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Samenvatting 
Uit meerdere onderzoeken naar observerend leren blijkt dat leerlingen een handleiding beter 

schrijven wanneer zij videofeedback hebben gekregen (Braaksma, 2002; Braaksma & Rijlaarsdam, 

2004; Evers-Vermeul & Van den Bergh, 2009). Ook blijkt dat leerlingen de onderliggende structuur 

van taal beter gaan begrijpen bij observerend leren in vergelijking met leren door doen 

(Braaksma, Rijlaarsdam, Van den Bergh & Van Hout-Wolters, 2007).  

 Er is nog weinig onderzoek naar de meerwaarde van het nabespreken van video-

observaties. In dit onderzoek is daarom gekeken wat de invloed is van het expliciet bespreken van 

de videofeedback op de kwaliteit van instructieve teksten. Leerlingen uit groep 8 schreven voor 

het onderzoek een handleiding bij een natuurkundeproefje. Op een later tijdstip kregen de 

leerlingen videofeedback en aan de hand van de videofeedback moesten de leerlingen hun 

handleiding verbeteren. In de conditie met nabespreking werd de videofeedback nabesproken en 

in de conditie zonder nabespreking niet. De leerlingen hebben vervolgens nog een derde 

schrijfopdracht gedaan. Bij deze schrijfopdracht moesten ze weer een handleiding schrijven, maar 

nu bij een ander natuurkundeproefje. Een derde groep leerlingen (controlegroep) deed alleen 

mee met deze schrijfopdracht. Op deze manier is er onderzocht of de leerlingen uit de conditie 

met of zonder nabespreking van de videofeedback de handleiding beter schrijven dan de 

controlegroep en is het effect van observerend leren op korte termijn en op langere termijn 

onderzocht.  

 Uit het onderzoek bleek dat alle leerlingen door het observerend leren hun tweede 

handleiding beter maakten dan de eerste. Er kon geen effect van expliciete bespreking worden 

aangetoond. Ook bleek dat er geen transfer gemaakt werd naar een nieuwe opdracht, niet bij de 

leerlingen met bespreking van de observatie en niet bij de leerlingen zonder de bespreking van de 

observatie. De leerlingen haalden bij de derde handleiding geen hogere score dan de leerlingen 

die voor de eerste keer een handleiding schreven. 
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1. Inleiding 
In 2010 is er in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een 

inspectierapport opgesteld over het schrijfonderwijs in Nederland.1 In het rapport is verslag 

gelegd van een onderzoek naar schrijfonderwijs op scholen in 2009. Eén van de conclusies van het 

inspectierapport is dat er veel ruimte voor verbetering van het schrijfonderwijs is. Er is vooral 

ruimte voor verbetering op het gebied van didactisch handelen van de docenten, de afstemming 

van het schrijfonderwijs op  het verschil tussen de leerlingen, de kwaliteitszorg voor de leerlingen 

en het leerstofaanbod. Op één derde van de scholen voldoet het leerstofaanbod voor het 

schrijven niet aan de gestelde criteria op deze gebieden. Over de procesgerichte didactiek van het 

onderwijs bijvoorbeeld, concludeert de inspectie van het onderwijs (2010) dat de instructie over 

de aanpak van het schrijven van een tekst en feedback over de aanpak en over de tekst nog niet 

genoeg voorkomen terwijl dit cruciale onderdelen van goed schrijfonderwijs zijn. De Expertgroep 

Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (ook wel commissie Meijerink) schrijft in hun 

onderzoeksrapport ‘Over de drempels met taal en rekenen’ (2008) dat de tijd die op school staat 

ingepland voor het taalonderwijs, steeds verder terug wordt gedrongen, waardoor de 

leerkrachten onder te grote druk staan en de leerlingen onvoldoende taalonderwijs krijgen. 

 De onderwijsinspectie is terughoudend met het leggen van verbanden tussen de kwaliteit 

van het onderwijs en de scores van de Cito-Eindtoets, aangezien leerlingen bij de Cito-Eindtoets 

niet zelf schrijven, maar gegeven teksten moeten beoordelen. Dit is volgens de onderwijsinspectie 

zo verschillend van het daadwerkelijk zelf schrijven, dat zij geen uitspraak doen over het 

schrijfniveau van de leerlingen op de scholen die zij onderzocht hebben.  

 Hoewel er in het rapport van de onderwijsinspectie dus niet specifiek naar het niveau van 

het schrijfonderwijs gekeken kan worden, heeft de commissie Meijerink in 2008 bestaand 

onderzoek gebruikt om te kijken naar de prestaties van basisschoolleerlingen en middelbare 

schoolleerlingen op het gebied van taal.2 Uit het onderzoeksrapport blijkt dat het eindniveau van 

de leerlingen voor taal te laag ligt. ‘Te weinig leerlingen halen het door hen als voldoende 

omschreven prestatieniveau’, aldus de commissie Meijerink (2008).  

 Om leerlingen op een voldoende niveau te laten schrijven, heeft de commissie Meijerink 

in hun hoofdrapport adviezen voor het taalonderwijs gegeven. Op het gebied van schrijfonderwijs 

                                                           
1
 Inspectie van onderwijs (2010). Het onderwijs in het schrijven van teksten.  

2
 Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008). Over de drempels met taal en rekenen.  
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worden er verschillende adviezen gegeven. Eén van de adviezen is om de taalzorg te verbeteren 

(pag. 30): 3  

 

 Niet alleen de onderwijsinspectie en de commissie Meijerink hebben zich beziggehouden 

met de verbetering van het schrijfonderwijs. Meerdere onderzoekers hebben een onderwijsvorm 

getracht te vinden waardoor de leerlingen beter leren schrijven, de druk voor de docenten minder 

groot is en de tijd die er aan schrijfonderwijs besteed wordt effectief benut wordt. Vele 

onderzoeken, waarvan er een aantal in §2 besproken zullen worden, kijken naar het effect van 

observerend leren. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Braaksma (2002). Zij heeft 

onderzoek gedaan naar observerend leren onder leerlingen uit de tweede klas van het vmbo tot 

het vwo. Uit haar onderzoek blijkt dat observerend leren ervoor zorgt dat leerlingen meer 

aandacht besteden aan de reflectie op de schrijftaak. Leerlingen die in één van de onderzoeken 

van Braaksma (2002) in de observerend-lerenconditie zaten, ondernamen meer metacognitieve 

activiteiten zoals oriëntatie op het doel van de opdracht en analyse van de tekst tijdens het begin 

van het schrijfproces in vergelijking met leerlingen die in de controlegroep zaten en dus geen 

observaties deden. De leerlingen uit de observerend-lerenconditie voerden ook meer 

planningsactiviteiten uit tijdens het schrijven. Al met al bleken de leerlingen veel baat te hebben 

bij observerend leren.  

 Minet (2008) laat in haar masterscriptieonderzoek naar observerend leren zien dat 

wanneer de leerlingen (middelbare scholieren) een evaluatieformulier over de observatievideo’s 

moesten invullen, ze niet beter gingen herschrijven dan de leerlingen die de evaluatie niet op 

papier hadden vastgelegd. Krijgsman (2010) laat in haar masterscriptieonderzoek zien dat 

leerlingen uit havo-2 hun zelfgeschreven instructie significant beter schrijven nadat ze 

videofeedback hebben gekregen. Wanneer deze leerlingen na twee maanden nogmaals een 

instructie schrijven, is deze instructie beter dan de instructie van andere havo-2 leerlingen die de 

                                                           
3
 Citaat uit: Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008). Over de drempels met taal en 

rekenen. 

Scholen moeten proberen een taalbeleid op te stellen waarin het alleen toegestaan is 

schrijftaken uit te vaardigen als die gepaard gaan met passende instructie over genre, inhoud, 

vorm en taaleisen, met adequate feedback op het resultaat en de gelegenheid om het werk te 

verbeteren, om zodoende van de feedback te kunnen leren. 
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eerste instructie niet hebben gemaakt en de videofeedback niet gehad hebben. Krijgsman (2010) 

concludeert daarom dat de effecten van lezersgericht herschrijven op langere termijn positief zijn.   

  Minet en Van Bruggen-Krijgsman (2010) laten zien dat de feedback van de docent naast 

de videofeedback niet van toegevoegde waarde is bij havo-2 en vmbo-4 leerlingen.  

 Het is echter nog niet duidelijk of expliciete reflectie door de leerkracht van het 

observerend leren van invloed is op de kwaliteit van de tekst die de leerlingen schrijven. Tijdens 

de expliciete reflectie zet de leerkracht de leerlingen aan het denken door gerichte vragen te 

stellen waardoor de leerlingen zelf op het eigen werk reflecteren. Mijn onderzoeksvraag is dan 

ook: “Wat is de invloed van het expliciet bespreken van videofeedback op de tekstkwaliteit van 

instructieve teksten op korte termijn en langere termijn?”  

 

In §2 zal het theoretisch kader van mijn onderzoek geschetst worden. In §3 wordt de 

onderzoeksmethode uitgelicht. De resultaten worden besproken in §4, gevolgd door de conclusie 

in §5 en de discussie in §6.  

2. Theoretisch kader 

2.1. Het schrijven van een tekst 
Evers-Vermeul en Van den Bergh (2009) schrijven in hun artikel Schrijf voor de lezer: over de 

effecten van lezersgericht (her)schrijven op tekstkwaliteit dat een schrijver om een tekst te 

kunnen schrijven een cognitieve afstemming moet maken. De schrijver moet als het ware 

´jongleren´ tussen het vinden van de intentie van de schrijver (wat wil ik zeggen?), de 

interpretatie van de lezer (hoe zal de lezer de tekst interpreteren?) en de tekst (wat heb ik 

geschreven?). Een leerling die leert te schrijven door een schrijftaak uit te voeren gebruikt alle 

cognitieve energie voor de afstemming van deze drie elementen waardoor er geen cognitieve 

energie meer is voor het leerelement van de schrijftaak.  

 Ook Braaksma (2002) schrijft in haar proefschrift dat het grote probleem bij 

schrijfonderwijs de cognitieve overbelasting van de leerling is. Er moeten veel verschillende 

processen tegelijkertijd uitgevoerd worden waardoor de leerling last heeft van overbelasting. Hij 

voert de schrijftaak uit maar aan de leertaak komt, vooral de zwakke leerling, vanwege de 

cognitieve overbelasting niet toe. Deze is te druk met de schrijftaak om het schrijfproces te 

kunnen bevatten. De leerling leert hierdoor niet hoe hij moet schrijven. 
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2.2. Kan observerend leren helpen? 
Hoe kan het onderwijs er dan voor zorgen dat de leerlingen geen last hebben van die cognitieve 

overbelasting? Evers-Vermeul en Van den Bergh (2009) schrijven dat wanneer schrijfonderwijs 

het leren zelf centraal zet, het kan inhaken op de cognitieve afstemming. Voorbeelden van 

cognitieve afstemming die genoemd worden zijn: ‘wat wil ik zeggen?’ tegenover ‘wat heb ik 

geschreven?’ en ‘wat heb ik geschreven?’ tegenover ‘hoe interpreteert de lezer de tekst?’ Als dit 

centraal staat kunnen leerlingen volgens Evers-Vermeul en Van den Bergh (2009) het jongleren 

afkijken, bijvoorbeeld door hardop denkende schrijvers te observeren. Ze schrijven dat de 

leerlingen op deze manier zien wat modelschrijvers doen en welke cognitieve activiteiten deze 

uitvoeren om hun intenties om te zetten in daadwerkelijke tekst.    

 Evers-Vermeul & Van den Bergh (2009) beschrijven in hun artikel vijf experimenten die 

laten zien of het centraal stellen van het leren schrijven door observerend leren effectief is. In alle 

onderzoeken wordt gekeken welke vorm van feedback ervoor zorgt dat de leerlingen hun 

schrijfproduct sterker verbetert. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 en uit 1-vwo en 3-vwo hebben 

een proefje of truc te zien gekregen waar ze een handleiding bij moesten schrijven. Vervolgens 

kregen de leerlingen op een bepaalde manier feedback (waaronder videofeedback) en in één 

conditie werd er geen feedback gegeven. Daarna moesten de leerlingen hun handleiding 

herschrijven. Het bleek dat leerlingen die videofeedback kregen hun handleiding significant beter 

hebben herschreven dan leerlingen die geen videofeedback kregen. Het maakte niet uit of de 

video gemaakt was aan de hand van een zelf geschreven handleiding of aan de hand van de 

handleiding van iemand anders. Wanneer de leerlingen uitgebreide feedback van de docent 

krijgen, herschrijven de leerlingen hun handleiding net zo veel beter als wanneer ze 

videofeedback krijgen. Als de leerlingen videofeedback krijgen en daarnaast nog eens feedback 

van de docent, voegt de feedback van de docent niets toe; de leerlingen schrijven niet beter dan 

wanneer ze alleen de videofeedback krijgen.  

 Ook Braaksma (2002) beschrijft in haar proefschrift verschillende onderzoeken naar 

observerend leren. In één onderzoek, kijkt ze of de focus in de geobserveerde situatie uitmaakt 

voor het leereffect op de leerlingen. 214 Leerlingen van rond de veertien jaar moesten o.a. de 

volgende schrijftaak uitvoeren. Eén deel van de leerlingen kreeg de opdracht en kon gaan 

schrijven. De andere twee delen leerlingen keken voordat ze zelf gingen schrijven eerst naar een 

filmpje van mensen die de schrijftaak aan het uitvoeren waren. De helft van de leerlingen werd 

gevraagd om naar goede dingen die de modelschrijvers deden te kijken. Bij de andere helft van de 

leerlingen werd de aandacht op minder goede dingen van de modelschrijvers gericht. Uit het 
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onderzoek bleek dat de zwakke leerlingen bij een nieuwe taak meer leerden van de observatie 

van de minder goede punten van de modelschrijvers dan van de observatie van de goede punten 

of het meteen zelf schrijven van de tekst. Sterke leerlingen bleken bij een nieuwe schrijftaak meer 

baat te hebben bij het bekijken van de goede punten van de modelschrijvers of het meteen zelf 

uitvoeren van de schrijftaak, dan van het bekijken van de dingen die niet goed gaan bij de 

modelschrijvers. Braaksma (2002) concludeert dat de sterke leerlingen genoeg cognitieve ruimte 

overhouden om naast het schrijfproduct ook het schrijfproces te kunnen monitoren (pag. 42): 

“They are probably able to divide their attention between writing task and learning task, and thus 

generate enough input for their learning by evaluating their own performance”. Gemiddelde 

leerlingen leerden net zoveel van het observeren van de minder goede dingen van de 

modelschrijvers als van het observeren van de goede dingen, ongeacht of de schrijftaak al bekend 

voor ze was of niet. 

 In het onderzoek van Braaksma en Rijlaarsdam (2004) wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen zwakke en sterke leerlingen, maar wordt er wel gezegd dat zwakke leerlingen vermoedelijk 

meer moeite hebben met de dubbele taak van schrijfopdrachten. Leerlingen uit de eerste klas van 

een middelbare school in Amsterdam hebben voor het onderzoek van Braaksma en Rijlaarsdam 

(2004) een klachtenbrief geschreven. Vervolgens werd de klas in vier verschillende groepen 

verdeeld. Twee groepen moesten de brieven beoordelen. De twee andere groepen moesten 

erachter zien te komen welke criteria de eerste twee groepen hanteerden voor hun beoordeling. 

Deze criteria moesten zij vervolgens aan de hele klas vertellen. Op basis van deze criteria konden 

de kinderen hun brief herschrijven. Uit het onderzoek is gebleken dat de leerlingen de tekst de 

tweede keer beter schreven dan de eerste keer, terwijl ze tussendoor geen instructie over de 

kwaliteit van de teksten hadden gekregen. De leerlingen die moesten kijken volgens welke criteria 

de werkstukken werden beoordeeld, boekten de meeste vooruitgang.  

 Uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat leerlingen leren door observeren van de 

uitvoering van hun schrijfproduct (een handleiding) en zo hun eigen tekst de tweede keer beter 

schrijven (Evers-Vermeul & Van den Bergh, 2009). Ook blijkt dat leerlingen leren door de 

observatie van andermans schrijfproducten (klachtenbrieven) wanneer ze deze moeten 

beoordelen (Braaksma & Rijlaarsdam, 2004). Tot slot blijkt dat leerlingen ook leren van het 

observeren wat de criteria voor het schrijfproduct (de klachtenbrief) zijn en hoe het eigen 

schrijfproduct  wordt beoordeeld door anderen (Braaksma & Rijlaarsdam, 2004).   
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2.3 Waarom is observerend leren effectief?   
Schrijven is een onderdeel van de taalverwerving van leerlingen. Tijdens het proces van 

taalverwerving leren kinderen niet alleen allerlei aspecten van taal als vanzelfsprekend te 

gebruiken. Kinderen ontwikkelen ook een metalinguïstisch bewustzijn, zo schijven Sijtstra, 

Aarnoutse en Verhoeven (1999: pag.18): ‘Metalinguïstisch bewustzijn is het vermogen na te 

denken over en te reflecteren op de structuur en functies van taal. Impliciete kennis over taal 

wordt geëxpliciteerd. De aandacht verschuift van de inhoud van de boodschap naar de 

vormgeving ervan. Kinderen gaan taal objectiveren.’ Sijtstra et al. (1999) definiëren het 

metalinguïstisch bewustzijn als volgt: ‘Metalinguïstisch bewustzijn is het vermogen om na te 

denken over en te reflecteren op de structuur en functies van taal.’ Niet de inhoud van de taal 

krijgt de aandacht, maar de vormgeving van taal. Taal wordt een object. Objectivatie van taal leidt 

ertoe dat impliciete kennis die kinderen hebben over functies en structuur van taal expliciet 

wordt gemaakt.  

 Allison, Wee, Zhiminh en Abraham (1998) schrijven dat het metalinguïstische bewustzijn 

uit twee componenten bestaat. De eerste component is de controle van de zelfbeoordeling 

oftewel het metabewustzijn. De tweede component is de zelfregulatie van het gebruik maken van 

strategieën oftewel de metastrategieën. Allison et al. (1998) schrijven dat er in de vakliteratuur 

vaak over het metalinguïstische bewustzijn gesproken in verband met de leesontwikkeling van 

kinderen en niet zo zeer met de schrijfontwikkeling, terwijl schrijfontwikkeling, zo schrijven 

Aarnoutse et al. (1999), een stap verder is dan leesontwikkeling in de keten van de ontwikkelende 

taal. Tijdens de taalontwikkeling van kinderen is een goede leesontwikkeling een voorwaarde voor 

de schrijfontwikkeling. Het metacognitieve bewustzijn dat leerlingen ontwikkelen reguleert het 

denken. Het metabewustzijn van de leerling zorgt ervoor dat de leerling het denken reguleert 

door te evalueren wat er zojuist geschreven is en dit te vergelijken met de criteria die er voor de 

tekst zijn. Bij het gebruik van metastrategieën kan de leerling plannen maken met betrekking tot 

taal, vervolgens deze plannen uitvoeren en tot slot evalueren wat hij gedaan heeft, want hij weet 

wat een goede en slechte schrijfstijl is. Bij het schrijven van een tekst moeten er plannen worden 

gemaakt over wat er in de tekst moet staan en wat de taalconventies zijn voor het specifieke 

schrijfproduct. Vervolgens moet de tekst geschreven worden en tot slot moet de tekst gelezen 

worden om stukken opnieuw te schijven wanneer deze niet voldoen aan het vooropgestelde plan. 

 Allison et al. (1998, p.114) een verband tussen het metalinguïstische bewustzijn en de 

taalvaardigheid van een leerling: ‘It is now thought that students with inadequate languages skills 

for school success probably also have inadequate metalinguistic abilities and that deficits may 
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together be contributing factors in academic underachievement.’ Ze schrijven dat het aanleren 

van metalinguïstische vaardigheden ervoor kan zorgen dat leerlingen beter worden in schrijven. 

Het is wenselijk dat leerlingen metacognitieve strategieën gebruiken.  

 Om te zien wat voor metacognitieve activiteiten leerlingen uitvoeren tijdens het 

observerend leren en of dit verschilt van leerlingen die leren schrijven door te doen, hebben 

Braaksma, Rijlaarsdam, Van den Bergh en Van Hout-Wolters (2007) een onderzoek gedaan onder 

negen middelbareschoolklassen (vmbo tot en met vwo). De hypothese was dat observerend leren 

ervoor zorgt dat leerlingen meer metacognitieve activiteiten uitvoeren tijdens het schrijven dan 

leerlingen die leren schrijven door te doen. Braaksma et al. (2007) vermoedden onder andere de 

metacognitieve activiteiten doeloriëntatie, plannen en de analyse voor, tijdens en na het schrijven 

wordt uitgevoerd. Alle leerlingen leerden korte teksten te schrijven op basis van 

argumentatiestructuren. De leerlingen keken klassikaal naar een cd-romprogramma en werkten 

vervolgens in het bijbehorende werkboek waar opdrachten en theorie over 

argumentatiestructuren in stonden. Per conditie was het verschillend welke opdrachten gemaakt 

werden. De eerste conditie (de controleconditie) paste de theorie toe in schrijftaken, terwijl de 

andere twee condities de theorie toepasten bij observatietaken. Bij de observatietaak keken de 

leerlingen naar medeleerlingen die de schrijftaak uitvoerden. De leerlingen in conditie twee 

moesten aangeven welke medeleerling op de video de taak minder goed uitvoerde en waarom, 

terwijl de leerlingen uit conditie drie moesten aangeven welke medeleerlingen het juist goed 

deden en waarom. Het blijkt dat de leerlingen in de observerend leren-condities meer 

doeloriënterende processen uitvoeren in het begin en het einde van het schrijfproces dan 

schrijvers in de controlegroep. Ook analyseren de schrijvers in de observatiecondities hun werk 

veel vaker dan de leerlingen in de controlegroep. Tot slot voerden vooral de leerlingen die tijdens 

de observatie moesten kijken welke leerlingen de schrijftaak niet goed uitvoerden in het hele 

schrijfproces meer planningsactiviteiten uit dan de leerlingen uit de controleconditie. Het blijkt 

dus dat observerend leren inderdaad zorgt voor meer metalinguïstische activiteiten bij de 

leerlingen.  

 Wanneer leerlingen meer metalinguïstische activiteiten ondernemen, zijn de 

schrijfproducten beter. Door een antwoord te zoeken op mijn onderzoeksvraag (wat is de invloed 

van het expliciet bespreken van videofeedback op de tekstkwaliteit van instructieve teksten op 

korte termijn en langere termijn?) wil ik erachter komen of de leerlingen nog beter gaan schrijven 

door het expliciet bespreken van de videofeedback. Omdat volgens Krijgsman (2010) de leerlingen 

op lange termijn nog steeds baat hebben gehad van het observerend leren, wil ik onderzoeken of 
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er bij een expliciete nabespreking van de observatie sprake is van een transfer naar een nieuwe 

handleiding en of dit anders is bij een les met videofeedback die niet expliciet wordt nabesproken.  

3. Methode 
In dit experiment zijn drie lessen gegeven om te onderzoeken wat de invloed is van het expliciet 

nabespreken van de videofeedback op de kwaliteit van instructieve teksten op korte termijn en 

langere termijn. Leerlingen uit groep 8 hebben een handleiding geschreven bij een 

natuurkundeproefje. De drie lessen zijn gegeven bij twee groepen 8 op één school. Een derde 

groep, de controlegroep, heeft alleen les 3 gevolgd. De verschillende condities waren als volgt:  

 

Tabel 1: Verschillende condities 

Groep Les 1 Les 2 Les 3 

Experimentgroep 
1 

Schrijven 
handleiding 1 

Herschrijven handleiding 1 
met nabespreking van de 
videofragmenten  

Schrijven 
handleiding 2 

Experimentgroep 
2 

Schrijven 
handleiding 1 

Herschrijven handleiding 1 
zonder nabespreking van de 
videofragmenten 

Schrijven 
handleiding 2 

Controlegroep   Schrijven 
handleiding 2 

 

 De leerlingen uit de controlegroep zaten allemaal in groep 8 op een andere school en wisten dus 

niets van de lessenserie die op de eerste school gegeven is. De onafhankelijke variabele in dit 

experiment is het wel of niet nabespreken van de videofeedback in les 2. De afhankelijke 

variabelen zijn het aantal genoemde stappen, en het cijfer dat de leerlingen hebben behaald voor 

hun handleidingen.  

 Op basis van het artikel van Evers-Vermeul en Van den Bergh (2009) verwacht ik dat de 

alle leerlingen in experimentgroep 1 en experimentgroep 2 hun handleiding beter zullen schrijven. 

Wel verwacht ik dat experimentgroep 1 meer stappen bij de hergeschreven handleiding noemt 

dan experimentgroep 2, vanwege de expliciete nabespreking van de videofeedback. Tot slot 

verwacht ik dat experimentgroep 1 en experimentgroep 2 de handleiding die geschreven moet 

worden in les 3 beter maken dat de controlegroep. Uit het onderzoek van Braaksma et al. (2007) 

is gebleken dat leerlingen in de observatieconditie meer metalinguïstische activiteiten uitvoeren 

en Allison et al. (1998) hebben geschreven dat het uitvoeren van metalinguïstische activiteiten 

een verband heeft met de prestaties van de leerlingen. Omdat de leerlingen uit experimentgroep 
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1 en experimentgroep 2 een les observerend leren hebben gehad, en door de uitkomsten van het 

onderzoek van Krijgsman (2010) vermoed ik dat het te verwachten succes van de les op langere 

termijn zichtbaar is.  

3.1. Proefpersonen 
Er hebben twee groepen 8 van de Koningin Julianaschool te Nieuwegein meegedaan aan de 

lessenserie (27 en 26 leerlingen). De leerlingen uit de controlegroep zaten in groep 8 op De 

Kameleon te Den Dolder (21 leerlingen). In elke groep zat een ongeveer gelijk aantal dyslectische 

leerlingen (vier, twee en vier).  

3.2 Les 1: De echte kleur van m&m’s 
De leerlingen uit experimentgroep 1 en 2 hebben de eerste les gevolgd. De les werd eerst in 

experimentgroep 1 gegeven. Experimentgroep 2 was op dezelfde dag aan de beurt. De les is in 

beide groepen op dezelfde manier verlopen.  

 Bij de inleiding heb ik aan de leerlingen verteld dat ze meedoen aan een onderzoek van de 

universiteit naar hoe kinderen beter leren schrijven. Ook heb ik verteld dat de leerlingen, naast 

dat ze mij helpen wanneer ze erg goed hun best doen, ook een cijfer krijgen voor het 

schrijfproduct. Tot slot heb ik uitgelegd hoe de les eruit zou komen te zien.  

 Eerst hebben we besproken wat een handleiding eigenlijk is en wat daar in hoort te staan. 

Ik heb de leerlingen zelf antwoord laten geven op de vraag wat er in de handleiding moet komen. 

Vervolgens heb ik vier punten opgeschreven op het bord waar de handleiding sowieso aan moet 

voldoen. Dit waren de volgende punten: 

 

 

 

 

 

Daarna heb ik een proefje uitgevoerd voor de klas. Het proefje is afkomstig van de site 

www.proefjes.nl (zie bijlage 1). In het proefje wordt er gekeken wat de echte kleur van m&m’s is 

door bruine m&m’s in een glas met water te leggen en vervolgens een koffiefilter in het water te 

zetten. Wanneer de m&m uit meerdere kleuren bestaat (zoals de bruine m&m), zijn  alle kleuren 

te zien die nodig zijn om de mengkleur te krijgen (om tot bruin te komen, worden de kleuren 

groen, geel en rood gebruikt. Deze kleuren zijn duidelijk te zien op de koffiefilter). Op deze manier 

kan je zien uit welke kleuren de bruine m&m eigenlijk bestaat.    

Punten waar de handleiding aan moet voldoen 

1. De handleiding moet een passende titel hebben 
2. Alles wat je nodig hebt om het proefje uit te voeren moet in de handleiding staan. 
3. Schrijf de manier waarop het proefje uitgevoerd moet worden op  
4. Schrijf op wat het proefje heeft laten zien  
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 Om het proefje wat moeilijker te maken, heb ik het eigenlijke stappenplan van de proef 

aangepast. In mijn proefje werden er meteen twee kleuren m&m’s vergeleken. Naast bruine 

m&m’s heb ik blauwe m&m’s in een ander glas met water gelegd. De blauwe m&m’s bestaan uit 

alleen de kleur blauw. De koffiefilter is dan ook alleen blauw gekleurd wanneer deze het water uit 

het glas heeft geabsorbeerd. De verklaring die op de site wordt gegeven voor de proef heb ik in 

mijn proefje ook veranderd omdat de originele verklaring mij veel te moeilijk leek voor leerlingen 

van groep 8.  

 Tijdens de uitvoering van het proefje mochten de leerlingen aantekening maken. Het ging 

er in dit experiment niet om dat de leerlingen het proefje helemaal uit hun hoofd kunnen 

reproduceren. De materialen die nodig waren voor de proef zijn: tien bruine en tien blauwe 

m&m’s, twee glazen, twee theelepels, twee koffiefilters, een stopwatch, een schaar, een bordje 

en keukenrol. Tijdens de uitvoering van het proefje lagen er ook extra materialen op de tafel die 

er voor zorgden dat wanneer deze gebruikt worden, het proefje minder lukt of mislukt. De extra 

materialen waren: andere kleuren m&m’s dan de kleuren die nodig waren, lage glazen schaaltjes, 

een soeplepel en eetlepels. Het door mij aangepaste proefje was als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat de leerlingen de proef hadden gezien, heb ik de verklaring voor de uitkomst van het proefje 

verteld: 

 

 

 

 

 

 

 

 
De uitvoering van het proefje 

Doe tien bruine m&m’s in het ene drinkglas. Doe tien blauwe m&m’s in het andere 
drinkglas. Schenk met het flesje water op de theelepel. Doe in elk drinkglas twee schepjes 
water. Doe in elk glas een theelepel/gebruik voor elk glas een eigen theelepel. Draai de 
m&m’s om totdat ze wit worden. Haal de m&m’s met de theelepel uit het glas. Leg de 
m&m’s op het bordje. Leg twee vellen keukenrol op elkaar op de tafel. Leg nog twee 
vellen keukenrol op elkaar op de tafel. Zet in elk glas een koffiefilter rechtop in het water. 
Zet de stopwatch aan en wacht tien minuten. Haal de koffiefilters uit het water. Knip de 
geribbelde randen van de koffiefilters. Vouw de koffiefilters open. Leg de blauwe 
opengevouwen koffiefilter op de velletjes keukenrol. Leg de bruine opengevouwen 
koffiefilter op de andere velletjes keukenrol.  

 

 
De uitleg van het proefje 

De bruine kleur van m&m's komt niet uit één kleurstof. Er zijn verschillende pigmenten 

waaruit de kleur is opgebouwd. Als je de kleurstof oplost in water en vervolgens in een 

koffiefilter laat trekken, dan kun je die verschillende pigmenten zien. Elk pigment heeft 

andere moleculen (kleine deeltjes). De moleculen van het ene pigment trekken sneller in 

het koffiefilter dan de moleculen van het andere pigment. Daarom ontstaan er bij bruine 

m&m's verschillende gekleurde lagen: groen, rood en geel. Verschillende moleculen 

verschillen in hoe goed ze oplossen (oplosbaarheid) en hoe goed ze aan het papier blijven 

plakken (adhesie). Moleculen die snel in het papier trekken lossen beter op en blijven 

minder vastzitten aan het filterpapier. Moleculen die langzaam in het papier trekken 

lossen minder goed op en blijven beter vastzitten aan het filterpapier.  Je kunt dit proefje 

met verschillende kleuren m&m's doen. Bij blauwe m&m's zie je maar één blauwe laag, 

dus deze kleur bestaat maar uit één pigment. 
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Na de uitleg hebben de leerlingen de handleiding geschreven zodat een leeftijdsgenoot het 

proefje zou kunnen uitvoeren zonder deze eerst gezien te hebben. Een voorbeeld van een 

geschreven handleiding staat in afbeelding 1. In de tien minuten dat er gewacht moest worden in 

het proefje, hebben de leerlingen het begin van de handleiding al kunnen schrijven.  

 

Afbeelding 1: handleiding van B, geschreven in de eerste les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Beoordeling van les 1: De echte kleur van m&m’s 
Nadat de leerlingen de eerste les hebben gehad, zijn de geschreven handleidingen beoordeeld 

aan de hand van een beoordelingsformulier (zie bijlage 2). Elke handleiding is door twee 

beoordelaars nagekeken om op deze manier een betrouwbare beoordeling van de handleiding te 

krijgen. De handleidingen zijn beoordeeld op basis van de vier elementen die in de handleiding 

moesten staan:  

 

1. Titel 

De leerlingen kregen twee punten voor een inhoudelijk correcte titel. Er is één punt toegekend 

wanneer er wel een titel bovenaan de handleiding stond, maar deze inhoudelijk niet paste. Er zijn 
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nul punten toegewezen wanneer er geen titel was. Het maximaal aantal punten dat de leerling 

kon halen bij dit onderdeel was twee. 

2. Benodigdheden 

Voor de benodigdheden konden negen punten behaald worden. De leerlingen kregen voor elke 

juist genoemde benodigdheid één punt toegewezen.  

3. Stappenplan 

Per correct genoemde stap was één punt te behalen door de leerlingen. De volgorde van de 

stappen maakte niet uit. Het maximale aantal te behalen punten was hierbij zeventien.  

4. Uitleg 

Tijdens de gegeven uitleg kwamen vier punten aan bod die samen een volledige uitleg gaven. Per 

genoemd punt door de leerling hebben zijn één punt toegewezen gekregen. Het maximum was 

vier.  

 

Naast de punten die zijn toegewezen voor aanwezige bovenstaande elementen, hebben de 

beoordelaars een cijfer gegeven op schaal van één tot tien waarbij tien het hoogst is. Bij het 

geven van deze cijfers hebben de beoordelaars voornamelijk gelet op het behaalde aantal 

genoemde stappen. De uiterlijke verzorging van de handleiding, de spelling en de overige zinnen 

die niet in het stappenplan voor punten zorgden, maar die het geheel wel duidelijker maakten, 

telden ook mee in het cijfer. Een voorbeeld van een zin die het geheel duidelijk maakt is: “Nu heb 

je één glas met bruin water en één glas met blauw water.”    

3.4 Les 2: De revisie 
De leerlingen uit experimentgroep 1 en experimentgroep 2 hebben de tweede les gevolgd. Het 

lesverloop was voor beide groepen verschillend. Voor deze les zijn er twee filmpjes gemaakt aan 

de hand van twee handleidingen, een slechte handleiding (zie bijlage 3)  en een goede (zie bijlage 

4). De slechte handleiding was een samenstelling van allemaal onduidelijke en foute zinnen uit de 

handleidingen die de leerlingen tijdens het eerste meetmoment hebben geschreven. De goede 

handleiding is een handleiding waar niets meer aan verbeterd kan worden, zodat de kans groter is 

dat het proefje beter uitgevoerd kan worden. Beide filmpjes zijn in twee delen verdeeld om te 

kijken of de mening van de leerlingen over de handleiding gedurende het filmpje veranderde.    

 

Experimentgroep 1 (wel nabespreking) 

De leerlingen hebben aan het begin van de les hun eigen handleiding doorgelezen. Vervolgens 

hebben ze gekeken naar het eerste deel van de video met de slechte handleiding, waarop een 
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onbekende leeftijdsgenoot de handleiding hardop voorleest. De leerlingen schreven op een 

papier een cijfer voor deze handleiding. Na dit filmpje is deze besproken aan de hand van de 

volgende vragen:  

 Wat ging er goed in dit filmpje?  

 Wat ging er fout?  

 Hoe komt dit?  

Tijdens de nabespreking was er geen docentgestuurde feedback gegeven. Aan de inbreng van de 

leerlingen werd door de docent/proefleider geen oordeel of mening gegeven. De vertaalslag naar 

de eigen handleiding van de leerlingen is niet door de docent/onderzoeker gemaakt, maar werd 

aan de leerlingen overgelaten.  

 Na het eerste fragment kregen de leerlingen het eerste deel van het filmpje met de goede 

handleiding te zien, waarop een andere onbekende leeftijdsgenoot de goede handleiding 

voorleest. De leerlingen schreven een cijfer voor deze handleiding op het papier. Ook hier werden 

bovenstaande drie vragen aan de leerlingen gesteld. De cijfers die de leerlingen gegeven hadden, 

mochten tijdens de bespreking de cijfers nog wel aangepast worden, maar daarna niet meer.  

 Na het eerste deel van beide filmpjes kregen de leerlingen te zien hoe de eerste 

leeftijdsgenoot het proefje uitvoert aan de hand van de foute handleiding. Onder het kijken naar 

de film, schreven de leerlingen een nieuw cijfer op voor de eerste handleiding. Na het geven van 

het cijfer volgde meteen het filmpje waarop de andere leeftijdsgenoot aan de hand van de goede 

handleiding de proef uitvoert. Ook hier gaven de leerlingen een cijfer. De leerlingen hebben dus 

vier cijfers gegeven.  

  

 De leerlingen hebben gezien hoe de handleidingen door de leeftijdsgenootjes uitgevoerd 

werden. De handleidingen, en hoe deze worden uitgevoerd, zijn vervolgens besproken aan de 

hand van de volgende vragen:  

 Wat ging er goed/fout in de filmpjes?  

 Hoe komt dit?  

 

Tijdens het nagesprek is er wederom niet inhoudelijk ingegaan op de bevindingen van de 

leerlingen. De leerlingen legden zelf de link tussen de onkunde van de leerling en de kwaliteit van 

de handleiding. Wanneer dit niet genoemd zou worden, zou hier nog de vraag “Ligt het verschil 

tussen de filmpjes aan de leerling of aan de handleiding?” gesteld worden. Ook op het antwoord 

van deze vraag zou dan niet in worden gegaan door de leerkracht. De bedoeling van de vragen 
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was dat de leerlingen gestimuleerd zouden worden om na te denken over de oorzaken van het 

lukken of mislukken van de proef en op deze manier ontdekken waar een handleiding aan moet 

voldoen om ‘goed’ te zijn. 

 Na het nagesprek moesten de leerlingen hun eigen handleiding verbeteren. Een 

voorbeeld van een gereviseerde handleiding staat in afbeelding 2. De vier punten die in de 

handleiding aanwezig moesten zijn (titel, benodigdheden, stappenplan en uitleg) werden weer op 

het bord gezet, zodat de leerlingen hier steun aan hadden.  

 

Afbeelding 2: gereviseerde handleiding van B, geschreven in de tweede les  
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Experimentgroep 2 (geen nabespreking) 

De uitvoering van de les bij experimentgroep 2 leek erg op de uitvoering van de les in de groep 

met experimentgroep 1. In experimentgroep 2 werden er tussendoor helemaal geen vragen 

gesteld. De volgorde van de filmpjes was hetzelfde als bij experimentgroep 1 en ook bij 

experimentgroep 2 moesten de leerlingen vier cijfers geven. Tijdens het bekijken van de filmpjes 

hebben de leerlingen in hun enthousiasme een aantal opmerkingen geroepen door de klas, zoals: 

“dit meisje kan er echt niks van!” waarop een andere leerling zei: “Dat ligt niet aan haar, het ligt 

aan de handleiding.” Het op deze manier bespreken van de filmpjes werd niet gestimuleerd door 

de proefleider. Ook werden de opmerkingen zoveel mogelijk afgekapt om geen discussie op gang 

te brengen in de klas.  

 Na de filmpjes zijn de vier punten die in de handleiding aan bod moeten komen op het 

bord geschreven en konden de leerlingen aan de slag.   

3.5 Beoordeling van les 2: De revisie 
 De beoordeling van de gereviseerde handleiding ging aan de hand van hetzelfde puntensysteem 

als de beoordeling van de eerste handleidingen.  

3.6 Les 3: Luchtdruk en snoep 
De leerlingen uit experimentgroep 1, 2 en de controlegroep hebben allemaal de laatste les van de 

lessenserie gevolgd. Er is een ander proefje laten zien dan in de eerste les, zodat het proefje voor 

alle leerlingen nieuw was. Het proefje is ook afkomstig van www.proefjes.nl (zie bijlage 4 voor de 

proef). In de proef wordt er onderzocht wat luchtdruk met een spekje doet. Wanneer je een 

spekje in een doorzichtige wijnfles doet en deze vacuüm zuigt, wordt het spekje groter. 

  Om de proef wat ingewikkelder te maken, heb ik de proef aangepast. In het aangepaste 

proefje is er ook onderzocht wat luchtdruk met een dropje doet door een dropje in een andere 

fles te doen en deze vacuüm te zuigen. Het dropje groeit niet. De verklaring die op 

www.proefjes.nl stond, vond ik te lastig voor de leerlingen, dus deze heb ik aangepast (zie bijlage 

4).  

 Er lagen bij de proef meer spullen op tafel dan welke nodig waren voor het proefje. Naast 

spek, drop, wijnflesjes, een schaar, een vacuümpomp en vacuümdoppen lagen er ook glazen 

flessen met een brede hals (waar de vacuümdoppen niet oppassen), kurken voor in een fles, 

schroefdoppen en lag er een fietspomp.   

 De uitvoering van het proefje was (op het proefje zelf na) hetzelfde als bij de uitvoering 

van de proef met de m&m’s. De vier punten die in de handleiding moesten komen, waren weer 
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op het bord gezet en de leerlingen mochten aantekeningen maken tijdens de uitvoering van het 

proefje.  

 

Nadat de leerlingen de proef hebben gezien heb ik de verklaring voor de uitkomst van het proefje 

verteld:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze uitleg konden de leerlingen in hun uitleg verwerken. Na de uitleg hebben de kinderen de 

handleiding geschreven.  

3.7 Beoordeling van les 3: Luchtdruk en snoep 
De handleidingen zijn ook hier door twee beoordelaars nagekeken aan de hand van een 

beoordelingsmodel (zie bijlage 6). Net als bij het beoordelingsmodel van de eerste twee 

handleidingen konden de beoordelaars punten uitdelen voor de elementen die genoemd zijn in 

de handleiding. De leerlingen konden maximaal twee punten voor de handleiding halen, zes 

punten voor de benodigdheden, veertien punten voor alle stappen en vier punten voor een 

correcte uitleg.  

 
De uitvoering van het proefje 

Pak een ruitvormig spekje. Knip het spekje in drie even grote stukken. Stop één stuk in een 
wijnfles. Leg de andere stukken ernaast of ervoor. Pak het dropje. Knip het dropje in de lengte 
door midden zodat je twee even grote stukken hebt. Doe één helft in de wijnfles. Leg de andere 
helft naast of voor de fles. Zet op elk flesje een vacuümdop. 
Pomp de lucht door met de vacuümpomp uit het flesje met het dropje. Pomp de lucht door met 
de vacuümpomp uit het flesje met het spekje. Vergelijk de snoepjes. Haal de doppen weer van 
de flessen af. Vergelijk de snoepjes.  

 

 
 De uitleg van het proefje 

Lucht is overal om ons heen en het drukt alle kanten op: dit is de luchtdruk. Je voelt weinig 

van de luchtdruk, omdat je eraan gewend bent. Ook in een lege fles zit lucht. Met een 

vacuümpomp kun je deze lucht eruit pompen. Als je lucht uit een fles pompt, dan wordt de 

luchtdruk in die fles lager. De lucht drukt hierdoor zachter tegen de buitenkant van het 

spekje. 

Maar in een spekje zit ook lucht. Deze lucht drukt tegen de binnenkant van het spekje. 

Door het pompen wordt het spekje groter. Dat komt door een verschil in luchtdruk. De 

luchtdruk binnen in het spekje is groter dan de luchtdruk erbuiten. De lucht in het spekje zal 

dus harder duwen en het spekje groter maken. Als de luchtdruk in de fles weer normaal 

wordt, dan krimpt het spekje weer. Het spekje wordt zelf iets kleiner dan aan het begin, 

omdat er tijdens het leegpompen van de fles een beetje lucht uit het spekje is ontsnapt. 
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4. Resultaten 

4.1 Betrouwbaarheid 
Om te kijken of er stappen in het nakijkmodel zijn die niet hetzelfde meten als de andere stappen, 

is er een betrouwbaarheidsanalyse van de stappen gedaan. In de handleiding van de proef met 

m&m’s is de betrouwbaarheid voldoende (α = .77). Er zijn geen stappen die weggelaten moeten 

worden zodat de betrouwbaarheid veel hoger wordt. Daarom is er voor gekozen om bij de proef 

met m&m’s geen stappen weg te laten voor de analyses.  

 De betrouwbaarheid van de tweede proef met het spekje is voldoende (α = .75). Ook voor 

deze proef geldt dat de betrouwbaarheid niet hoger wordt door het weglaten van stappen.  

 

Bij het beoordelen van de handleidingen die de leerlingen hebben geschreven, hebben twee 

beoordelaars punten toegekend volgens het beoordelingsmodel (zie §3.3 en §3.7). De 

betrouwbaarheid tussen beide beoordelaars is bij alle lessen zeer hoog (α = .99).  

 Beide beoordelaars hebben ook een cijfer gegeven aan de geschreven handleiding. Bij de 

drie lessen is de betrouwbaarheid op basis van de cijfers die de beoordelaars hebben gegeven ook  

hoog (α = .99). Op alle gebieden is de betrouwbaarheid tussen de beoordelaars dus hoog genoeg 

om per score een somscore te kunnen maken en van de somscores een gemiddelde te nemen. 

Omdat er in les 3 minder punten te behalen zijn dan in les één en twee vanwege een kleiner 

aantal stappen en benodigdheden, is er voor gekozen om een percentage van de gemiddelde 

somscore te berekenen en hier vervolgens de berekeningen mee uit te voeren. 

4.2 Verdeling jongens en meisjes 
Allereerst is er gekeken of de jongens en meisjes gelijk verdeeld zijn over de drie condities. Dit is 

het geval (χ2 (2)= 1.15; p= .56).  In tabel 2 staat de verdeling van meisjes en jongens over de 

condities.  

 

Tabel 2: Verdeling van meisjes en jongens over de condities 

 

 Experimentgroep 1 
(met nabespreking) 

Experimentgroep 2 
(zonder nabespreking) 

Controlegroep 

Meisjes  17 15 10 

Jongens  10 11 11 
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4.3 Effect van conditie op tekstkwaliteit op basis van percentage stappen  
Met behulp van een two-way repeated measures ANOVA is er gekeken of er sprake is van 

eventuele hoofdeffecten van conditie of geslacht op tekstkwaliteit bij de het eerste meetmoment 

en het tweede meetmoment. De gemiddelden en standdaarddeviaties van het gemiddelde aantal 

genoemde stappen en het gemiddelde cijfer staan per geslacht in tabel 3. Wanneer er naar het 

percentage genoemde stappen werd gekeken, bleek er sprake te zijn van een hoofdeffect van 

meetmoment (F=45.46; df=1, 43; p<.001). Er is geen interactie-effect met conditie (F= .303; df= 1, 

43; p= .59). De leerlingen hebben na het kijken van het filmpje dus allemaal hun handleiding de 

tweede keer beter geschreven dan de eerste keer. Het expliciet bespreken van de video’s zorgt er 

niet voor dat de leerlingen hun handleiding nog beter gaan schrijven. Er is geen interactie-effect 

tussen het geslacht van de leerlingen en de vooruitgang (F= .15; df= 1, 43; p= .70). Zowel jongens 

als meisjes hebben baat bij het bekijken van de feedbackfilmpjes en het ene geslacht noemt niet 

significant meer stappen dan het andere geslacht. Ook is er geen sprake van een 

drieweginteractie van meetmoment, geslacht en conditie (F= .27; df= 1, 43; p= .61).   

 

Tabel 3: Gemiddelden (en standaarddeviaties) van het gemiddelde aantal genoemde stappen en het gemiddelde cijfer 

per geslacht 

 Handleiding 1 Handleiding 2 Handleiding 3 

Gemiddelde aantal 
genoemde stappen 

Meisjes 64.01 (15.05) 74.78 (14.48) 67.21 (13.89) 

Jongens 56.54 (11.64) 67.36 (9.56) 56.64 (10.60) 

Gemiddelde  
cijfer 

Meisjes 6.55 (1.15) 7.81 (1.10)  7.23 (1.25) 

Jongens 5.83 (0.97) 7.08 (.88) 6.28 1.17) 

 

4.4 Effect van conditie op tekstkwaliteit op basis van behaalde cijfer  
Wanneer er gekeken wordt naar de cijfers die de leerlingen hebben behaald (zie tabel 3), blijkt 

dat ook hier een hoofdeffect van meetmoment is (F= 117.83; df= 1, 43; p< .001), maar geen 

interactie-effect met geslacht (F= .05; df= 1, 43; p= .82) of conditie (F= .43; df= 1, 43; p= .52). Er is 

ook geen drieweginteractie (F= .60; df= 1, 43; p= .44). De cijfers voor de tweede handleiding zijn 

dus hoger dan voor de eerste handleiding, ongeacht het geslacht van de leerling of de conditie 

waarin de leerling zich bevindt.   
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4.5 Transfer-effect op basis van behaalde cijfers en aantal genoemde 

stappen 
Er is gekeken of de cijfers voor de derde handleiding tussen de leerlingen van de drie condities 

verschillen, maar hier is er geen verschil (F= 2.21; df= 2, 67; p= .12). De leerlingen die voor het 

eerst een handleiding schreven, hebben het niet beter of slechter gedaan dan de leerlingen die al 

eerder een handleiding hebben geschreven en videofeedback hebben gekregen. Er valt dus niet te 

zeggen dat de leerlingen een transfereffect hebben gemaakt. De leerlingen uit experimentgroep 1 

en 2 hebben geen hoger cijfer dan leerlingen die les 1 en 2 niet gevolgd hebben.   

 Op basis van het aantal genoemde stappen is er ook geen verschil tussen de drie groepen 

leerlingen (F= .79; df= 3, 40; p= .51).  

4.6 Gegeven cijfers van leerlingen aan handleiding 
De leerlingen hebben cijfers gegeven aan de verschillende handleidingen (zie tabel 4).  

 

Tabel 4: Gemiddelden (en standaarddeviaties) van het gemiddelde gegeven cijfer voor het filmpje met de foute 

handleiding en goede handleiding, per conditie, per meetmoment en per geslacht. 

 Oordeel meisjes 
na 
eerste deel van 
de film  

Oordeel meisjes 
na hele film 

Oordeel 
jongens na 
eerste deel 
van de film  

Oordeel 
jongens na 
hele film 

Film bij 
foute 
handleiding 

Conditie 
1 

6.27 (.70) 3.00 (2.17) 6.10 (1.29) 2.90 (1.97) 

Conditie 
2 

7.29 (.61) 2.86 (1.92) 7.13 (.64) 3.38 (1.92) 

Film bij 
goede 
handleiding 

Conditie 
1 

8.07 (.80) 9.00 (.53) 7.90 (1.60) 8.40 (1.07) 

Conditie 
2 

8.14 (.53)  9.14 (.66) 6.38 (2.13) 9.13 (.64) 

 

Aan de hand van een t-toets is gekeken of de leerlingen het filmpje van de goede handleiding een 

hoger cijfer dan het filmpje van de slechte handleiding geven. Dit is het geval (t= 28.93; df= 92; p< 

.001).   

 Om te kijken of de mening van de leerlingen, en dus het cijfer dat ze hebben gegeven, 

verandert wanneer ze het hele filmpje hebben bekeken, is er een nog een two-way repeated 

measures ANOVA uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het oordeel van de leerlingen bij de foute 

handleiding bij het eerste oordeelmoment hoger is dan bij het tweede oordeelmoment (F= 

120.12; df= 1, 43; p< .001). Er is geen interactie-effect van geslacht en meetmoment (F= .31; df= 

1, 43; p= .58). Ook is er geen interactie-effect van conditie en meetmoment (F= 1.64; df= 1, 43; p= 
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.21).  Er is ook geen drieweginteractie tussen meetmoment, geslacht en conditie (F= .21; df= 1, 43; 

p= .65).   

 Bij de goede handleiding is er een effect van meetmoment (F= 37.46; df= 1, 43; p< .001). 

Ook is een drieweginteractie-effect van oordeel, geslacht en conditie gevonden (F= 6.65; df= 1, 

43; p= .01). De meisjes geven, ongeacht in welke conditie ze zitten, na het kijken van het hele 

filmpje de goede handleiding een hoger cijfer. Bij de jongens is het verschil tussen het cijfer dat ze 

na het eerste deel van het filmpje gaven en na het zien van het hele filmpje minder groot 

wanneer ze de filmpjes expliciet hebben nabesproken. Wanneer het de video niet wordt 

besproken, geven de leerlingen de handleiding na het zien van het hele filmpje ineens een veel 

hoger cijfer dan in de conditie waarin de video wel wordt nabesproken. Er is bij de goede 

handleiding nog een interactie-effect, namelijk het interactie-effect tussen meetmoment en 

conditie (F= 7.48; df= 1, 43; p< .001).  

5. Conclusie 
Op basis van de bovenstaande resultaten is te concluderen dat het expliciet nabespreken van de 

filmpjes geen effect heeft. De leerlingen gaan allemaal vooruit na het kijken van de videofilmpjes 

ongeacht of er een nabespreking is of niet.  

 De leerlingen geven bij het kijken van de video´s de slechte handleiding een lager cijfer 

dan de video van de goede handleiding. De leerlingen kunnen dus goed beoordelen wat een 

goede en slechte handleiding is wanneer ze de handleiding uitgevoerd zien worden. De jongens 

die in experimentgroep 1 zaten en waarbij de filmpjes werden nabesproken, veranderen hun 

cijfer voor de goede handleiding minder sterk dan de jongens uit experimentgroep 2, die de 

filmpjes niet hebben besproken. Het lijkt erop dat het nabespreken van de filmpjes ervoor zorgt 

dat het oordeel van de jongens minder radicaal verandert dan wanneer ze niet worden 

nabesproken, maar dit heeft geen effect op de kwaliteit van de instructies die ze vervolgens zelf 

schrijven.  

 Uit de cijfers die de leerlingen zelf voor hun handleidingen hebben gehaald blijkt dat de 

leerlingen uit experimentgroep 1 en 2 geen hoger cijfer halen voor de derde handleiding dan de 

leerlingen die nog geen lessen hebben gehad over het schrijven van een handleiding. Aangezien 

de proefjes van elkaar verschilden en deze dus niet met elkaar vergeleken kunnen worden, valt er 

niet te zeggen dat de leerlingen uit experimentgroep 1 en 2 niets geleerd hebben of juist wel iets 

geleerd hebben. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of er wel of niet sprake is van een 

transfereffect.   



 
 24 

 

Gezien de resultaten die uit mijn onderzoek zijn gekomen, moet ik mijn onderzoeksvraag “Wat is 

de invloed van het expliciet bespreken van de videofeedback op de kwaliteit van instructieve 

teksten op korte termijn en langere termijn?” als volgt beantwoorden: het expliciet bespreken 

van de videofeedback heeft geen invloed op de kwaliteit van instructieve teksten. Op de langere 

termijn heeft het expliciet bespreken van de videofeedback ook geen effect op de kwaliteit van de 

instructieve teksten. Dit geldt echter ook voor de leerlingen waarbij de video’s niet expliciet 

besproken zijn.  

 Het lijkt dat de videofeedback, ongeacht de expliciete bespreking of niet, ervoor zorgt dat 

leerlingen de handleiding beter gaan schrijven. Voor docenten is dit gunstig. Het betekent dat ze 

geen extra tijd hoeven te steken in het nabespreken van de video: de leerlingen schrijven hun 

handleiding hoe dan ook beter.  

6. Discussie 
Op basis van de artikelen van Evers-Vermeul en Van den Bergh (2009), Braaksma en Rijlaarsdam 

(2004) en Braaksma (2002) verwachtte ik dat alle leerlingen de handleiding na de observatie beter 

zouden maken. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Het is niet mogelijk om te kijken of de 

leerlingen de transfer naar de andere opdracht voor het schrijven van de handleiding gemaakt 

hebben of niet. Om dit vast te kunnen stellen, zouden de schrijvers uit de controlegroep ook les 1 

hebben moeten volgen om ze ter vergelijken met de handleidingen van de andere leerlingen. Dit 

is helaas niet gebeurd, waardoor het niet duidelijk is of de controlegroep hetzelfde beginniveau 

heeft als de andere twee experimentgroepen.  

 Uit eerder onderzoek van Braaksma et al. (2007) blijkt dat leerlingen door observerend 

leren meer metalinguïstische activiteiten uitvoeren bij het (her)schrijven van een instructie. Van 

daaruit had ik dan ook verwacht dat de leerlingen uit de experimentgroepen de derde handleiding 

beter zouden schrijven dan de leerlingen die nog niet met observerend leren in aanraking zijn 

gekomen. Omdat dit niet het geval bleek te zijn, kan men zich afvragen welke aspecten er nog 

meer mee kunnen spelen bij de resultaten van het onderzoek. Het kan zijn dat de leerlingen de 

laatste les geen zin meer hadden. Dit kan kunnen komen door het uitzonderlijk mooie weer 

buiten op dat moment, of doordat de leerlingen het schrijven van handleidingen na twee keer wel 

zat waren. De leerlingen waren de laatste les drukker dan tijdens de eerste twee lessen en 

toonden minder belangstelling. Voor de leerlingen uit de controlegroep was het schrijven de 
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eerste keer en het onderzoek werd op een andere dag afgenomen waarop het minder mooi weer 

was. Ook deden zij dit pas voor de eerste keer. Al deze redenen zijn echter speculaties.  

 Vanwege de waarde van het onderzoek voor het onderwijs zou ik zeker aanraden om 

vervolgonderzoek op te starten. Door deze manier van schrijfopdrachten geven, is er een minder 

hoge werkdruk voor de docenten en moet er niet veel extra tijd ingeruild worden bij het 

bestaande lesrooster. In het vervolgonderzoek zou er gekeken kunnen worden naar een 

eventueel transfereffect. Op basis van mijn onderzoek zou ik niet met volle overtuiging adviseren 

om deze vorm van schrijfonderwijs altijd toe te passen in de les. Een reden om het wel toe te 

passen is dat de leerlingen het leuk vonden. Een andere reden is dat de leerlingen hun 

schrijfproduct wel significant verbeterden na de observatieles. Ook is de les voor de leerkracht 

niet heel arbeidsintensief wanneer de opnames voor de video’s eenmaal zijn gemaakt. Een reden 

om de lessen niet voor altijd toe te passen in de lessen is dat het effect op termijn nog niet aan te 

wijzen is.  
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Bijlage 
1. Beoordelingsformulier handleiding van de proef met de m&m’s  

2. Slechte handleiding 

3. Goede handleiding 

4. Beoordelingsformulier handleiding van de proef met het spekje 

5. CD  
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Bijlage 1 

Proefje m&m’s afkomstig van www.proefjes.nl  

Gekleurde m&m's 

Je hebt m&m's in allerlei kleuren: rood, geel, groen, oranje, blauw of 
bruin. Is het wel zo simpel? Welke kleur heeft een bruine m&m? 

Nodig                                             

10 bruine choco-m&m’s                
Glas                                               
Kan water                                               
theelepel                                         
koffiefilter (wit)                             
stopwatch                                         
schaar                                       
keukenrol                                       
20 minuten 

 

stappen 

1.  doe de bruine m&m's in het glas 
2.  doe 2 theelepels water in het glas 
3.  draai de m&m's af en toe om met de theelepel 
4.  wacht tot de bruine m&m's aan twee kanten licht zijn geworden 
5.  haal de m&m's met de theelepel uit het glas 

 vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je het koffiefilter in het water 
zet? 

6.  leg twee vellen van de keukenrol op elkaar 
7.  houd de stopwatch klaar 
8.  zet het koffiefilter in het water in het glas 
9.  wacht 10 minuten 
10.  haal het koffiefilter uit het glas 
11.  leg het koffiefilter uitgevouwen op de vellen keukenrol 

vraag 2: Wat is er gebeurd?  
              Hoe denk je dat dit komt?  
              Wat zou er gebeuren als je de blauwe m&m’s gebruikte?  

 

 

 

Uitleg: De bruine kleur van m&m's komt niet uit één kleurstof. Er zijn verschillende pigmenten waaruit de 

kleur is opgebouwd. Als je de kleurstof oplost in water en vervolgens in een koffiefilter laat trekken, dan 

kun je die verschillende pigmenten zien. Elk pigment heeft andere moleculen (kleine deeltjes). De 

moleculen van het ene pigment trekken sneller in het koffiefilter dan de moleculen van het andere pigment. 

Daarom ontstaan er bij bruine m&m's verschillende gekleurde lagen: groen, rood en geel. Verschillende 

moleculen verschillen in hoe goed ze oplossen (oplosbaarheid) en hoe goed ze aan het papier blijven 

plakken (adhesie). Moleculen die snel in het papier trekken lossen beter op en blijven minder vastzitten aan 

het filterpapier. Moleculen die langzaam in het papier trekken lossen minder goed op en blijven beter 

vastzitten aan het filterpapier.  Je kunt dit proefje met verschillende kleuren m&m's doen. Bij blauwe 

m&m's zie je maar één blauwe laag, dus deze kleur bestaat maar uit één pigment.   
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Bijlage 2 

Beoordeling van de handleiding van de proef met de m&m’s 

Stap 1, Bedenk een passende titel:  

2 pt titel waaruit blijkt waar het proefje over gaat 
1 pt titel  
0  geen titel 
 
Stap 2, Maak duidelijk welke spullen je nodig hebt om het proefje uit te voeren: 
 
Elk onderstaand attribuut levert één punt op. 
 

1. M&M’s 
2. Twee glazen 
3. Water 
4. Theelepel 
5. Koffiefilters 
6. Stopwatch 
7. Keukenpapier 
8. Schaar 
9. Bordje  

 
Stap 3, Beschrijf de stappen van het proefje 
 
Elke onderstaande stap die genoemd wordt door de leerling levert 1 punt op.  
 

 Doe tien bruine M&M’s in het ene drinkglas 

 Doe tien blauwe M&M’s in het andere drinkglas 

 Schenk met het flesje water op de theelepel 

 Doe in elk drinkglas twee schepjes water 

 Doe in elk glas een theelepel/gebruik voor elk glas een eigen theelepel 

 Draai de M&M’s om totdat ze wit worden 

 Haal de M&M’s met de theelepel uit het glas 

 Leg de M&M’s op het bordje 

 Leg twee vellen keukenrol op elkaar op de tafel 

 Leg nog twee vellen keukenrol op elkaar op de tafel 

 Zet in elk glas een koffiefilter rechtop in het water 

 Zet de stopwatch aan en wacht tien minuten 

 Haal de koffiefilters uit het water  

 Knip de geribbelde randen van de koffiefilters 

 Vouw de koffiefilters open 

 Leg de blauwe opengevouwen koffiefilter op de velletjes keukenrol 

 Leg de bruine opengevouwen koffiefilter op de andere velletjes keukenrol 
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Stap 4, Wat laat het proefje zien? 
 
De uitleg kan verschillende onderdelen bevatten. Per onderstaand onderdeel krijgt de leerling 1 
punt. Voor overige uitleg krijgt de leerling geen punten.           
 

1. Blauwe M&M’s bevatten maar één kleur. 
2. Bruine M&M’s bevatten drie kleuren. 
3. De verschillende kleuren bij de bruine M&M’s kun je zien omdat sommige 

kleurendeeltjes zwaarder zijn dan andere. 
4. De kleuren waar bruin uit bestaat zijn rood, geel en groen. 
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Bijlage 3 

Slechte handleiding 

Wat heb je nodig?  
 
M&M’s, flesje water, lepels, koffiefilters, stopwatch, schaar, keukenrol   
 
Wat moet je doen? 

 Doe tien blauwe en bruine in een glas.  

 Doe twee lepels (thee) water in het glas met de M&M’s.  

 Schud met een theelepel de M&M’s tot ze wit zijn. 

 Haal ze er dan uit.  

 Pak de stopwatch en laat hem tien minuten lopen maar zet eerst op elk glas een 
filter.  

 Als de tien minuten over zijn. Pak je een keukenrol en dan scheur je 4 stukjes (aan 
elkaar) af. Scheur het daarna in 2en.  

 Leg de filters op de tafel. 
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Bijlage 4 

Proefje luchtdruk afkomstig van www.proefjes.nl  

Spekje in de fles 
Spekjes zijn zoet en klaar om op te eten! Maar wacht eens 
even, je kunt er ook een proefje mee doen. Wat gebeurt er 
met een spekje als je de lucht eromheen weghaalt? 

 

nodig 

ruitspekje 
schaar 
doorzichtige wijnfles 
vacuümpomp voor wijnfles (bijv. van Vacuvin) 
vacuümdop voor wijnfles 
15 minuten 

 

 

stappen 

1.  knip het spekje in drie langwerpige stukken 
2.  doe de stukken van het spekje in de fles 
 vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je de lucht uit de fles zuigt? 
3.  zet de vacuümdop op de fles 
4.  haal de lucht uit de fles met de vacuümpomp 
 vraag 2: Wat is er gebeurd? 
5.  laat de lucht weer in de fles lopen 
 vraag 3: Wat is er nu gebeurd? 
 vraag 4: Hoe denk je dat dit komt? 

 

Uitleg: Lucht is overal om ons heen en het drukt alle kanten op: dit is de luchtdruk. Je voelt weinig 

van de luchtdruk, omdat je eraan gewend bent. 

Ook in een lege fles zit lucht. Met een vacuümpomp kun je deze lucht eruit pompen. Als je lucht 

uit een fles pompt, dan wordt de luchtdruk in die fles lager. De lucht drukt hierdoor zachter tegen 

de buitenkant van het spekje. 

Maar in een spekje zit ook lucht. Deze lucht drukt tegen de binnenkant van het spekje. 

Door het pompen wordt het spekje groter. Dat komt door een verschil in luchtdruk. De luchtdruk 

binnen in het spekje is groter dan de luchtdruk erbuiten. De lucht in het spekje zal dus harder 

duwen en het spekje groter maken. 

Als de luchtdruk in de fles weer normaal wordt, dan krimpt het spekje weer. Het spekje wordt zelf 

iets kleiner dan aan het begin, omdat er tijdens het leegpompen van de fles een beetje lucht uit 

het spekje is ontsnapt. 
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Bijlage 5 

Goede handleiding 

De echte kleur van M&M’s 

Wat heb je nodig?  
 
M&M’s 
Twee drinkglazen                    
Flesje water                        
Twee theelepels                      
Twee koffiefilters                      
Stopwatch/telefoon met stopwatch  
Schaar                    
Keukenrol   
Bordje                  
 
Wat moet je doen? 

 Doe tien bruine M&M’s in het ene drinkglas 

 Doe tien blauwe M&M’s in het andere drinkglas 

 Schenk met het flesje water op de theelepel 

 Doe in elk drinkglas twee schepjes water 

 Doe in elk glas een theelepel/gebruik voor elk glas een eigen theelepel 

 Draai de M&M’s op totdat ze wit worden 

 Haal de M&M’s met de theelepel uit het glas 

 Leg de M&M’s op het bordje 

 Leg twee vellen keukenrol op elkaar op de tafel 

 Leg nog twee vellen keukenrol op elkaar op de tafel 

 Zet in elk glas een koffiefilter met de smalle kant naar onder in het water 

 Zet de stopwatch aan en wacht tien minuten 

 Haal na tien minuten de koffiefilters uit het water  

 Knip de geribbelde randen van de koffiefilters af 

 Vouw de koffiefilters open 

 Leg de blauwe opengevouwen koffiefilter op de velletjes keukenrol 

 Leg de bruine opengevouwen koffiefilter op de andere velletjes keukenrol 
 
Wat laat het proefje zien?  
De kleur van de blauwe M&M’s bevat maar één kleur. De kleurstof van de bruine M&M’s 
bevatten drie kleuren, namelijk rood, geel en groen. De verschillende kleuren bij de 
bruine M&M’s kun je zien doordat sommige kleurendeeltjes zwaarder zijn dan andere. 
Groen is de zwaarste kleur en trekt daarom niet ver omhoog in het koffiefilter. Daarna is 
geel de zwaarste kleur en rood is de lichtste kleur.  
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Bijlage 6 

Beoordeling van de handleiding van de proef met het spekje 

Stap 1, bedenk een passende titel 

2 pt titel waaruit blijkt waar het proefje over gaat 
1 pt titel 
0 pt geen titel 
 
Stap 2, maak duidelijk welke spullen je nodig hebt om het proefje uit te voeren 
 
Elk onderstaand attribuut levert één punt op. 
 

1. Spek 
2. Drop 
3. Wijnflesjes 
4. Schaar 
5. Vacuümpomp 
6. Vacuümdoppen 

 
Stap 3, Beschrijf de stappen van het proefje 
 
Elke onderstaande stap die genoemd wordt door de leerling levert één punt op. 
 

1. Pak een ruitvormig spekje 
2. Knip het spekje in drie even grote stukken 
3. Stop één stuk in een wijnfles 
4. Leg de andere stukken ernaast of ervoor 
5. Pak het dropje 
6. Knip het dropje in de lengte door midden zodat je twee even grote stukken hebt 
7. Doe één helft in de wijnfles 
8. Leg de andere helft naast of voor de fles 
9. Zet op elk flesje een vacuümdop. 
10. Pomp de lucht door met de vacuümpomp uit het flesje met het dropje 
11.  Pomp de lucht door met de vacuümpomp uit het flesje met het spekje 
12. Vergelijk de snoepjes 
13. Haal de doppen weer van de flessen af 
14. Vergelijk de snoepjes 

 
Stap 4, Wat laat het proefje zien 
 
De uitleg kan verschillende onderdelen bevatten. Per onderstaand deel krijgt de leerling één punt. 
Voor overige uitleg krijgt de leerling geen punten.  
 

1. Normaal drukt lucht op het spekje 
2. Als de lucht weg is, kan het spekje groeien  
3. Dit komt doordat de lucht in het spekje eruit wil 
4. In een dropje is dit niet zo 
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