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Abstract 
Background: The aim of this study was to understand how tablets are used in combination 

with the 21st century skills critical thinking and self-regulation in Dutch primary and high 

schools. The differences and similarities between primary and high schools were 

investigated. Methods: The sample of this study consisted of 40 primary school teachers 

and 26 secondary school teachers (N = 66). The participants completed an online survey 

with multiple choice and open questions. The data was analyzed using three independent t 

tests and a multiple regression analysis. Results: None of the findings in this study were 

significant. Conclusion: None of the findings differed significant, indicating that the use of 

tablets is similar in primary and high schools. Furthermore, there is no significant difference 

between primary and high schools in use of tablets in combination with critical thinking and 

self-regulation. 

Keywords: 21st century skills, tablets, critical thinking, self-regulation, primary 

school and high school. 
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Verschillen en Overeenkomsten tussen het Basis- en Voortgezet onderwijs in 

Tabletgebruik en de Inzet van 21e Eeuwse Vaardigheden 

De samenleving is de afgelopen jaren flink veranderd. De huidige samenleving, ook 

benoemd als kennissamenleving krijgt meer vorm door de opkomst van informatie- en 

communicatietechnologie. Volgens Van Den Oetelaar (2012) verwijst het begrip 

kennissamenleving zowel naar het feit dat kennis altijd en overal beschikbaar is als naar 

kennisbegrip en constructie. Hierbij gaat het om het combineren van nieuwe informatie en 

inzichten met al bekende kennis (Van Den Oetelaar). Als gevolg van de ontwikkeling in de 

kennissamenleving zijn andere vaardigheden nodig dan in de vorige eeuw om succesvol in 

de maatschappij deel te nemen (Fletcher, 2011; Silva, 2009). Volgens Larson en Miller 

(2011) moeten leerlingen worden voorbereid om in de toekomst zowel online als offline te 

kunnen communiceren en samenwerken. Het is van belang dat het onderwijs hierin 

meegaat en de uitdagingen van het werken en leven in de 21e eeuw aangaat (McCoog, 

2008).  

De 21e eeuwse vaardigheden zijn competenties waarover leerlingen moeten 

beschikken om succesvol te functioneren in de maatschappij van de toekomst (Pijpers, 

2015). Asrad, Osman en Tuan Soh (2011) beschrijven dat de 21e eeuwse vaardigheden de 

nadruk leggen op het creëren van leerlingen die technologie kunnen toepassen door middel 

van digitale geletterdheid, creatief en kritisch denken. De 21e eeuwse vaardigheden zijn 

simpelweg te verdelen in drie genres: informatie- en communicatievaardigheden, cognitieve 

en probleemoplossende vaardigheden, interpersoonlijke en zelfsturende vaardigheden 

(Partnership for 21st Century Skills, 2008).  

Deze vaardigheden zijn onderverdeeld in elf competenties, waarvan ‘kritisch denken’ 

en ‘zelfregulering’ in dit onderzoek worden meegenomen. Er is voor deze vaardigheden 

gekozen, omdat beiden in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs voor komen en 

meer aandacht krijgen in vergelijking met de overige vaardigheden. Daarnaast zijn deze 

vaardigheden van belang voor het leerproces van kinderen. Het zijn kernvaardigheden om 

kinderen autonoom, kritisch en verantwoordelijk op te leiden tot wereldburger. Bovendien 

hebben leerkrachten invloed op het procesmatig aanleren van deze vaardigheden. Eggink 

(2016a) geeft aan dat kritisch denken een vaardigheid is waarbij op een andere manier en 

vanuit verschillende perspectieven naar een onderwerp gekeken moet worden. Daarbij is 

het ook van belang om na te gaan in hoeverre gevonden informatie betrouwbaar is. De 

andere competentie die bij dit onderzoek wordt gebruikt, is zelfregulering. Het gaat bij deze 

vaardigheid om het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag (Thijs, Fisser, & 

Van Der Hoeven, 2014). Montroy, Bowles, Skibbe, McClelland en Morrison (2016) geven aan 
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dat zelfregulering een complex construct is, dat afhankelijk is van de coördinatie van 

meerdere processen. Zelfregulatie is dus ook niet iets wat leerlingen van nature meekrijgen, 

maar procesgewijs moeten leren. Leerlingen moeten een volhardende houding tonen als 

uitdagende opdrachten en taken gedaan worden (Eggink, 2016b).  

Met de komst van de 21e eeuwse vaardigheden is een innovatief schoolsysteem 

noodzakelijk. Volgens Kaufman (2013) moet de doelstelling van een school aansluiten bij 

een inspirerende en motiverende omgeving voor de leerlingen. Tevens moet het leerlingen 

aanmoedigen om de toekomst te omarmen. Abdullah en Osman (2010) benoemen 

daarnaast dat educatieve organisaties de doelen, curricula, pedagogische aspecten en 

toetsen ingrijpend moeten ombouwen om de 21e eeuwse jeugd te kunnen voorbereiden op 

hun toekomstige burgerschap. De vaardigheden zijn niet gewoon iets dat scholen ook 

moeten aanleren, maar iets dat echt in het curriculum van een school moet worden 

opgenomen (Joosten, 2015; Larson & Miller, 2011). 

In het huidige onderwijs worden deze 21e eeuwse vaardigheden nog te weinig 

geïntegreerd in de traditionele vakken, zoals rekenen en taal (Partnership for 21st Century 

Skills, 2017; Voogt & Pareja Roblin, 2010). Hoewel de nieuwe vaardigheden nog niet 

volledig geïntegreerd zijn, blijkt uit onderzoek van Thijs en collega’s (2014) dat een ruime 

meerderheid van de leerkrachten van het basisonderwijs en de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs wel bewust aandacht besteedt aan de 21e eeuwse vaardigheden. 

Tijdens de les wordt regelmatig aandacht besteed aan de vaardigheid ‘kritisch denken’ en 

soms tot regelmatig aandacht aan ‘zelfregulering’. Uit het onderzoek blijkt dat het 

basisonderwijs met name bij het vak wereldoriëntatie aandacht besteedt aan de 21e eeuwse 

vaardigheden. Daarbij wordt als kanttekening aangegeven dat er niet altijd doelgericht aan 

gewerkt wordt. In het voortgezet onderwijs wordt een wisselend beeld verkregen over de 

integratie van de vaardigheden, waarbij geen enkele school over de gehele breedte 

aandacht hieraan besteedt. Zowel bij het basis- als het voortgezet onderwijs worden de 

leerresultaten van de leerlingen ten aanzien van de ontwikkeling op dit gebied niet of 

nauwelijks gemeten of bijgehouden (Thijs et al., 2014).  

Dit onderzoek richt zich op het inzetten van de 21e eeuwse vaardigheden in 

combinatie met tablets. Kennisnet (2015a) geeft aan dat het gebruik van tablets en laptops 

in het onderwijs blijft stijgen, met name in het basisonderwijs. De voornaamste reden voor 

scholen om deze digitale middelen in te zetten is het bieden van onderwijs op maat. De 

leerlingen ontvangen individuele feedback en er kan adaptief gewerkt worden. Uit het 

onderzoek van Kennisnet (2015b) blijkt dat de meest gebruikte digitale leermiddelen in het 

basisonderwijs methodegebonden software, interactief oefenmateriaal, video en filmpjes 
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zijn. In vergelijking met het voortgezet onderwijs, worden de digitale middelen in het 

basisonderwijs vaker ingezet om de leerstof te oefenen. In beide typen onderwijs gebruikt 

de leerkracht tablets vooral om de vorderingen van leerlingen te volgen. Naast type 

onderwijs blijkt dat individuele factoren als leeftijd en werkervaring ook van invloed zijn op 

het gebruik van digitale leermiddelen door leerkrachten (De Koning & Gelderblom, 2014). 

Werknemers maken geringer gebruik en zijn minder gemotiveerd om digitale middelen te 

gebruiken naarmate zij ouder worden (Borghans & Ter Weel, 2001). Ook O’Bannon en 

Thomas (2014) geven aan dat de leeftijd van leerkrachten invloed heeft op het gebruik van 

digitale middelen. Dit geldt voor zowel het gebruik in de klas als het eigen gebruik. 

Bovendien zijn ook de jaren onderwijservaring van een leerkracht van invloed bij de 

houding tegenover het inzetten van ICT in de klas (Hernández-Ramos, 2005). 

Kortom, tablets worden steeds meer in het onderwijs ingezet, maar vanuit de 

literatuur is het nog onduidelijk hoe de tablets in combinatie met de 21e eeuwse 

vaardigheden worden ingezet. Middels dit onderzoek wordt in kaart gebracht op welke wijze 

het basis- en voortgezet onderwijs de 21e eeuwse vaardigheden ‘kritisch denken’ en 

‘zelfregulering’ in combinatie met tablets inzetten. Het onderzoek heeft een inventariserend 

doeleinde. Dit zal de scholen inzicht geven in de huidige situatie en biedt de mogelijkheid 

kritisch te kijken naar het eigen curriculum.  

Deze probleem- en doelstelling heeft geleid tot de volgende hoofdvraag: ‘Wat zijn de 

verschillen en overeenkomsten tussen het basis- en voortgezet onderwijs in de wijze 

waarop de leerkrachten de tablets inzetten in de klas?’ Verwacht wordt dat er geen verschil 

is in de wijze waarop leerkrachten in het basis- en het voortgezet onderwijs tablets in de 

klas inzetten. In het voortgezet onderwijs wordt dan wel meer uren besteed aan het 

inzetten van ICT, maar daarentegen gebruiken basisschoolleerkrachten digitale middelen 

vaker voor onderwijsdoelen, zoals instructie (Onderwijsraad, 2008). Tevens geeft zowel het 

basis- als het voortgezet onderwijs aan dat de voornaamste reden van het gebruik van 

tablets is om onderwijs op maat te bieden (Kennisnet, 2015a). Door deze overeenkomsten 

en verschillen tegenover elkaar af te wegen, wordt uiteindelijk geen verschil verwacht. Deze 

hoofdvraag mondt uit in verschillende deelvragen: ‘Hoe zorgen de leerkrachten van het 

basis- en het voorgezet onderwijs voor ‘kritisch denken’ met het gebruik van tablets in de 

klas?’ en ‘Hoe zorgen de leerkrachten van het basis- en het voortgezet onderwijs voor 

‘zelfregulering’ met het gebruik van tablets in de klas?’ Verwacht wordt dat de leerkrachten 

in het voortgezet onderwijs de tablets meer inzetten om de vaardigheid ‘kritisch denken’ te 

stimuleren in vergelijking met het basisonderwijs. Rest, Narvaez, Thoma en Bebau (2000) 

geven aan dat de morele ontwikkeling wordt gezien als een voorwaarde voor de vaardigheid 
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kritisch denken. Moreel denken en handelen ontwikkelt zich het sterkst tussen de leeftijd 

van tien tot achttien jaar, dus voornamelijk in de leeftijd dat jongeren op het voortgezet 

onderwijs zitten. Hoe verder deze ontwikkeling reikt, hoe onafhankelijker de jongere gaat 

denken. 

 Voor de vaardigheid ‘zelfregulering’ wordt geen verschil verwacht tussen het basis- 

en het voortgezet onderwijs. Zelfregulering komt tot stand door de wisselwerking tussen 

biologische aanleg en ervaring. Deze fysieke eigenschap komt al op jonge leeftijd tot uiting 

(Aarssen et al., 2010). Ook de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO, 2015) geeft aan dat 

zowel jongere als oudere kinderen zelfregulerende vaardigheden kunnen aanleren. Daarbij 

is er wel verschil in de complexiteit, de context en de keuzemogelijkheden ten aanzien van 

de leeftijd van kinderen.  

Op basis van de literatuur wordt verwacht dat ook leeftijd en onderwijservaring van 

belang zijn voor het gebruik van digitale leermiddelen in de klas (Hernández-Ramos, 2005; 

O’Bannon & Thomas, 2014). Daarom worden deze variabelen ter ondersteuning voor de 

beantwoording van de hoofd- en deelvragen meegenomen in het onderzoek. 

 

Methoden 

In dit onderzoek wordt middels een survey gekeken naar de wijze waarop 

leerkrachten van het basis- en het voortgezet onderwijs tablets inzetten om de 21e eeuwse 

vaardigheden te stimuleren. Deze survey is ontworpen door de vaardigheden ‘kritisch 

denken’ en ‘zelfregulering’ te operationaliseren aan de hand van literatuur. Door naast 

meerkeuzevragen, open antwoordschalen te kiezen kunnen de participanten eigen inbreng 

toevoegen. Het onderzoek is kwantitatief, beschrijvend en vergelijkend van aard.  

 

Procedure 

Om de participanten te benaderen is allereerst gebeld naar de scholen om te vragen 

of er met tablets gewerkt wordt, indien dit niet duidelijk op de website staat. Vervolgens is 

een mail verstuurd naar een algemeen e-mailadres met de vraag of de school bereid is deel 

te nemen aan het onderzoek. Tevens is in de mail verzocht mee te willen denken op welke 

wijze de leerkrachten in de school het beste benaderd zouden kunnen worden: middels 

individuele e-mailadressen of een collectieve werving. Vervolgens zijn de vragenlijsten 

verstuurd.  

De vrijwillige medewerking van de participanten draagt bij aan de ethische 

verantwoording van dit onderzoek. Daarnaast is er sprake van ‘informed consent’. Dit 

betreft bij deze onderzoeksprocedure dat de participanten van tevoren op te hoogte waren 
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van het doel van het onderzoek en de tijdsduur voor het invullen van de vragenlijst. 

Daarnaast zijn de uitkomsten anoniem verwerkt en zijn er voor de participanten geen 

nadelige effecten aan verbonden.  

 

Steekproefbeschrijving 

Voor dit onderzoek zijn achttien basisscholen en zestien voortgezet onderwijs 

scholen benaderd. Uiteindelijk hebben 40 leerkrachten van het basisonderwijs (60.61%), 

voornamelijk leerkrachten die in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) lesgeven de vragenlijst 

ingevuld. Daarnaast hebben 26 leerkrachten van het voortgezet onderwijs (39.39%) de 

vragenlijst ingevuld, deze leerkrachten zijn voornamelijk werkzaam in de onderbouw (klas 1 

t/m 3). Vijftig procent van deze groep geeft het vak Nederlands. De totale steekproef 

bestaat uit (N = 66). De leeftijd van de respondenten is binnen negen categorieën gemeten. 

Het grootste gedeelte van de respondenten is tussen de 20-35 jaar oud, met een 

gemiddelde M = 3.89 en standaarddeviatie SD = 2.47. Categorie drie bestaat uit 

leerkrachten van 31 tot en met 35 jaar. Tevens heeft het voornaamste deel van de 

leerkrachten uit de steekproef 0-15 jaar onderwijservaring. 

Binnen het huidige onderzoek zijn participanten geworven middels een doelgerichte 

steekproef met sneeuwbaleffect. Het sneeuwbaleffect treedt op vanwege het gebruik van 

het bestaande sociale netwerk. Op Facebook zijn oproepen geplaatst voor de werving van 

participanten. Zowel op een groepspagina voor leerkrachten van het basis- en het 

voortgezet onderwijs als een persoonlijke Facebookpagina. Bovendien is een persoonlijk 

netwerk via LinkedIn geraadpleegd. Het is een doelgerichte steekproef, omdat de scholen 

aan de hand van diverse kenmerken geselecteerd zijn. De scholen moeten namelijk allemaal 

met tablets werken. In beide onderwijstypes worden zowel leerkrachten van de onderbouw 

als de bovenbouw opgenomen, ongeacht het vak dat gegeven wordt. 

 

Instrumenten  

Om de validiteit van de ontworpen survey te waarborgen zijn de variabelen 

‘tabletgebruik’, ‘kritisch denken’ en ‘zelfregulering’ eerst geoperationaliseerd.  

Tabletgebruik. Voor de operationalisering van de variabele ‘tabletgebruik’ is 

literatuur van Kennisnet (2015a; 2015b) geraadpleegd. Aan de hand van de literatuur zijn 

zelf zeven items ontworpen. Een voorbeeld van een stelling passend bij de variabele 

‘tabletgebruik’ is: ‘Ik gebruik tablets in de klas om onderwijs op maat te bieden’. 

Respondenten kunnen bij de stellingen met betrekking tot deze variabele op een 

zevenpunts-Likert-schaal antwoord geven (1 = zeer mee oneens; 7 = zeer mee eens). 
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Tevens kunnen respondenten bij deze variabele kiezen voor ‘niet van toepassing’ als 

dit niet toepasselijk is voor de leeftijdsgroep. De Cronbach’s alfa van de variabele 

‘tabletgebruik’ bedraagt α = .59. De betrouwbaarheid is volgens de Cotan criteria (2009) 

onvoldoende (r < .60). Na analyse van de item statistieken komt item vijf (‘Ik zet tablets in 

voor de afname van toetsen’) in aanmerking voor verwijdering. De item-restcorrelatie is 

namelijk rir < .3 en de Cronbach’s alfa stijgt indien dit item wordt verwijderd. Tevens is er 

geen inhoudelijk argument om dit item te behouden. De Cronbach’s alfa bedraagt na 

verwijdering α = .62, dit wordt volgens de COTAN beoordeeld als een voldoende 

betrouwbaarheid (.60 r < .70).  

Kritisch denken en zelfregulering. Als fundering voor de operationalisatie van de 

variabelen ‘kritisch denken’ en ‘zelfregulering’ zijn de pijlers die zijn gebruikt voor de survey 

gebaseerd op die Thijs, Fisser en Van Der Hoeven (2014) van het SLO hanteren. De 

schaalscores uit het onderzoek van het SLO (Thijs, Fisser & Van Der Hoeven, 2014) hebben 

een voldoende betrouwbaarheid: de Cronbach’s alfa voor ‘kritisch denken’ en ‘zelfregulering’ 

zijn beide hoger of gelijk aan α = .74. Aan de hand van die criteria zijn per variabele zelf vijf 

items ontworpen en vervolgens opgenomen in de survey die passend zijn bij het doel van 

het huidig onderzoek. Een voorbeeld van een stelling passend bij de vaardigheid ‘kritisch 

denken’ luidt als volgt: ‘Ik zet de tablets in om informatie te vergelijken’. De Cronbach’s alfa 

voor het construct ‘kritisch denken’ is α = .81 en voor ‘zelfregulering’ α = .85. Beiden worden 

volgens de Cotan criteria (2009) als goed beoordeeld (r ³ .70). Respondenten kunnen bij de 

stellingen met betrekking tot deze twee variabelen op een zevenpunts-Likert-schaal 

antwoord geven (1 = zeer mee oneens; 7 = zeer mee eens). Tevens kunnen respondenten 

bij de drie variabelen kiezen voor ‘niet van toepassing’ als dit niet toepasselijk is voor de 

leeftijdsgroep. Deze antwoordmogelijkheid wordt niet meegenomen in de statistische 

analyse, omdat het niet bijdraagt aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. 

Desondanks is deze informatie wel waardevol voor het beschrijvende deel van de analyse, 

omdat het informatie geeft over het (niet) gebruik van tablets. Bovendien is er ruimte voor 

eigen inbreng door middel van de open optie ‘anders, namelijk’. Op deze manier dekken de 

opgestelde stellingen alle criteria die bij de variabelen horen en meet de survey dus wat het 

wilt meten.  

Onderwijservaring categorie. Deze variabele geeft het aantal jaren 

onderwijservaring van leerkrachten weer. Dit is een interval variabele en is 

geoperationaliseerd in tien categorieën met een interval van vijf jaar.  

Leeftijd categorie.  Deze variabele geeft de leeftijd van de leerkrachten weer. Dit is 

een interval variabele en is geoperationaliseerd in tien categorieën met een interval van vijf 
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jaar. 

De survey is voor publicatie door een aantal testpersonen afgenomen. Dit om 

onduidelijkheden wat betreft de vraagstellingen of de procedure van de survey te kunnen 

verbeteren en zo de betrouwbaarheid van de vragenlijst te vergroten. De vragen moeten 

immers maar op één manier kunnen worden geïnterpreteerd. Wegens positieve feedback 

van de testpersonen zijn geringe wijzigingen aangebracht met betrekking tot de survey. Een 

wijziging is dat leerkrachten van het voortgezet onderwijs meerdere vakken als antwoord 

kunnen kiezen. Om explicieter te maken wat wordt bedoeld met de twee variabelen staat in 

de vragenlijst bij beide begrippen de betekenis die in het onderzoek worden gehanteerd. Op 

die manier is er minder snel sprake van interpretatie verwarring en wordt de 

betrouwbaarheid van de vragenlijst vergroot. 

  

Analyseplan 

Bij de analyse worden de items zowel afzonderlijk als gezamenlijk bekeken. Er is 

sprake van indexconstructie, waarbij alle items tot een variabele geconstrueerd worden. Een 

hoge score op de stellingen betreft een hoge mate van tabletgebruik, kritisch denken of 

zelfregulering. Een lage score betekent een lage mate.  

Bij dit onderzoek worden drie afhankelijke variabelen meegenomen: tabletgebruik, 

kritisch denken en zelfregulering. De onafhankelijke variabelen zijn het type onderwijs, 

leeftijd categorie en onderwijservaring categorie.  

 In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van drie onafhankelijke t-toetsen voor het 

vergelijken van tabletgebruik, tabletgebruik in combinatie met kritisch denken, 

tabletgebruik in combinatie met zelfregulering op de twee groepen type onderwijs. Er wordt 

tweezijdig getoetst en gebruik gemaakt van een significantieniveau van α=.05. Voorafgaand 

aan het uitvoeren van de t-toetsen zijn de assumpties gecontroleerd, deze zijn niet 

geschonden. 

Tevens wordt een multipele regressieanalyse uitgevoerd. Voorafgaand aan het 

uitvoeren van de analyse zijn de assumpties gecontroleerd. Naar aanleiding van de 

assumptie over multicollineariteit voor het toevoegen van meer dan één predictor in het 

model is besloten de variabele ‘leeftijd’ niet toe te voegen. De variabelen ‘onderwijservaring’ 

en ‘leeftijd’ correleren namelijk in hoge mate (r = .87). Naast deze statische reden is er 

inhoudelijk gezien geen meerwaarde om de variabele ‘Leeftijd’ toe te voegen. Ondanks het 

feit dat de VIF (4.30) en de tolerantie waarden (0.23) geen zorg wekken zijn er toch 

voldoende statistische en inhoudelijke argumenten om de variabele niet mee te nemen in de 

multipele regressie. De variabele correleert hoog en de inhoudelijke toevoeging van de 
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variabele is laag. Aan de rest van de assumpties is voldaan. Een schematische weergave 

van de onafhankelijke t-toetsen is in figuur 1 te zien. 

 

 
  Figuur 1. Schematische weergave onafhankelijke t-toetsen. 

 

Bij de multipele regressieanalyse wordt bekeken welke invloed het type onderwijs op 

de drie afhankelijke variabelen heeft, gecorrigeerd op onderwijservaring. Het verband 

tussen meerdere onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen wordt middels een 

multipele regressieanalyse onderzocht (Field, 2009). 

 

Resultaten 

Beschrijvende statistieken 

De beschrijvende statistieken voor de afhankelijke variabelen tabletgebruik (TBG), 

tabletgebruik in combinatie met kritisch denken (TGBKD) en tabletgebruik in combinatie 

met zelfregulering (TGBZR) worden in tabel 1 weergegeven.  
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Tabel 1 

Beschrijvende Statistieken voor de variabelen Tabletgebruik (TGB), Kritisch denken 

(TGBKD) en Zelfregulering (TGBZR) 

Variabelen M (SD) N 

PO    

     TGB 4.93 (1.01) 40 

     TGBKD 4.95 (1.30) 40 

     TGBZR 5.36 (1.19) 40 

VO    

     TGB 5.36 (1.00) 26 

     TGBKD 5.32 (0.81) 26 

     TGBZR 4.92 (1.09) 26 

 

Tabletgebruik 

Uit de onafhankelijke t-toetsen voor het vergelijken van de groepsvariabele type 

onderwijs met de afhankelijke variabele tabletgebruik is gebleken dat het basisonderwijs 

(M=4.93, SD=1.01) en voortgezet onderwijs (M=5.36, SD=1.0) niet significant verschillen, 

t(63) = -1.67, p=.10, tweezijdig getest, 95% BI [-0.94, 0.08]. Dit betekent dat er geen 

verschil is tussen het basis- en voortgezet onderwijs in de mate waarin tablets worden 

ingezet in de klas. 

 

Kritisch denken 

Uit de onafhankelijke t-toetsen voor het vergelijken van de groepsvariabele type 

onderwijs met de afhankelijke variabele tabletgebruik in combinatie met kritisch denken is 

gebleken dat het basisonderwijs (M=4.95, SD=1.30) en het voortgezet onderwijs (M=5.32, 

SD=0.81) niet significant verschillen, t(63) = -1.30, p=.20, tweezijdig getest, 95% BI [-

0.95, 0.20]. Dit betekent dat er geen verschil is tussen het basis- en voortgezet onderwijs 

in de mate waarin tablets in combinatie met kritisch denken worden ingezet in de klas. 

 

Zelfregulering 

Uit de onafhankelijke t-toetsen voor het vergelijken van de groepsvariabele type 

onderwijs met de afhankelijke variabele tabletgebruik in combinatie met zelfregulering is 

gebleken dat het basisonderwijs (M=5.36, SD=1.19) en het voortgezet onderwijs (M=4.92, 

SD=1.09) niet significant verschillen, t(63) = 1.50, p=.14, tweezijdig getest, 95% BI [-

0.14, 1.02]. Dit betekent dat er geen verschil is tussen het basis- en het voortgezet 
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onderwijs in de mate waarin tablets in combinatie met zelfregulering worden ingezet in de 

klas. 

 

Multipele regressie 

Om te toetsen of er een relatie bestaat tussen tabletgebruik, tabletgebruik en 

kritisch denken, tabletgebruik en zelfregulering, type onderwijs en onderwijservaring is een 

multipele regressieanalyse uitgevoerd. De onafhankelijke variabelen zijn type onderwijs en 

onderwijservaring. De afhankelijke variabelen zijn tabletgebruik, tabletgebruik en kritisch 

denken, tabletgebruik en zelfregulering. Er is geen significant resultaat gevonden na 

toevoeging van de tweede variabele onderwijservaring (zie tabel 2). Het type onderwijs 

waarin een leerkracht lesgeeft en het aantal jaren onderwijservaring dat een leerkracht 

heeft maakt geen verschil in de mate waarin leerkrachten tablets gebruiken, tablets 

gebruiken in combinatie met kritisch denken en tablets gebruiken in combinatie met 

zelfregulering.  

 

Tabel 2 

Resultaten van de Multipele Regressieanalyse van TO, OC, TGB, TGBKD en TGBZR  

  TGB TGBKD TGBZR 
Model B b ΔR2 B b ΔR2 B b ΔR2 
1 Constante 4.50   4.57   5.80   
 TO 0.43 .21 .04 0.37 .16 .03 -0.44 -.19 .04 
2 Constante 4.37   4.50   5.42   
 TO 0.43 .21  0.37 .16  -0.44 -.19  
 OC 0.05 .08 .01 0.02 .04 .00 0.13 .21 .05 
Noot. TO = Type Onderwijs, OC = Onderwijservaring Categorie, TGB = Tabletgebruik, 
TGBKD = Tabletgebruik en Kritisch Denken, TGBZR = Tabletgebruik en Zelfregulering. * p < 
0.05. 
 

Conclusie en discussie 
Dit onderzoek is uitgevoerd om te inventariseren op welke wijze tablets en tablets in 

combinatie met de 21e eeuwse vaardigheden ‘zelfregulering’ en ‘kritisch denken’ worden 

ingezet in het basis- en voortgezet onderwijs. Het doel van deze studie is de verschillen en 

de overeenkomsten tussen beide typen onderwijs weer te geven. Bovendien is naast type 

onderwijs, gekeken of onderwijservaring van invloed is op de wijze waarop tablets in 

combinatie met de 21e eeuwse vaardigheden worden ingezet.  

 

Tabletgebruik 

 De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘Wat zijn de verschillen en overeenkomsten 

tussen het basis- en voortgezet onderwijs in de wijze waarop de leerkrachten de tablets 
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inzetten in de klas?’ Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen significant verschil is tussen 

het basis- en voortgezet onderwijs in de wijze waarop de leerkrachten tablets inzetten in de 

klas. Dit komt overeen met wat van tevoren verwacht werd. Venkatesch, Morris, Davis en 

Davis (2003) beschrijven namelijk dat bereidwilligheid een moderator is voor het gebruik 

van technologie. Leerlingen, ouders en leerkrachten van beide type onderwijs staan positief 

tegenover het gebruik van tablets in de klas (Meijer, Emmelot, Felix, & Karssen, 2014). 

Bovendien hebben zowel het basis- als het voortgezet onderwijs eenzelfde ambitie 

uitgesproken over het implementeren van ICT-geletterdheid in het Nederlandse onderwijs 

(Kennisnet, 2013). Deze eerdere onderzoeken maken geen onderscheid tussen het type 

onderwijs in mate van bereidwilligheid, dit ondersteunt het resultaat uit dit onderzoek. Uit 

dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen verschil is in de wijze waarop de 

leerkrachten van het basis- en voortgezet onderwijs tablets inzetten in de klas. Bovendien 

kan naar aanleiding van de resultaten uit de multipele regressieanalyse geconcludeerd 

worden dat het aantal jaren onderwijservaring ook geen significant verschil oplevert in de 

mate waarop tablets in het basis- en voortgezet onderwijs worden ingezet.   

  

Kritisch denken 

 Er werd verwacht dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs tablets meer inzetten 

om de vaardigheid ‘kritisch denken’ te stimuleren in vergelijking met leerkrachten 

werkzaam in het basisonderwijs. De morele ontwikkeling wordt namelijk het sterkst 

ontwikkeld in de leeftijd van tien en achttien jaar (Rest, Narvaez, Thoma, & Bebeau, 2000). 

Deze leeftijdsrange betreft voornamelijk jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten. Uit 

de onafhankelijke t-toets blijkt echter geen significant verschil tussen beide typen 

onderwijs. Hoewel uit dit onderzoek blijkt dat er geen significant verschil bestaat, is uit 

andere studies wel gebleken dat de morele ontwikkeling, die gezien wordt als voorwaarde 

voor kritisch denken, zich het sterkst tussen de leeftijd van tien en achttien jaar ontwikkeld 

(Rest, Narvaez, Thoma, & Bebeau, 2000). De contrasterende bevinding kan mogelijk 

verklaard worden doordat de meeste participerende basisschoolleerkrachten lesgeven in de 

bovenbouw. De bovenbouw van de basisschool valt binnen de leeftijdsrange van Rest, 

Narvaez, Thoma en Bebeau (2000), dit zou mogelijk de resultaten voor kritisch denken 

beïnvloed hebben. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen verschil is in de 

wijze waarop de leerkrachten van het basis- en voortgezet onderwijs tablets in combinatie 

met kritisch denken inzetten in de klas. Bovendien kan naar aanleiding van de resultaten uit 

de multipele regressieanalyse geconcludeerd worden dat het aantal jaren onderwijservaring 

ook geen significant verschil oplevert in de mate waarop tablets in combinatie met kritisch 
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denken in het basis- en voortgezet onderwijs worden ingezet.   

 

Zelfregulering 

 Uit de onafhankelijke t-toets blijkt dat er geen significant verschil is tussen het basis- 

en voortgezet onderwijs in de wijze waarop zij tablets inzetten om de ontwikkeling van de 

vaardigheid ‘zelfregulering’ van leerlingen te stimuleren. Dit is in overeenstemming met 

hetgeen vooraf verwacht werd. De resultaten van dit onderzoek komen namelijk overeen 

met de literatuur van het SLO (2015) waaruit naar voren kwam dat zowel jongere als 

oudere kinderen zelfregulerende vaardigheden kunnen aanleren. Een wisselwerking tussen 

biologische aanleg en ervaring brengt zelfregulering tot stand. Deze fysieke eigenschap 

komt al op jonge leeftijd tot uiting (Aarssen et al., 2010). Ook de Bruin (2014) geeft aan 

dat bij jongere kinderen een positief effect is gevonden ten aanzien van het leren van 

zelfregulering. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen verschil is in de 

wijze waarop de leerkrachten van het basis- en voortgezet onderwijs tablets in combinatie 

met zelfregulering inzetten in de klas. Bovendien kan naar aanleiding van de resultaten uit 

de multipele regressieanalyse geconcludeerd worden dat het aantal jaren onderwijservaring 

ook geen significant verschil oplevert in de mate waarop tablets in combinatie met 

zelfregulering in het basis- en voortgezet onderwijs worden ingezet.   

 

Beperkingen, sterke punten en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Er zijn een aantal beperkingen te benoemen over de wijze waarop dit onderzoek is 

uitgevoerd. Een beperking van deze studie is dat de resultaten wellicht niet generaliseerbaar 

zijn naar de hele populatie. De hele populatie betreft leerkrachten uit het basis- en 

voortgezet onderwijs die gebruik maken van tablets in de klas. Dit komt ten eerste doordat 

de steekproef niet aselect is, maar doordat de participanten van de steekproef doelgericht 

zijn geselecteerd met sneeuwbaleffect. Op deze wijze wordt een deel van de populatie 

uitgesloten voor deelname aan het onderzoek. Dit maakt de generaliseerbaarheid naar de 

populatie niet mogelijk. Daarnaast kan niet met zekerheid gesteld worden dat de resultaten 

generaliseerbaar zijn, omdat de omvang van de steekproef gering is. Dit zorgt er namelijk 

mogelijk voor dat de externe validiteit laag is, omdat de steekproef niet representatief is 

voor de gehele populatie. Naast de generaliseerbaarheid is de betrouwbaarheid ook in het 

geding door een kleine steekproef. Bij herhaling van het onderzoek kunnen de resultaten 

mogelijk anders uitvallen.  

Desondanks is dit onderzoek van waarde, omdat naast deze beperkingen, ook sterke 

punten van het onderzoek te benoemen zijn. Een kracht van dit onderzoek is de 



 

TABLETGEBRUIK EN 21E EEUWSE VAARDIGHEDEN  

 

15 

operationalisatie van de begrippen, omdat dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een 

betrouwbare vragenlijst. Dit blijkt uit de hoge Cronbach’s alfa, wat betekent dat de items 

van de vragenlijst sterk met elkaar samenhangen. Bij een hoge Cronbach’s alfa is er sprake 

van een hoge interne consistentie. Dit houdt in dat de items in de survey vrijwel hetzelfde 

concept meten (Field, 2013). Bovendien is naar aanleiding van dit onderzoek meer 

duidelijkheid verkregen over de verschillen en overeenkomsten tussen leerkrachten binnen 

het basis- en het voortgezet onderwijs over de wijze waarom tablets in combinatie met de 

21e eeuwse vaardigheden ingezet worden. Dit brengt vernieuwing in de huidige literatuur. 

Er is door dit onderzoek meer bekend over de combinatie tussen tabletgebruik en de 21e 

eeuwse vaardigheden ‘kritisch denken’ en ‘zelfregulering’ in vergelijking tot bestaand 

onderzoek, waarbij deze onderwerpen niet geïntegreerd zijn. Daarbij is geconstateerd dat 

type onderwijs waarin een leerkracht lesgeeft geen verschil maakt.  

Deze beperkingen hebben geleid tot een aantal aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek. Voor verder onderzoek is een toevoeging van een afhankelijke variabele 

als ‘bereidwilligheid’ wenselijk. Met bereidwilligheid wordt de mate waarin een leerkracht 

gemotiveerd is om zelfstandig en op vrijwillige basis tablets in de klas in te zetten bedoeld. 

Deze variabele zou eventueel een voorspeller van tabletgebruik kunnen zijn. Venkatesch, 

Morris, Davis en Davis (2003) beschrijven namelijk dat bereidwilligheid, naast leeftijd en 

onderwijservaring, een moderator is voor het gebruik van technologie. De variabele kan 

toegevoegd worden in de multipele regressie en er zou eventueel een vraag aan toegevoegd 

kunnen worden: ‘Wat zijn de verschillen en overeenkomsten ten aanzien van tabletgebruik 

in de klas op basis van bereidwilligheid van leerkrachten?’ Ook geslacht blijkt een moderator 

te zijn voor het gebruik van technologie (Venkatesch, Morris, Davis & Davis, 2003). Daarom 

zou toevoeging van de variabele geslacht waardevol kunnen zijn voor vervolgonderzoek. 

Deze variabele kan op dezelfde wijze als de variabele bereidwilligheid in het 

vervolgonderzoek geïntegreerd worden. Daarnaast zou het opnemen van de variabelen type 

school en schoolvak een interessante diepgang aan het onderzoek kunnen verlenen. 

Voorbeelden van diverse schooltypen zijn: de vrije school, openbaar, montessori en 

daltononderwijs. De visies van deze schooltypen zijn dusdanig verschillend, waardoor dit 

wellicht van invloed is op de mate van tabletgebruik voor de stimulatie van de 21e eeuwse 

vaardigheden. Ten slotte zou de betrouwbaarheid verhoogd kunnen worden door de omvang 

van de steekproef te vergroten 

Het huidige onderzoek draagt, ondanks de beperkingen, bij aan kennisverbreding 

over het inzetten van tablets in het basis- en voortgezet onderwijs met betrekking tot de 

21e eeuwse vaardigheden ‘kritisch denken’ en ‘zelfregulering’.  
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