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Richtlijnen onderzoeksrapportage SLOA projecten 
 

Alle SLOA-projecten dienen aan het einde van de projectperiode een onderzoeksrapportage op te 

leveren. Naast de eindverantwoording (via het aangeleverde format), vorm dit de 

eindverantwoording van het project. De onderzoeksrapportage wordt echter ook gebruikt voor het 

overkoepelende onderzoek. Om de projecten te kunnen vergelijken op product en proces, is het 

nodig dat we vanuit alle projecten dezelfde informatie krijgen.  

 

Onderstaand vindt u richtlijnen voor de inhoud van de onderzoeksrapportage. Als hulpmiddel is 

daarbij ook een indicatie voor de omvang gegeven. Uiteraard mag het rapport naar behoefte worden 

uitgebreid. 

 
De onderzoeksrapportage dient vóór 1 september 2013 verstuurd te zijn aan SecretariaatSLOA@vo-

raad.nl. Voor de projecten met een looptijd tot 1 november 2013, dient de onderzoeksrapportage 

vóór 1 november 2013 verstuurd te zijn aan SecretariaatSLOA@vo-raad.nl. 

 

Het onderzoeksrapport bevat in ieder geval: 

 

Een samenvatting (+ 300 woorden) 

 

1. Een inleiding met daarin de probleemstelling en onderzoekvragen (+ 500 woorden) 

 

2. De onderbouwing van de probleemstelling en onderzoeksvragen (praktijkprobleem en 

wetenschappelijke onderbouwing – kan worden overgenomen uit de aanvraag) (+ 1000 

woorden) 

 

3. Een beschrijving van de aanpak van het onderzoek (beschrijving van de gekozen 

onderzoeksmethode; de onderzoeksgroep; de instrumenten en dataverzameling; de 

analyses) (+ 1000 woorden) 

 

4. Een beschrijving van de resultaten van het onderzoek (+ 1500 woorden) 

 

5. Conclusie en discussie (antwoord op de onderzoeksvragen; reflectie op de resultaten; 

relevantie) (+ 500 woorden) 

 
6. Reflectie op het proces (wat waren succesfactoren in dit project/ wat zou je een volgende 

keer weer zo doen? Wat zou je een volgende keer anders doen) (+ 500 woorden) 
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Samenvatting 

In de periode september 2011 t/m september 2013 is op ORS Lek en Linge te Culemborg een door de 

SLOA ondersteund onderzoeksproject uitgevoerd dat erop gericht was beter te leren inspelen op 

“jongensachtige” en “meisjesachtige” leerstijlen. Doel was het ontwikkelen en uitvoeren van een 

gedifferentieerde aanpak en begeleiding voor leerlingen die op een “meisjesachtige” of op een 

“jongensachtige” manier leren. 

Aan de hand van diverse deelonderzoeken is toegewerkt naar antwoorden op de volgende twee 

vragen: 

Onderzoeksvraag 1: Hangt het onderpresteren van leerlingen samen met kenmerken van hun 

leerstijl?  

Onderzoeksvraag 2: Leiden onderwijsaanpassingen die inspelen op deze behoeften en voorkeuren 

tot een vermindering van het onderpresteren? 
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1. Inleiding 

 

In het verleden zag men dat meisjes op school minder goed presteerden dan jongens. Men ging er 

vaak vanuit dat ”jongens nu eenmaal slimmer zijn dan meisjes”. In de laatste decennia is deze trend 

echter doorbroken en zijn meisjes door verschillende ontwikkelingen beter gaan presteren. Vandaag 

de dag zijn de zaken zelfs omgedraaid. Op dit moment hebben de jongens meer problemen op school 

en zijn het de meisjes die gemiddeld gezien beter presteren.  

Er zijn meerdere redenen te bedenken die aan deze huidige geslachtsverschillen ten grondslag liggen. 

Vaak wordt aangenomen dat meisjes meer gemotiveerd zijn om op school te presteren. Dit roept de 

vraag op worden waarom meisjes meer motivatie hebben. Ook is er reden om aan te nemen dat 

meisjes op een jongere leeftijd beter in staat zijn om te plannen dan jongens. Planvaardigheden zijn 

vooral in het huidige onderwijs erg belangrijk voor leerlingen. Veel onderzoek wijst ook op het 

bestaan van verschillen in leerstijlen tussen jongens en meisjes. 

Het is goed mogelijk dat ook de manier van lesgeven voordelen oplevert voor meisjes ten opzichte 

van jongens. Op de basisschool krijgen de kinderen bijvoorbeeld veel meer te maken met juffen dan 

met meesters. Het is aannemelijk dat dit invloed heeft op de leerstrategie van leerlingen. Ook op de 

middelbare school zien we dat het onderwijs steeds ‘taliger’ en minder abstract/ruimtelijk is 

geworden. Dit kan voor meisjes, die vaak een voorsprong hebben op het taalgebied en in de sociale 

ontwikkeling, makkelijker zijn dan voor jongens. 

Om te voorkomen dat er te veel jongens op de middelbare school afstromen naar lagere niveaus 

(terwijl ze eigenlijk beter kunnen) of zelfs helemaal van school gaan, is het belangrijk om meer te 

weten te komen over waarom jongens achterop raken. Daarom willen we weten wat nu de reden is 

voor de geslachtsverschillen, maar ook welke individuele factoren er voor zorgen dat de ene jongen 

wel onderpresteert en de ander niet. 

In dit onderzoek hebben we gekeken welke factoren samenhangen met schoolprestaties bij jongens 

en meisjes. Hierbij kan gedacht worden aan typisch schoolse vaardigheden als planning en motivatie, 

maar ook aan andere zaken als sociale ontwikkeling. We willen op deze manier een beeld te krijgen 

van de voorspellers van onderpresteren. Daarnaast hopen we een antwoord te vinden op de vraag 

waarom meisjes het tegenwoordig beter doen dan jongens. 

Onderzoeksvraag 1 

Hangt het onderpresteren van leerlingen samen met kenmerken van hun leerstijl? Meer specifiek, 

hangt onderpresteren samen met een leerstijl die gekenmerkt wordt door (i) behoefte aan 

competitie; (ii) behoefte aan uitdaging en trial en error leren; (iii) voorkeur voor analytisch denken 

(‘systemizing’)? 

Onderzoeksvraag 2 

Leiden onderwijsaanpassingen die inspelen op deze behoeften en voorkeuren tot een vermindering 

van het onderpresteren? 
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2. Onderbouwing van de probleemstelling en onderzoeksvragen 

 

Op dit moment zien we dat grote groepen leerlingen in Nederland zich moeilijk kunnen motiveren, 

een slechte werkhouding hebben, soms ook nog probleemgedrag vertonen en onder hun niveau 

presteren. Daarbij valt op dat met name jongens het in toenemende mate (veel) minder goed doen 

dan meisjes. (Zij zijn oververtegenwoordigd in de groep voortijdig schoolverlaters en op de 

praktijkscholen en het percentage jongens in het vwo (en in mindere mate ook havo) is veel lager 

dan het percentage meisjes; jongens blijven vaker zitten; in het vervolgonderwijs (MBO; HBO; 

universiteiten) doen zij het voorts beduidend minder goed dan meisjes.) 

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs stromen veel jongens (beter: leerlingen die op een 

“jongensachtige manier” leren) af naar een lager niveau dan mag worden verwacht op grond van het 

advies basisschool en van hun citoscore. 

Om meerdere redenen hoort dit vraagstuk landelijk op de politieke en onderwijskundige agenda  

- Emancipatie (van oudsher emancipatie van meisjes; nu is emancipatie van jongens in het 

onderwijs op zijn plaats)  

- Lissabon-doelstelling (de doelstelling ‘het percentage inwoners van een land met minimaal 

hbo neemt toe tot 50 %’ verhoudt zich slecht met de verspilling van talent.) 

- Beleidsprioriteiten OCW: een van de zes beleidsprioriteiten is uitblinken! Het onderpresteren 

van een forse groep leerlingen met een jongensachtige leerstijl verhoudt zich ook daar slecht 

mee.  

- Maatschappelijke consequenties (Het afstromen van leerlingen met een jongensachtige 

leerstijl naar lagere niveaus zal leiden tot ontevredenheid en ressentiment) 

Wij willen een onderwijsontwikkeling vormgeven waardoor het vroegtijdig -in de onderbouw- 

afstromen van leerlingen met een “jongensachtige” leerstijl naar een lager niveau dan op basis van 

hun advies van de basisschool verwacht mag worden wordt tegengegaan. We richten ons hierbij in 

eerste instantie op afstroom van leerlingen met een havo (of hoger) advies naar het vmbo en op 

afstroom van leerlingen met een vwo-advies naar een havo of lager advies. De onderwijsontwikkeling 

leidt er voorts toe dat leerlingen met een “jongensachtige” leerstijl met een mengadvies (vmbo-

t/havo; havo/atheneum) vaker dan nu doorstromen naar het hogere niveau. De 

onderwijsontwikkeling is effectief als het vroegtijdig afstromen van deze groep leerlingen met 25 % 

afneemt binnen vijf jaar.  

Wat kunnen andere scholen hebben aan onze onderwijsontwikkeling? 

- De screeningsinstrumenten (o.a. leerstijlonderzoeken) zijn beproefd en kunnen op andere 

scholen ook gebruikt worden om specifieke leerstijlen te signaleren. We ontwikkelen ook 

materiaal waarmee we ingezet beleid evalueren op behaalde doelen (o.a. vragenlijsten voor 

leerlingen en docenten) 

- Het door ons ontwikkelde lesmateriaal (o.a. trial and error opdrachten) stellen we 

beschikbaar voor scholen die eenzelfde onderwijsontwikkeling willen doorgaan. 

- Lek en Linge en LEARN! zijn bereid om via workshops de bevindingen te delen met andere 

scholen/instituten 

Om bovenstaande ambities te realiseren wordt gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksvragen: 
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Onderzoeksvraag 1: 

Hangt het onderpresteren van leerlingen samen met kenmerken van hun leerstijl? Meer specifiek, 

hangt onderpresteren samen met een leerstijl die gekenmerkt wordt door (i) behoefte aan 

competitie; (ii) behoefte aan uitdaging en trial en error leren; (iii) voorkeur voor analytisch denken 

(“systemizing”)? 

Onderzoeksvraag 2: Leiden onderwijsaanpassingen die inspelen op deze behoeften en voorkeuren 

tot een vermindering van het onderpresteren? 
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INTERN ONDERZOEK 

3. Aanpak 
 

Om bovengenoemde onderzoeksvragen te beantwoorden, is gebruik gemaakt van verschillende 

deelonderzoeken, te weten:  

1. Deelonderzoek 1: onderzoek naar samenwerking tussen leerlingen in de uitstelkeuzeklassen  

2. Deelonderzoek 2: onderzoek naar samenwerking leerlingen klas 1 en klas 2 vmbo/havo – t-

gymnasium 

3. Deelonderzoek 3: onderzoek naar verschillen in werkwijzen onder docenten en leerlingen 

van de uitstelkeuze klassen 2 vmbo-t/havo en 2 havo/vwo 

4. Deelonderzoek 4: interviews leerlingen met een (zeer) jongensachtige leerstijl 

a. Uitstelkeuzeklassen 

b. HAVO 4 / VWO 5  

3.1 Deelonderzoek 1: onderzoek naar samenwerking tussen leerlingen in de uitstelkeuzeklassen 

Dit deelonderzoek vond plaats in het schooljaar 2011-2012 en richtte zich op samenwerking. Hierbij 

zijn twee zaken als leidraad genomen: samenwerken tegenover individueel werken en samenwerking 

tegenover competitie. Uit wetenschappelijk onderzoek  van de afgelopen twintig jaar komt naar 

voren dat meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar de competenties die bijdragen aan effectief 

samenwerken gemiddeld genomen in grotere mate bezitten dan jongens. Het gaat hierbij om de 

communicatieve vaardigheden, het verbaliseren, het empathisch vermogen en het kunnen realiseren 

van hechte banden. 

Drie uitgangspunten met betrekking tot samenwerking stonden in dit deelonderzoek centraal:  

 De verschillen tussen leerlingen met een jongensachtige, met een gemiddelde en met een 
meisjesachtige leerstijl; 

 De verschillen tussen jongens en meisjes; 

 De vergelijking van de verwachtingen van de docenten m.b.t. de voorkeuren van de 
leerlingen met de verschillende leerstijlen en de daadwerkelijke voorkeuren van die 
leerlingen. 

 

Door middel van vragenlijsten onder de leerlingen van de uitstelkeuzeklassen en hun docenten zijn 

de bovenstaande uitgangspunten onderzocht. 

 
3.2 Deelonderzoek 2: onderzoek naar samenwerking leerlingen klas 1 en klas 2 vmbo/havo – t-
gymnasium 
 

In mei 2012 zijn onder een groot deel van de leerlingen van klas 1 en 2 wederom vragenlijsten 

afgenomen. Deze vragenlijsten zijn samengesteld door het centrum voor Brein en Leren van de VU 

en zijn onderdeel van het longitudinaal onderzoek naar de verschillen tussen jongens en meisjes. Alle 

leerlingen in klas 1 en 2 van vmbo/havo tot tweetalig gymnasium hebben deze vragenlijsten 

ingevuld. 
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Een van de vragenlijsten binnen dit onderzoek was gericht op samenwerking. In deze rapportage 

worden de resultaten van deze vragenlijst uiteengezet.  

Dit deelonderzoek had als doel de volgende vragen te beantwoorden: 

- Wat zijn de verschillen in voorkeuren op het gebied van samenwerking tussen de leerlingen 
van klas 1 en de leerlingen van klas 2? 

- Wat zijn de verschillen in voorkeuren op het gebied van samenwerking tussen jongens en 
meisjes? 

- Wat zijn de verschillen in voorkeuren op het gebied van samenwerking tussen de 
verschillende onderwijsniveaus? 

 

De vragenlijst over samenwerking is afgenomen onder 399 leerlingen uit klas 1 en 2 van Lek en Linge. 

Hiervan zaten 215 leerlingen in de brugklas en 184 leerlingen in klas 2. In totaal hebben 216 jongens 

en 183 meisjes de vragenlijst ingevuld. Voor dit onderzoek zijn de klassen van de verschillende 

niveaus in drie verschillende categorieën ingedeeld. Categorie vmbo/havo en havo (127 leerlingen), 

categorie havo/vwo en vwo (165 leerlingen) en categorie gymnasium, t-vwo en t-gymnasium (107 

leerlingen). 

3.3 Onderzoek naar verschillen in ervaring van werkvormen onder docenten en leerlingen van de 
uitstelkeuze klassen 2 vmbo-t/havo en 2 havo/vwo 
 
Dit deelonderzoek richtte zich op werkvormen, waarbij het stap-voor-stap leren versus het trial-and-
error leren als uitgangspunt is genomen. Hierbij wordt trial-and-error leren omschreven als een 
werkwijze waarbij het einddoel vaststaat, maar de weg er naar toe door de leerling zelf ingevuld 
wordt en stap-voor-stap leren omschreven als een werkwijze waarbij de docent leidend en sturend is 
in het leerproces. Doorgaans wordt een voorkeur voor trial-and-error leren gekoppeld aan een 
jongensachtige leerstijl en een voorkeur voor stap-voor-stap leren aan een meisjesachtige leerstijl.  
 
Allereerst is in dit onderzoek nagegaan in hoeverre de  ervaringen van de docenten over de 
frequentie van de toepassing van het stap-voor-stap leren en trial-and-error leren in de lessen 
overeen komen met de ervaringen over de frequentie van de leerlingen. Daarnaast is nagegaan in 
hoeverre de verwachting van de docent m.b.t. de voorkeur van leerlingen voor het trial-and-error 
leren versus het stap-voor-stap-leren overeen komt met de daadwerkelijke voorkeuren van de 
leerlingen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen leerlingen met verschillende leerstijlen 
(jongensachtige, meisjesachtige en de gemiddelde leerstijl). 
 
46 leerlingen uit de uitstelkeuzeklassen hebben via een vragenlijst (self-report) vragen beantwoord 
over het onderwerp werkvormen. Enerzijds bestond deze vragenlijst uit vragen over de frequentie 
waarmee genoemde situaties (trial-and-error-aanpak danwel stap-voor-stap-aanpak) volgens de 
leerlingen voor was gekomen in de lessen van de voorgaande maand (0 lessen, 1-5 lessen, 5-10 
lessen en meer dan 15 lessen). Anderzijds moesten zij voor verschillende situaties hun eigen 
voorkeur uitspreken tussen een trial-and-error-aanpak en een stap-voor-stap-aanpak. Zeven 
docenten die lesgeven aan de uitstelkeuzeklassen hebben een soortgelijke vragenlijst ingevuld, 
waarbij zij aangaven hoe vaak genoemde situaties voorkwamen voor de 8 lessen die de afgelopen 
maand gegeven waren (0 lessen, 1-2 lessen, 2-4 lessen, 4-6 lessen en 6-8 lessen). Om hierin een 
vergelijking te kunnen maken, zijn de resultaten van de docenten en de leerlingen omgezet in 
procenten. Ook werd hen gevraagd wat zij verwachten dat de voorkeur van leerlingen is. Van de 
zeven docenten geven vijf docenten een theorievak en twee een praktijkvak.  
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Bij de leerlingen uit de uitstelkeuzeklassen zijn, evenals bij alle tweedeklassers, in het schooljaar 
2010-2011 vragenlijsten (self-report) afgenomen door LEARN. Een deel van de vragen had betrekking 
op jongens- en meisjesachtige leerstijlen, waarbij twee vragen de voorkeur voor trial-and-error leren 
versus stap-voor-stap leren in kaart brachten. Andere vragen uit deze vragenlijst hadden betrekking 
op competitie versus samenwerking, uitdaging versus veiligheid en directe feedback versus wat-vind-
je-er-zelf-van-feedback. Aan de hand van deze indicatoren werd vastgesteld welke leerstijl de leerling 
zichzelf of dat moment toeschreef: zeer meisjesachtig, meisjesachtig, gemiddeld, jongensachtig of 
zeer jongensachtig. Deze gegevens zijn gebruikt bij de analyse van de huidige vragenlijst naar 
werkvormen.  
 
Bij de analyse zijn de leerlingen met een zeer meisjesachtige en meisjesachtige leerstijl 
samengevoegd en de leerlingen met een zeer jongensachtige en jongensachtige leerstijl 
samengevoegd. Een te grote detaillering in deze groepen suggereert, bij de huidige stand van het 
onderzoek, een te grote exactheid van de wetenschappelijke kennis op dit gebied. Daarnaast kan bij 
een te grote verfijning  van de onderzochte –relatief kleine- totaalgroep de toevalsfactor een te grote 
invloed krijgen. Van de 46 leerlingen hebben 7 leerlingen een meisjesachtige leerstijl, 25 een 
gemiddelde leerstijl en 14 een jongensachtige leerstijl. Het hoge aantal leerlingen met een 
jongensachtige leerstijl is een resultaat van de selectieprocedure bij de samenstelling van de 
uitstelkeuzeklassen. De uitstelkeuzeklassen zijn gericht op leerlingen met een jongensachtige leerstijl 
die dreigen af te stromen naar een lager onderwijsniveau dan op basis van hun citoscore verwacht 
mag worden.  
 
3.4 Deelonderzoek naar voorkeuren over leraarsgedrag d.m.v. interviews met leerlingen met een 
jongensachtige leerstijl uit uitstelkeuzeklassen, havo 4 en vwo 5 
 
3.4.1 Deelonderzoek 4a: interviews leerlingen met een jongensachtige leerstijl in de 

uitstelkeuzeklassen 

Doel van dit onderzoek was het toetsen van de voorkeuren van de leerlingen in de 

uitstelkeuzeklassen aan de kennis uit de literatuur1 met betrekking tot docentgedrag. Deze kennis is 

gebruikt om docenten die lesgeven aan de uitstelkeuzeklassen concrete interventies te laten 

bedenken voor hun eigen lessen.  

Op basis van de literatuur zijn zeven vormen van docentgedrag te noemen die goed aan zouden 

sluiten bij een jongensachtige leerstijl, te weten: 

- Structuur en duidelijkheid bieden 

- Positief benaderen 

- Variatie in de les 

- Actief aan het werk zetten en houden 

- Reflectie uitlokken 

- Humor inzetten 

- Jongensachtig zijn als docent 

Deze vormen van docentgedrag zijn omgezet in 25 stellingen. Leerlingen kregen kaartjes met deze 

stellingen en werden gevraagd deze neer te leggen in volgorde van belangrijkheid volgens de vorm in 

figuur 1. Hierbij ligt helemaal links de stelling met het docentgedrag dat leerlingen als minst prettig of 

                                                           
1 Jongens... aan de slag! (Maréchal-van Dijken et al. 2012); Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in 

het vo (Heemskerk et al. 2012) 
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zinvol ervaren en helemaal rechts de stelling met docentgedrag dat leerling als zeer prettig of zinvol 

ervaren. 

Figuur 1 

 

 

 

 

 

 

 

       Onbelangrijk           belangrijk 

Nadat de leerling de kaartjes op de voor hen juiste volgorde hadden gelegd, werd hen gevraagd hun 

keuzes voor de voor hem/haar drie belangrijkste stellingen toe te lichten.  

Bij de analyse is gekeken naar de zes stellingen die door leerlingen als meest belangrijk worden 

benoemd. Deze zijn op volgorde gezet van de frequentie waarmee ze genoemd.  

De docenten die lesgeven aan de uitstelkeuzeklassen hebben tijdens een creatieve brainstormsessie 

op basis van de resultaten van dit onderzoek interventies bedacht voor hun eigen lessen, welke na 

enkele maanden zijn geëvalueerd.  

 

3.4.2 Deelonderzoek 4b: interviews leerlingen met een jongensachtige leerstijl HAVO 4 / VWO 5  

Dit deelonderzoek had als doel te bepalen of de voorkeuren in docentgedrag zoals aangegeven door 
leerlingen uit de uitstelkeuzeklassen in deelonderzoek 4 overeenkomen met de voorkeuren van 
leerlingen in de voorexamenklassen. Op basis van eerdergenoemde self-report vragenlijst om de 
leerstijlen van leerlingen te bepalen, is in kaart gebracht welke leerlingen in HAVO 4 en VWO 5 
aangeven een (zeer) jongensachtige leerstijl te hebben. 
 
In totaal zijn 17 leerlingen uit HAVO 4 met een (zeer) jongensachtige leerstijl en 9 leerlingen uit 
5VWO met een zeer jongensachtige geïnterviewd. Op het HAVO bestond deze groep uit 15 jongens 
en 2 meisjes (9 van hen hadden een zeer jongensachtige leerstijl en de overige 8 een jongensachtige 
leerstijl), op het VWO bestond deze groep uit 8 meisjes en 1 jongen met een zeer jongensachtige 
leerstijl. 
 
Leerlingen kregen dezelfde stellingen voorgelegd als beschreven in deelonderzoek 4 en werden 
gevraagd deze in dezelfde piramidevorm te leggen. Ook hier werd gekeken naar de zes stellingen die 
door leerlingen als meest belangrijk werden genoemd. 
 

3.5 Brainstorm en evaluatie docenten uitstelkeuzeklassen 
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Ter afsluiting van het onderzoeksproject is een creatieve brainstormsessie georganiseerd met de 

docenten die betrokken waren bij het uitstelkeuzeklasproject. Doel was om drie kerninterventies te 

formuleren die binnen de hele school gebruikt en toegepast kunnen gaan worden. Een uitgebreide 

beschrijving is opgenomen in hoofdstuk 4.5. 

 
4. Resultaten 

 

4.1 Deelonderzoek 1: onderzoek naar samenwerking tussen leerlingen in de uitstelkeuzeklassen  

Bij het eerste deelonderzoek is met betrekking tot samenwerking gekeken naar de volgende 

uitgangspunten:  

 De verschillen tussen leerlingen met een jongensachtige, met een gemiddelde en met een 
meisjesachtige leerstijl; 

 De verschillen tussen jongens en meisjes;  

 De vergelijking van de verwachtingen van de docenten m.b.t. de voorkeuren van de 
leerlingen met de verschillende leerstijlen en de daadwerkelijke voorkeuren van die 
leerlingen.  

 

Door middel van vragenlijsten onder de leerlingen van de uitstelkeuzeklassen uit 2011/2012 en hun 

docenten zijn de bovenstaande uitgangspunten onderzocht. De resultaten hiervan staan hieronder 

beschreven.    

Allereerst de verschillen op geslacht. Zowel jongens als meisjes geven aan dat ze het behalen van een 

goed cijfer belangrijker vinden dan het onderhouden van een goede band met hun groepsgenoten. 

Jongens hebben dit in sterkere mate dan dat meisjes dit hebben. Meisjes werken dan ook het liefst 

samen bij het maken van huiswerk en het maken van verslagen, terwijl jongens dit liever alleen doen.  

Tussen verwachtingen van docenten over de voorkeuren van leerlingen en de daadwerkelijke 

voorkeuren van de leerlingen zijn interessante verschillen te zien. Zo werken leerlingen van alle 

leerstijlen het liefst samen in een gemengde groep, terwijl de docenten verwachten dat leerlingen 

het liefst samenwerken met leerlingen van hun eigen geslacht.  

Voor de leerlingen met een jongensachtige leerstijl zijn de volgende verschillen te zien tussen de 

voorkeur van de leerling ten opzichte van de verwachting van de docenten:  

 Docenten denken dat het leerlingen met een jongensachtige leerstijl niet zoveel uitmaakt 
van wie ze de uitleg krijgen. Deze leerlingen geven zelf aan een sterke voorkeur te hebben 
voor het krijgen van uitleg van de docent ten opzichte van uitleg krijgen van een 
medeleerling. 

 Leerlingen met een jongensachtige leerstijl maken hun huiswerk en verslagen liever alleen, 
terwijl docenten denken dat deze leerlingen dit liever samen doen. 

 Deze leerlingen vinden een goed cijfer dan ook belangrijker dan een goede band met de 
groepsgenoten, docenten denken dat zij de band belangrijker vinden. 
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Voor de leerlingen met een meisjesachtige leerstijl zijn de volgende verschillen te zien tussen de 

voorkeur van de leerling zelf ten opzichte van de verwachting van docenten:  

 Leerlingen met een meisjesachtige leerstijl willen heel graag hun huiswerk en verslagen 
samen maken, docenten denken dat het de meisjes of niet zoveel uit maakt (huiswerk) of dat 
ze het liever alleen willen doen (verslagen). 

 Op de vraag of leerlingen het belangrijker vinden om met de groep waarmee ze 
samenwerken beter te zijn dan de andere groepen óf dat ze liever alleen beter zijn dan 
andere groepsgenoten binnen hun eigen groep, gaven leerlingen met een meisjesachtige 
leerstijl aan dat zij liever met hun groep beter zijn dan de andere groepen. Hun docenten 
verwachten echter dat zij liever alleen beter zijn dan hun groepsgenoten. 

 

4.2 Deelonderzoek naar samenwerking leerlingen klas 1 en klas 2 vmbo/havo – t-gymnasium 

Het tweede deelonderzoek naar samenwerking is gehouden onder alle leerlingen van klas 1 en klas 2.  

De vragen die hierbij centraal stonden, waren: 

- Zijn er verschillen in voorkeuren op het gebied van samenwerking tussen de leerlingen van 
klas 1 en de leerlingen van klas 2? 

- Zijn er verschillen in voorkeuren op het gebied van samenwerking tussen jongens en 
meisjes? 

- Zijn er verschillen in de voorkeuren op het gebied van samenwerking tussen de verschillende 
onderwijsniveaus? 

 

Hieronder staan de resultaten van dit deelonderzoek 

puntsgewijs beschreven.  

Verschillen tussen jongens en meisjes:   

 Jongens geven meer dan meisjes de voorkeur aan het 
hulp vragen aan de docent dan aan hulp vragen aan  
klasgenoten. 

 Jongens vinden het belangrijker dan meisjes om de 
beste te zijn van de groep. Daarbij vinden jongens en 
meisjes uit de tweede klas dit belangrijker dan jongens 
en meisjes uit de eerste klas. Het verschil bij jongens 
tussen klas 1 en klas 2 is significant groter dan bij 
meisjes tussen klas 1 en klas 2  
(zie figuur 2). 

 Jongens willen liever dan meisjes de beste zijn met hun 
groep ten opzichte van andere groepen.  
 

Verschillen tussen klas 1 en klas 2: 

 Leerlingen van klas 2 geven sterker dan leerlingen van klas 1 aan meer te leren van alleen 
werken dan van samenwerken.  

Figuur 2 
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 Leerlingen van klas 2 vinden meer dan leerlingen van klas 1 het halen van een hoog cijfer 
belangrijker dan de band met de groepsgenoten. Dit verschil tussen klas 1 en klas 2 was zeer 
sterk te zien bij de leerlingen op het tvwo, gymnasium en t-gymnasium.  

 Leerlingen van klas 2 vinden het ten opzichte van leerlingen van klas 1 belangrijker om beter 
te zijn dan de rest van de groep.  

 

Verschillen tussen de onderwijsniveaus: 

 Leerlingen van vmbo/havo en havo vinden het minder belangrijk dan de leerlingen van de 
andere schoolniveaus om de beste van de groep te zijn.  
 

4.3 Deelonderzoek 3: onderzoek naar verschillen ervaring van werkvormen onder docenten en 
leerlingen van de uitstelkeuze klassen 2 vmbo-t/havo en 2 havo/vwo 
 
Het eerste doel van dit deelonderzoek was nagaan in hoeverre de ervaringen van de docenten over 
de frequentie van de toepassing van het stap-voor-stap leren en trial-and-error leren in de lessen 
overeen kwamen met de ervaringen over de frequentie van de leerlingen. Het tweede doel was om 
na te gaan in hoeverre de verwachting van de docent m.b.t. de voorkeur van leerlingen voor het trial-
and-error leren versus het stap-voor-stap-leren overeen kwam met de daadwerkelijke voorkeuren 
van de leerlingen? En of hierbij verschil zat tussen de verschillende leerstijlen (jongensachtige, 
meisjesachtige en de gemiddelde leerstijl). 
 
Bij dit onderzoek komen de volgende resultaten naar voren: 

 De leerlingen en de docenten verschillen op een aantal punten in de wijze waarop zij de rol 
van de leraar ervaren. De leerlingen ervaren de rol van docenten in de lessen als meer 
leidend en gestructureerd dan dat de docenten denken. 

 De docenten denken dat leerlingen aangeven het meest te leren via een gestructureerde 
stap-voor-stap aanpak. De leerlingen met een meisjesachtige leerstijl en de leerlingen met 
een gemiddelde leerstijl delen die mening. Een flink deel van de leerlingen met een 
jongensachtige leerstijl geeft aan meer te leren door eerst zelf met de stof aan de slag te 
gaan, zelf voorbeelden te bedenken bij de leerstof, etc. 

 De leerlingen met een jongensachtige leerstijl geven aan dat zij van een aanpak waarbij zij 
zelf eerst aan de slag zijn gegaan niet alleen meer leren, maar ook dat zij dat leuker vinden. 

 

4.4 Deelonderzoek naar voorkeuren over leraarsgedrag d.m.v. interviews met leerlingen met een 
jongensachtige leerstijl uit uitstelkeuzeklassen, havo 4 en vwo 5 
 
Binnen dit deelonderzoek zijn leerlingen met een jongensachtige leerstijl geïnterviewd aan de hand 
van stellingen om na te gaan wat hun voorkeuren zijn met betrekking tot docentgedrag (zie 
hoofdstuk 3.4). De zes stellingen die leerlingen als meest belangrijk ervaren zijn meegenomen in de 
verdere resultaten. In tabel 1 zijn de frequenties opgenomen van de stellingen die het vaakst als 
belangrijk werden genoemd door leerlingen. Per afdeling is het percentage opgenomen van de 
leerlingen die deze stelling belangrijk vonden. Daarnaast zijn de percentages opgenomen die 
aangeven hoeveel procent van de totale groep leerlingen een bepaalde stelling belangrijk vindt 
(TOTAAL %) en het percentage als elke afdeling gelijk wordt gewogen (GEMIDDELDE %). 
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Tabel 1 

 

4.5 Brainstorm en evaluatie docenten uitstelkeuzeklassen 

Het doel van het laatste deelonderzoek was om drie kerninterventies te formuleren die binnen de 

hele school gebruikt en toegepast kunnen gaan worden.  

  

UKK 

(n=18) 

HAVO4 

(n=17) 

VWO5 

(n=9) 

TOTAAL 

(n=44) 

UKK % HAVO4 

% 

VWO5 

% 

TOTAAL 

% 

GEMIDDELDE 

% 

Het is fijn om een beetje te 

mogen dollen in de les 13 0 4 17 72% 0% 44% 39% 39% 

Plaatjes en filmpjes maken de 

uitleg interessanter 11 0 8 19 61% 0% 89% 43% 50% 

Ik vind het fijn als ik een beetje 

mag bewegen tijdens de les 10 4 0 14 56% 24% 0% 32% 26% 

Ik ben liever bezig met een 

opdracht dan dat ik moet 

luisteren naar de docent 8 0 0 8 44% 0% 0% 18% 15% 

Ik vind het prettig als de 

docent zegt dat ik iets goed 

heb gedaan 7 11 6 24 39% 65% 67% 55% 57% 

Als ik vervelend ben geweest 

in de les, moet een docent 

daar niet op terug blijven 

komen 7 0 0 7 39% 0% 0% 16% 13% 

In een les met veel afwisseling 

let ik beter op 0 6 4 10 0% 35% 44% 23% 27% 

Bij een docent die direct en 

duidelijk zegt wat hij/zij 

verwacht werk ik beter 0 11 4 15 0% 65% 44% 34% 36% 

Het is fijn als een docent kort 

en duidelijk zegt wat er 

verkeerd gaat 0 8 5 13 0% 47% 56% 30% 34% 

Ik vind het fijn als ik weet hoe 

mijn docent de les inricht 0 0 5 5 0% 0% 56% 11% 19% 
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Op basis van de zes stellingen die door de leerlingen van de uitstelkeuzeklassen als belangrijkst 

werden ervaren, is een brainstorm gehouden waarin docenten een persoonlijke interventie 

formuleerden. Deze interventies zijn door de docenten twee maanden toegepast en vervolgens 

geëvalueerd in een bijeenkomst. Tijdens de evaluatiebijeenkomst zijn de drie kerninterventies 

geformuleerd. De eerste interventie is op het vakdidactische vlak, de tweede op het sociaal-

pedagogische en de derde op het intercollegiale vlak. De derde interventie is niet gevormd op basis 

van de ervaringen van de persoonlijke interventies, maar op basis van de ervaringen van de docenten 

die twee jaar bij het uitstelkeuzeklasproject betrokken zijn geweest.   

De drie kerninterventies die gevormd zijn tijdens de evaluatiebijeenkomst zijn: 

1. Afwisseling in de lessen: variatie in activiteiten en verschillende activiteiten achter elkaar 
binnen een les. 

2. Positieve benadering van leerlingen, waarin duidelijk de verwachting uitgesproken wordt.  
3. Tijd voor overleg en samenwerking tussen vakdocenten van leerlingen. 

 
 

4. Conclusie en discussie 
 

Binnen dit onderzoek stonden twee vragen centraal. De eerste vraag was of het onderpresteren van 

leerlingen samenhangt met kenmerken van hun leerstijl. De tweede vraag was of 

onderwijsaanpassingen die inspelen op deze behoeften en voorkeuren tot een vermindering van het 

onderpresteren leidt. 

In het eerste deelonderzoek over samenwerken is te zien dat leerlingen met een jongensachtige 

leerstijl liever alleen werken, terwijl leerlingen met een meisjesachtige leerstijl aangeven liever 

samen te werken. Interessant hierbij is te zien dat hun docenten dit precies andersom verwachten.  

Ook bij het onderzoek over werkvormen was een discrepantie te zien tussen de voorkeuren van de 

leerlingen ten opzichte van de verwachtingen van docenten over de voorkeuren van leerlingen. 

Docenten denken dat leerlingen het meeste leren via een gestructureerde stap-voor-stap aanpak. De 

leerlingen met een meisjesachtige en een gemiddelde leerstijl geven ditzelfde aan, maar leerlingen 

met een jongensachtige leerstijl geven aan meer te leren wanneer ze zelf aan de slag kunnen gaan.   

De voorkeuren van de leerlingen die in de deelonderzoeken naar voren komen, komen vaak overeen  

met de literatuur, maar vaak niet met de verwachtingen van de docenten. Hiermee werd duidelijk 

dat het zwaartepunt niet ligt bij het kennis vergaren op wetenschappelijk niveau, maar dat juist op 

praktijkniveau nog veel winst behaald kan worden door het vergroten van de kennis van docenten 

over de behoeften van de leerlingen met verschillende leerstijlen  

Gesteld kan worden dat doordat de voorkeuren en behoeftes van leerlingen van de verschillende 

leerstijlen afwijken van de verwachtingen van de docenten hierover, leerlingen niet optimaal 

bediend worden binnen het onderwijs. Gekeken naar de eerste onderzoeksvraag, waarbij gesteld 

wordt of het onderpresteren van leerlingen samenhangt met de kenmerken van hun leerstijl, zou 

hier een mogelijke oorzaak in kunnen zitten.  
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De deelonderzoeken van het tweede jaar hebben zich gericht op de tweede deelvraag, die is gericht 

op de onderwijsaanpassingen. Concreet werd het doel om de kennis over de verschillende leerstijlen, 

uit de bestaande literatuur en uit eigen onderzoek, om te zetten naar handvatten die docenten 

helpen in het professioneel omgaan met de verschillende leerstijlen. 

De interventies zoals genoemd in de resultaten zullen mogelijk tot vermindering van onderpresteren 

leiden. Het werkelijke effect hiervan kan pas over enkele jaren gemeten worden.  

Over het algemeen kan wel gesteld worden dat onder docenten vraag is naar kennis over en 

handvatten voor het omgaan met de leerlingen van verschillende leerstijlen en specifiek voor 

leerlingen met een jongensachtige leerstijl. Die vraag is de afgelopen jaren significant toegenomen bij 

een steeds grotere groep docenten op de O.R.S. Lek en Linge. Niet alleen bij de docenten van de 

uitstelkeuzeklassen die tot de onderzoeksgroep behoorden,  ook bij andere docenten was veel 

interesse naar de inhoud van het onderzoek.  

Deze interesse naast het onderzoek hebben daarmee voor beweging gezorgd op dit vlak.  
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EXTERN ONDERZOEK 

 

3. Aanpak 
 

Onderzoeksmethode  

Om een beter beeld te krijgen van de sociale en domeinoverstijgende  schoolse vaardigheden 

(planning, motivatie, organisatie) en leerstijlen van de leerlingen, zijn er meerdere grootschalige 

onderzoeken uitgevoerd. Bij deze onderzoeken vulden de leerlingen op school via internet een 

batterij aan vragenlijsten en testen in. Door dit onderzoek komen we meer te weten over hoe 

verschillende achtergronds-, schoolse, en sociale factoren samen hangen. Dit onderzoek is viermaal 

uitgevoerd. Eerst in februari/maart 2011, daarna in april 2012 (met een aantal extra vragenlijsten in 

oktober 2012) en als laatste in april 2013. 

 

Onderzoeksgroep 

De voornaamste doelgroep van dit onderzoek waren de onderbouwleerlingen, in het bijzonder de 

eerste klas van het schooljaar 2010-2011. Deze groep is in totaal drie keer onderzocht. Behalve deze 

klas is er in de vervolgonderzoeken (2011-2012 en 2012-2013) ook steeds de nieuwe eerste klas 

meegenomen. Daarnaast is in het eerste jaar ook de laatste klas (5-HAVO en 6-VWO) onderzocht om 

een contrast te maken tussen deze twee groepen leerlingen. 

Bij de selectie van deelnemers aan het onderzoek is ook gekeken naar de verschillende 

onderwijsniveaus. In principe hebben we altijd de HAVO en VWO klassen meegenomen. Maar in de 

brugklassen zijn er ook combinatieklassen meegenomen in het onderzoek (voor een overzicht, zie 

tabel 2). 

Tabel 2 

Onderzoek Feb/Maart 2011 April 2012 Oktober 2012 April 2013 

Klassen VMBO-HAVO 1 

HAVO-VWO 1 

VWO 1 

HAVO 5 

VWO 6 

VMBO-HAVO 1 

HAVO-VWO 1 

VWO 1 

HAVO 2 

VWO 2 

HAVO 2 

VWO 2 

VMBO-HAVO 1 

HAVO 1 

HAVO-VWO 1 

VWO 1 

HAVO 2 

VWO 2 

HAVO 3 

VWO 3 
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Opmerkingen Bij de analyse zijn 

de eerste klassen 

en laatste klassen 

als verschillende 

samples gebruikt 

om de groepen 

homogeen te 

houden. 

 Aangezien we 

bedachten dat het 

goed was om van 

deze leerlingen 

ook de JMALL en 

EQ/SQ te meten, 

hebben zij nog 

een korte 

vragenlijst 

ingevuld in 

oktober 2012. 

 

 

Instrumenten  

In de vier onderzoeken zijn verschillende instrumenten gebruikt. In tabel 3 staat aangegeven welke 

instrumenten bij welke testafname gebruikt zijn. Hieronder volgt een bespreking van de 

testinstrumenten. 

1. Achtergrondvragen 
Een aantal korte vragen over de achtergrond van de leerling, zoals geboortedatum, geslacht, 

schoolniveau, inschatting schoolcijfers (Engels, Nederlands, Wiskunde) en het geboorteland (van de 

leerling en ouders). 

2. Motivatietypen 
We hebben de leerlingen laten kiezen met welk leerlingtype ze zich het best kunnen indentificeren. 

Ze konden kiezen uit (1) een extrinsiek gemotiveerde leerling, (2) een intrinsiek gemotiveerde 

leerling, (3) een faalangstige leerling of (4) een ongemotiveerde leerling. 

3. Theory of Intelligence 
Theory of intelligence werd gemeten door een drietal korte vragen over de manier waarop een 

leerling tegen intelligentie aankijkt. De leerling kan aangeven dat zij denkt dat intelligentie vanaf de 

geboorte ongeveer vastligt (fixed mindset) of dat intelligentie door bijvoorbeeld oefening te 

veranderen is (incremental mindset). Deze vragenlijst is gebaseerd op het werk van Carol Dweck (zie 

bijvoorbeeld Dweck, 2006).  

4. Amsterdam Executive Function Inventory  
De Amsterdam Executive Function Inventory (AEFI; Van der Elst et al., 2012) bestaat uit 13 vragen 

over executief functioneren. De leerling geeft hierop zelf een inschatting van hoe goed zij 

functioneert op drie schalen: (1) aandacht, (2) zelf-controle en zelf-monitoring en (3) planning en 

initiatief. 

5. Social Value Orientation  
De Triple Dominance Measure (TDM, Van Lange, Otten, Bruin & Joireman, 1997) is gebruikt om Social 

Value Orientation (SVO) te meten. Deze taak bestaat uit 9 verschillende abstracte dilemmas waarbij 

de leerling haar voorkeur opgeeft. SVO meet of iemand in een situatie van wederkerige afhankelijk 
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vooral naar haar eigen resultaten kijkt (proself) of naar de resultaten van beide personen 

(prosociaal). SVO is een veel gebruikte taak naar samenwerkingsvoorkeuren.  

6. Empathy Quotient en Systemizing Quotient 
Het Empathy Quotient (EQ) en Systemizing Quotient (SQ) zijn gemeten in één vragenlijst bestaande 

uit vijftig vragen (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). De EQ-vragen gaan over het meeleven met 

anderen, het zorgen voor anderen en de mate waarin je het perspectief van een ander kunt 

begrijpen. De SQ-vragen meten de behoefte om systemen te analyseren, begrijpen en voorspellen. 

Vaak wordt gezegd dat personen met een laag EQ en een hoog SQ een “typisch mannelijk brein” 

hebben en personen met een hoog EQ en een laag SQ een “typisch vrouwelijk brein”. 

7. Oog Taak 
De Reading the Mind in the Eyes Task (oog taak; Baron‐Cohen, Jolliffe, Mortimore, & Robertson, 

1997) is gebruikt om “mindreading” te meten. In deze taak krijgen de leerlingen 15 oogparen te zien 

en moeten zij uit vier opties aangeven welke emotie of mentale status het beste bij elk oogpaar past. 

Mindreading is een belangrijke voorwaarde voor adequaat sociaal functioneren. Om iemands 

emoties te begrijpen, moet je eerst in staat zijn deze emoties te herkennen. 

8. Jongens- Meisjes- Achtige Leerstijlen Lijst 
De Jongens- Meisjes- Achtige Leerstijlen Lijst (JMALL) is een door ons zelf opgestelde lijst om te kijken 

of leerlingen leerstijlen gebruiken die als typisch jongensachtig of als typisch meisjesachtig 

beschouwd worden. Door middel van acht vragen worden vier jongens/meisjes dichotomieën getest: 

(1) trial-and-error leren tegenover stap-voor-stap leren, (2) competitie tegenover coöperatie, (3) 

uitdaging tegenover veiligheid en (4) directe feedback tegenover wat-vind-je-er-zelf-van? feedback 

(waarbij de eerste steeds jongensachtig is en de tweede meisjesachtig). Bij deze vragenlijst moet 

opgemerkt worden dat deze nog verder gevalideerd moet worden is. Bij het interpreteren van de 

resultaten is dan ook voorzichtigheid geboden. 

9. Samenwerkingslijst 
De samenwerkingsvragenlijst is ook nieuw ontwikkeld en meet de voorkeuren en strategieën die 

leerlingen gebruiken bij het samenwerken. Ook voor deze lijst geldt dat er nog geen validatie-

onderzoek heeft plaats gevonden.   

10. Vertrouwenstaak 
De vertrouwenstaak is afgeleid van de Trust Game (Berg, Dickhaut & McCabe, 1995). De originele 

Trust Game is een sociaal dilemma dat gebruikt wordt om in een laboratorium setting  vertrouwen 

en vertrouwenswaardigheid te meten. Deze eigenschappen zijn van groot belang bij samenwerking 

in het dagelijske leven. Wij hebben deze gedragstaak omgezet in een vragenlijstvorm en toegevoegd 

aan de TDM (die SVO meet). 

Tabel 3 

Test Feb/Maart 2011 April 2012 September 2012 April 2013 

Achtergrondvragen X X X X 

Motivatietype X X  X 
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ToI X X  X 

AEFI X X  X 

SVO X X  X 

EQ/SQ X  X X 

Oogtaak X X  X 

JMALL X  X X 

Samenwerkingslijst  X   

Vertrouwenstaak  X  X 

 

Dataverzameling 

De dataverzameling vond plaats op de O.R.S. Lek en Linge. Leerlingen vulden de vragenlijsten in op 

het computerlokaal op school. Zij deden dit grotendeels klassikaal tijdens de mentoruren. Over het 

algemeen duurde de afname minder dan een uur. 

 

Analyses 

Voor verschillen tussen jongens en meisjes is door middel van t-toetsen getest of er een verschil is in 

de score tussen jongens en meisjes. In het sample uit 2011 is dit apart gedaan voor de eerste en 

laatste klas. In de samples van april 2012, oktober 2012 en april 2013 zijn de klassen samen genomen 

omdat zij een homogene groep vormen. Voor de samenhang tussen schoolprestaties en andere 

factoren zijn corelaties gebruikt. De gebruikte p-niveaus zijn altijd 0.05. 

 

4. Resultaten 

 

Verschillen jongens en meisjes 

In alle samples verschilden de jongens en meisjes significant wat betreft EQ en SQ. In alle sample 

scoorden de jongens hoger op SQ en lager op EQ als de meisjes. Wat betreft executieve functies 

vonden we alleen in het april 2012 sample een significant verschil en niet in de andere samples. Dit 

verschil geeft aan dat jongens hun eigen executieve functies hoger inschatten dan meisjes. Op de 

Oog Taak scoorden de meisjes significant hoger dan de jongens in alle samples behalve in de zesde 

klas uit het 2011 sample. In dit laatste sample vonden we overigens wel een duidelijke trend in 

dezelfde richting. Wat betreft SVO vonden we in twee samples significante verschillen tussen jongens 

en meisjes en in de andere twee samples een duidelijke trend. Deze verschillen wijzen allemaal er op 

dat meisjes meer prosociaal zijn ingesteld dan jongens. Op vertrouwen vonden we geen 
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geslachtsverschillen, maar we vonden wel dat meisjes significant vertrouwenswaardiger zijn dan 

jongens. Op Theory of Intelligence vonden we in geen van de samples een verschil tussen jongens en 

meisjes. 

 

Schoolprestaties 

Als jongens en meisjes vergeleken worden op de inschatting van hun eigen schoolprestaties dan 

vinden we in alle samples een duidelijk verschil op de taalvakken (meisjes scoren hoger), maar niet 

op de exacte vakken. Verder zijn in het onderzoek enkele correlaties gevonden tussen de 

inschattingen van schoolprestaties en de verschillende scores op de vragenlijsten en taakjes. De 

meest constante voorspeller voor schoolprestaties lijkt de eigen inschatting van executieve functies 

te zijn. Daarnaast vinden we enkele correlaties tussen schoolprestaties en EQ, SQ en de Oog Taak. 

Voor alle maten geldt dat hoge scores op de vragenlijsten gerelateerd zijn aan goede 

schoolprestaties. EQ en de Oog Taak zijn meer gerelateerd aan taal- en zaakvakken en SQ meer aan 

de exacte vakken. Hierbij moeten twee opmerkingen gemaakt worden. Ten eerste zijn er drie 

verschillende variabelen voor ingeschatte schoolprestaties en meerdere onderzoekssamples. Dit 

vergroot de kans dat er toevalligerwijs een bevinding gedaan wordt. Ten tweede zijn (bijna) alle 

gevonden correlaties klein en zijn de verschillende factoren dus slechts voor een klein deel instaat 

schoolcijfers te voorspellen.  

 

Jongens en meisjesachtige leerstijlen 

In alle samples verschilden jongens en meisjes significant op de totale score van de JMALL. Zoals 

verwacht gebruiken jongens meer jongensachtige en meisjes meer meisjesachtige leerstrategieën. 

Als we naar de vier verschillende categorieën kijken, dan zien we in alle samples significante 

verschillen tussen jongens en meisjes wat betreft competitie vs. coöperatie. In drie van de vier 

samples zijn de geslachtsverschillen op de subschalen trial-and-error leren vs. stap-voor-stap leren en 

uitdaging vs. veiligheid significant. De verschillen tussen jongens en meisjes op de subschaal directe 

feedback vs. wat-vind-je-er-zelf-van? feedback zijn in twee van de vier samples significant. Alle 

effecten zijn in de voorspelde richtingen. 

Als we kijken naar de samenhang tussen de jongens en meisjesachtige leerstijlen en de verschillende 

gemeten factoren dan zien we een beeld waarin een meisjesachtige leerstijl gerelateerd is aan een 

hoog EQ, een hoge score op de Oog Taak en mogelijk een prosociale SVO. Een jongensachtige leerstijl 

is daarentegen gerelateerd aan een hoog SQ. Deze resultaten komen overeen met de verschillen 

tussen jongens en meisjes op deze taken. We vonden geen consistentie relaties tussen 

schoolprestaties en theory of intelligence of executieve functies. 

Voor de relatie tussen schoolprestaties en leerstijlen geldt hetzelfde als wat voor de relatie tussen 

schoolprestaties en de andere factoren geldt: er zijn verschillende samples (grote kans op 

toevalsbevindingen) en de correlaties zijn klein. Toch vinden we in de onderbouwklassen indicaties 

dat en meisjesachtige leerstijl gerelateerd is aan goede prestaties op de taalvakken. In de 

bovenbouw lijkt een jongensachtige leerstijl juist gerelateerd aan prestaties op de exacte vakken. 
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5. Conclusie en Discussie 

 

Als we de resultaten van drie jaar grootschalig onderzoek samen nemen dan ontstaat een beeld dat 

onze verwachtingen grotendeels bevestigt. Voor de meeste sociale maten vinden we hogere scores 

voor meisjes dan voor jongens. Dit geldt voor empathiseren (EQ), mindreading (Oog Taak), 

vertrouwenswaardigheid en prosociale instelling (SVO). Dit komt overeen met het algemene beeld 

dat meisjes voorop lopen in de sociale ontwikkeling, zowel qua capaciteiten (bijv. Oog Taak) en 

voorkeuren (bijv. SVO). Verder vonden we dat jongens beter scoren qua systemizing (SQ) dan 

meisjes. Ook deze bevinding komt overeen met de verwachtingen. Daarnaast lijkt het er op dat 

jongens hun eigen executieve functies hoger inschatten dan meisjes. In de literatuur wordt vaak 

beweerd dat meisjes (vooral in de onderbouw) een voorsprong hebben qua executieve functies. Het 

is aannemelijk dat de hogere score van jongens vooral een gevolg is van zelfoverschatting bij de 

jongens en mogelijk onderwaardering of faalangst bij meisjes. toekomstig onderzoek kan dit verder 

nagaan door experimentele taken in plaats van zelfrapportage te gebruiken. 

Daarnaast hebben we gekeken hoe de verschillende factoren samen hingen met schoolprestatie. Een 

probleem hierbij was dat we een inschatting van de schoolcijfers gebruiken als mate voor 

schoolprestatie. Dit is wellicht een verklaring waarom we slechts kleine correlaties vinden. Toch 

geven onze resultaten wel degelijk een beeld van datgene dat we verwachten. Executief 

functioneren is positief gecorreleerd aan schoolprestaties. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat 

empathiseren en mindreading gerelateerd zijn aan schoolprestaties. Dit komt overeen met het idee 

dat leerlingen hun sociale vaardigheden kunnen gebruiken om beter te presteren (bijvoorbeeld bij 

samenwerking). Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn waarom meisjes beter presteren dan 

jongens. Ook lijkt het er op dat systemizing gerelateerd is aan wiskundecijfers. Aangezien bij 

wiskunde systematisch en analytisch denken belangrijk zijn, is dit geen verrassende bevinding. 

Zoals verwacht is er een relatie gevonden tussen de jongens- en meisjesachtige leerstijlen van 

leerlingen en een aantal gemeten eigenschappen. Een meisjesachtige leerstijl is gerelateerd aan 

empathiseren, mindreading en wellicht een prosociale instelling. En een jongensachtige leerstijl is 

gerelateerd aan systematiseren. Verder lijken de leerstijlen ook in staat te zijn schoolprestaties te 

voorspellen. Leerlingen met een meisjesachtige leerstijl lijken beter te zijn in de taalvakken en 

leerlingen met een jongensachtige leerstijl beter in de exacte vakken. Dit zou een verklaring kunnen 

zijn voor de sekseverschillen in schoolprestatie.  

Al met al bevestigen deze resultaten de verwachtingen over jongens en meisjes in het onderwijs. We 

vinden aanwijzingen dat meisjes beter presteren op school dan jongens. Verder vinden we dat 

meisjes, gemiddeld gezien, beter ontwikkelde sociale functies hebben. Het lijkt aannemelijk dat dit 

deels verklaard waarom meisjes beter presteren dan jongens in het onderwijs. Mogelijk helpen de 

sociale vaardigheden met samenwerken op school en in de communicatie met leraren. Ook vinden 

we dat jongens en meisjesachtige leerstijlen gerelateerd zijn aan schoolprestaties. Over het 

algemeen lijken meisjesachtige leerstijlen prestaties op de taalvakken te voorspellen en zijn er in de 

laatste klassen aanwijzingen gevonden voor en positieve relatie tussen een jongensachtige stijl en de 

prestaties op exacte vakken. 
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We concluderen dat het aannemelijk is dat jongens- en meisjesachtige leerstijlen invloed hebben op 

het presteren op school en een aannemelijke verklaring zijn voor verschillen tussen jongens en 

meisjes in schoolprestaties. 
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5.Reflectie 

INTERNE ONDERZOEKERS 

Verschillen in jongens- en meisjesachtige leerstijlen is een onderwerp dat duidelijk leeft op Lek en 

Linge. Veel docenten ervaren dit als iets dat er toe doet en zien het als een onderwerp waar zij mee 

aan de slag willen. Enerzijds is dit te verklaren doordat docenten de verschillen tussen jongens en 

meisjes dagelijks ervaren in de klas. Anderzijds is het een onderwerp dat op meerder manieren onder 

de aandacht is gebracht de laatste jaren wat er ook voor zorgt dat docenten urgentie ervaren. 

Het op meerder manieren aandacht besteden aan dit onderwerp is dan ook één van de 

succesfactoren van dit onderzoeksproject. Aandacht in de interne nieuwsbrief, scholing voor 

docenten in de uitstelkeuzeklassen en landelijke aandacht voor de verschillen tussen jongens en 

meisjes zorgen ervoor dat collega’s de meerwaarde van het onderzoek zien en nieuwsgierig naar de 

resultaten. Het voorkomt dat het onderzoek als een los initiatief wordt gezien. 

Ook het werken met een betrokken groep docenten in de uitstelkeuzeklassen is een succesfactor te 

noemen. Een groep die open staat om nieuwe dingen te proberen is essentieel in de 

onderzoeksopzet die gekozen is en zorgt voor draagvlak voor bijvoorbeeld het afnemen van 

vragenlijsten of ruimte bieden om leerlingen te interviewen. 

Vanzelfsprekend zijn er ook zaken die beter hadden gekund en wellicht in het vervolg anders 

aangepakt kunnen worden. Onderzoek doen vraagt een bepaalde tijd en rust die soms ontbreekt 

tijdens het werk op school waar de meest uiteenlopende zaken om de directe aandacht van de 

docentonderzoekers kunnen vragen. Een duidelijkere afbakening in het rooster van de 

docentonderzoekers zou dit deels kunnen ondervangen.  

De eerdergenoemde succesfactor van het via meerdere kanalen aandacht besteden aan het 

onderwerp van onderzoek kan vanuit onderzoeksoogpunt ook als nadeel worden gezien. Het zorgt er 

immers voor dat het moeilijker is om resultaten toe te schrijven aan specifieke interventies die voort 

zijn gekomen uit het onderzoek. 

Wat betreft de samenwerking met externe onderzoekers is het in de toekomst goed om meer op één 

lijn te zitten qua onderzoeksfocus. Hoewel er uiteraard volop raakvlakken waren bij dit onderzoek, 

zou meer overlap er voor zorgen dat externe onderzoekers en docentonderzoekers elkaar meer 

zouden kunnen versterken. 

 

EXTERNE ONDERZOEKERS 

Over het algemeen zijn wij erg tevreden over de samenwerking met ORS Lek en Linge. Voor 

universitaire onderzoekers is het altijd goed om in contact te komen met de dagelijkse praktijk van 

het onderwerp dat je bestudeert. De samenwerking met leraren leidt tot een meer volledig beeld 

van de onderwijspraktijk. Uit de discussies met de leraren zijn veel ideeën naar voren gekomen die 

wij in het onderzoek hebben kunnen verwerken. 
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Het daadwerkelijke onderzoek verliep erg goed op deze school. De leraren wisten elk jaar alles goed 

te organiseren waardoor wij grote groepen leerlingen konden onderzoeken. De interne onderzoekers 

van L&L dachten actief mee met het opstellen van de lijst en waren geïnteresseerd in de resultaten. 

Toch was het soms lastig om het interne en externe onderzoek op elkaar af te stemmen. Hierbij 

speelde bijvoorbeeld de klassieke tegenstelling tussen theorie en praktijk op. Terwijl wij graag 

instrumenten gebruiken die goed gevalideerd waren, wilden de interne onderzoekers liever een 

onderzoeksopzet die directe aansloot bij het onderwijs. Hierdoor liepen de onderzoeken soms wat 

uiteen. We hebben elkaar echter vaak goed kunnen aanvullen en veel gehad aan de verschillende 

perspectieven. 

Het onderzoek heeft ook een aantal implicaties voor toekomstige studies in de onderwijspraktijk. De 

eigen inschatting van schoolcijfers bleek moeilijk bruikbaar als inschatting van schoolprestaties. 

Toekomstig onderzoek zou bepaalde schoolse vaardigheden, als uitkomstmaat kunnen gebruiken. 

Daarnaast kan in toekomstig onderzoek meer aandacht besteed worden aan de aansluiting tussen 

het onderzoek van de interne en externe onderzoekers. We hebben geprobeerd om de instrumenten 

en methodes zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, maar dit onderwerp vergt meer 

voorbereiding.  
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