoort de formule y = x2 

Teken de punten uit de tabel in een assenstelsel en trek er een vloeiende lijn 
doorheen. 

 
Hiernaast staat de grafiek bij de formule y = 2x2 
(

a. Waarom is bij x = -2 de uitkomst 8 en niet  
-8? 

b. Geef de coördinaten van de top. 

 

 

 

 

 

 

Een parachutist springt op 1200 meter hoogte uit een vliegtuig. De eerste 6 
seconden maakt hij een vrije val. In de tabel hiernaast staat de afstand a in meters 
die na een tijd van t seconden is afgelegd. 

 

Tijd t in s 0 1 2 3 4 5 6 
Afstand a in 
m 

0 5 2
0 

4
5 

8
0 

125 180 

 

a. Maak een grafiek bij deze tabel. Zet de tijd t langs de horizontale as. 
b. Bij de grafiek hoort een kwadratische formule. Hoe kan je dit uit de tabel te 

weten komen? 
c. Welke van de formules hiernaast hoort bij de tabel? 

A( a(=(5t(

B( a(=(t2(+(5(

C( a(=(5t2(

D( a(=(4t2(+(t(



 

 

Nameting. 

Hieronder zie je een tabel: 

X -1 0 1 2 3 4 
y 7 6 7 10 15 22 

 

a. Laat zien dat bij deze tabel een kwadratische formule hoort. 
b. b: Bij deze tabel hoort de formule y = x2 + 6 

Teken de punten uit de tabel in een assenstelsel en trek er een vloeiende lijn 
doorheen 

 
 
Hiernaast staat de grafiek bij de formule y = 
2x2 - 5 

a. Waarom is bij x = -3 de uitkomst 13 
en niet  -13? 

b. Geef de coördinaten van de top. 

 

 

 

 

 

 

Een bouwvakker staat op een toren en laat op 250 meter hoogte zijn hamer vallen. 
De eerste 6 seconden maakt de hamer een vrije val. In de tabel hieronder staat de 
afstand a in meters die na een tijd van t seconden is afgelegd. 

Tijd t in s 0 1 2 3 4 5 6 
Afstand a in 
m 

0 8 2
8 

6
0 

10
4 

16
0 

228 

 

a. Maak een grafiek bij deze tabel. Zet de tijd t langs de horizontale as. 
b. Bij de grafiek hoort een kwadratische formule. Hoe kan je dit uit de tabel te 

weten komen? 
c. Welke van de formules hiernaast hoort bij de tabel? 

A" a"="8t"

B" a"="6t2"+"2t"

C" a"="8t2"

D" a"="t2"+"7"



 

 

Voorbeelden. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


