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Management samenvatting
De Lekker Fit! Academie heeft zich als doel gesteld om de medewerkers van
Lekker Fit! Rotterdam, die beweegactiviteiten verzorgen binnen de gemeente
Rotterdam, te scholen in hun kennis en (lesgeef) vaardigheden. Binnen de
Lekker Fit! Academie worden momenteel al de cursussen modaliteiten,
executieve functies en leerlijnen verzorgd.

De in de opdracht van de projectgroep geoperationaliseerde termen
‘inhoudelijk’, ‘attractieve’ en ‘interessante’ cursussen dienen te worden
vormgegeven in een online scholingsaanbod, dat in de ogen van de
projectgroep en de deelnemers voldoet aan deze geoperationaliseerde
termen en mogelijk kan worden uitgebreid en in ieder geval kan worden
verbeterd. Dat scholingsaanbod voldoet aan de eisen waaraan een
onlineleeromgeving dient te voldoen, zoals onderzocht in een
literatuuronderzoek.
Dit onderzoek richt zich met de onderzoeksvraag:
Hoe kunnen (vak)leerkrachten bewegingsonderwijs via een online
O
leeromgeving hun vakmanschap/expertise vergroten?
De cursus Inzichten in lesgeven in bewegen wordt gebruikt voor een
antwoord op de hoofdvraag en de volgende deelvragen:
1. Wat is jouw definitie van de verschillende ontwerpcriteria die in deze
online leeromgeving zijn toegepast?

2. Hoe goed zijn de vooraf geformuleerde ontwerpcriteria teruggekomen
in de cursus die je hebt afgerond?
3. Hoe tevreden ben je over de cursus die je hebt afgerond?
Het doel van het onderzoek is om de huidige cursussen en de toekomstige te
ontwikkelen cursussen zo te verbeteren, dat deze met een maximale

tevredenheid zoveel mogelijk bij de design criteria passen. Tevens wordt
onderzocht in hoeverre de ontwerpcriteria (ook) door de cursisten worden
herkend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ontwerp/design criteria van
Mayer (1998) en Baas et al. (2009) voor het ontwerp van een online
leeromgeving. Deze worden getoetst aan wat cursisten en expert docenten
vinden.
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Het onderzoek vindt plaats middels:
•

literatuuronderzoek,

•

afname van een vragenlijst na afloop van de cursus,

•

interviews met expert docenten.

De verkregen data wordt geanalyseerd door de resultaten in een schematisch
overzicht te vertalen (Baarda et all, 2018)
Uit de afgenomen vragenlijsten blijkt dat hogere cursist tevredenheid wordt
gerealiseerd wanneer er rekening gehouden wordt met: - een betere

inschatting van de tijd per opdracht en – meer kunnen delen van best
practises en opdrachten.
Een verbetering van de designcriteria (Mayer, 2007, Baars et all, 2009) ligt
met name op het gebied van: -Informatie beter bij de opdrachten laten
passen; - Filmpjes en afbeeldingen die beter bij de tekst passen; -

Rangschikking van filmpjes en afbeeldingen op de pagina’s ten opzichte van
de tekst; -Betere afstemming van leerdoelen, werkvormen en toets vormen,
met name volgens de docent experts.

O

Aanbevelingen
De vraag of er andere dan de uit de literatuur gehaalde criteria van belang
zijn om een (nog) betere onlinecursus te maken is onbeantwoord gebleven.
Vervolgonderzoek naar deze vraag kan hier een antwoord op geven.
Vervolgonderzoek in de vorm van literatuuronderzoek of een kwalitatief

onderzoek middels vragenlijsten onder cursisten van onlinecursussen zijn
daarvoor goede methodes. Nader onderzoek is mogelijk naar de
belangrijkheid van de verschillende designcriteria. Een rangschikking in
designcriteria zou dan gemaakt kunnen worden. Welke designcriteria vinden
cursisten om welke reden meer en minder van belang en hoe kunnen die dan
opgenomen worden in toekomstige cursussen? Zijn er criteria die niet mogen
ontbreken en zijn er criteria die minder van belang zijn?

Vervolgonderzoek naar de mate van tevredenheid van de ander cursussen
van de Lekker Fit! Academie en in hoeverre de designcriteria in de andere
cursussen een grotere of kleinere rol spelen en welke dan zou tot andere
conclusies kunnen leiden. De conclusies zijn nu gebaseerd op één van de
cursussen van de Lekker Fit! academie.
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Tenslotte zou een onderzoek naar de vragen of online leren een mogelijke
(gedeeltelijke) vervanging kan zijn van offline leren, of dat een blended
leeromgeving betere resultaten geeft en hoe een dergelijke blended

leeromgeving er dan uit zou moeten zien, een mogelijk vervolg zijn op de
resultaten die uit dit onderzoek zijn voortgekomen. Een blended

leeromgeving gedefinieerd als een rijke mix van leerinterventies die online
en/of offline plaatsvinden (Bersin, J., 2004). Waarbij de ‘cognitive load
theory’ voor het optimaliseren van online leren, die zichzelf continue update
met nieuwe onderzoeksresultaten, meer kan worden ingebouwd. (Sweller et
al., 2019)

O
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1. Probleembeschrijving
1.1 Context
Binnen het programma Rotterdam Lekker Fit! zijn meer dan 120

vakleerkrachten bewegingsonderwijs werkzaam om de kinderen in Rotterdam
een gezondere leefstijl aan te leren en meer in beweging te krijgen. Zij
werken voor een of meer scholen en verzorgen de lessen
bewegingsonderwijs, soms 1 per week soms meer. Tevens ondersteunen zij
de groepsleerkrachten en verzorgen naschoolse sportactiviteiten, op school
en in de buurt. Er zijn 92 scholen en 145 kinderopvanglocaties aangesloten.
Het project loopt sinds 2005 en richt zich op kinderen in de leeftijd van 0-12
jaar. Binnen dit project wordt een hybride leeromgeving ingericht, op het
niveau van de scholen en de schoolbesturen, waarbij in eerste instantie de
vakleerkrachten en later de groepsleerkrachten en eventueel de medewerkers
van de kinderdagverblijven zich kunnen gaan (laten) scholen.

Van de website van Lekker Fit! Rotterdam komt de volgende tekst.
O

Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de gemeente Rotterdam zich
sinds 2005 in voor Rotterdamse kinderen tot en met 12 jaar. Met allerlei
acties brengen we de kinderen in beweging met meer en beter
bewegingsonderwijs en maken we de gezonde keuze het makkelijkst.
Concrete voorbeelden van Lekker Fit! acties zijn bijvoorbeeld de drie
beweegmomenten op de Lekker Fit scholen; het stimuleren van gezonde
traktaties en het drinken van water; het inrichten van smakelijke moestuinen
voor kleuters.
Overgewicht staat een gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg.
Rotterdamse kinderen hebben vaker overgewicht dan kinderen in de rest van
het land. Deze kinderen hebben op deze leeftijd al lichamelijke en mentale
problemen. Ook op termijn hebben ze meer kans op ziektes zoals diabetes,
hart- en vaatziekten en depressie.
Het team van Lekker Fit! werkt samen met een 92 basisscholen en 145
kinderopvanglocaties die vooral gevestigd zijn in wijken met hoog
overgewicht. Er is een specifiek aanbod voor peuters, kleuters en kinderen in
groep 3-8. Ook werkt het team nauw samen met vele organisaties in een
7
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aantal Rotterdamse wijken. Per programmaonderdeel zijn producten te
vinden die toegepast kunnen worden in de eigen (werk)situatie.
In 2013 werd geconstateerd dat de stijgende overgewichttrend onder de
Rotterdamse kinderen is gestopt en uit recent onderzoek blijkt succes. We
hebben een stabilisatie van het aantal kinderen met overgewicht en voor een
aantal leeftijdsgroepen zelfs een kleine daling.
Maar we zijn er nog niet. De Rotterdamse jeugd heeft nog steeds meer
overgewicht dan in de rest van Nederland. De ervaringen van de afgelopen
jaren en ondersteuning uit de wetenschap en internationale expertise leren
ons dat het succesvol tegengaan van overgewicht een kwestie is van een
lange adem. Het is daarom van belang dat we blijven inzetten op een ‘lekker
fitte’ basis voor onze jeugd.
We kunnen dit niet alleen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de
Rotterdamse jeugd opgroeit in een omgeving waarin de gezonde keuze voor
voeding en bewegen gemakkelijk en vanzelfsprekend is. (Website Lekker Fit!,
2019)
O
Vanuit deze informatie en verschillende gesprekken met Lekker Fit! is de
volgende aanleiding geschreven.

1.2 Aanleiding
Weergave van afspraken en gesprekken zoals met Lekker Fit! gemaakt in
oktober 2019. Er zijn een aantal gesprekken gevoerd en e-mails over en
weer gestuurd. Uiteindelijk zijn dit de afspraken die zijn gemaakt en
gecommuniceerd. Onderstaande tekst geeft hiervan een samenvattende

weergave, die de aanleiding tot het ontwikkelen van de cursus Inzichten in
Lesgeven in Bewegen, is geweest.
Er wordt een online platform gebouwd waarbinnen (vak)leerkrachten op eigen momenten kunnen
werken aan verdieping en uitbreiding van hun kennis en vaardigheden met betrekking tot lesgeven in
bewegingsonderwijs. Daarvoor zijn ‘goed onderbouwde’, ‘inhoudelijke’, ‘attractieve’ en
‘interessante’ cursussen nodig. (Deze termen worden geoperationaliseerd, in de tekst en vormgeving
van de ontwikkelde cursussen). Onder goed onderbouwd wordt verstaan, gestoeld op
wetenschappelijke en praktische kennis. Met attractief wordt in deze aantrekkelijk, uitdagend tot
leren en prettig om mee te werken bedoeld. Waarbij aan het woord attractief altijd een bepaalde
mate van subjectiviteit blijft hangen.
Het idee
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Door een verscheidenheid aan leeractiviteiten, zoals video’s, quizzen, lessen, verdiepende
werkvormen en een discussieplatvorm wordt de onderlinge interactie tussen de deelnemers
versterkt. Het is een sociaal leerplatform waarbinnen de deelnemers hun praktijkervaringen en de
uitdagingen die ze in hun dagelijks lesgeven tegenkomen met elkaar kunnen delen.
Leerkrachten lijken graag van elkaar te leren In eerder geschreven cursussen worden de praktijk en
platform opdrachten, die zijn ingebouwd goed gewaardeerd. Het projectteam heeft verzocht dit type
opdrachten regelmatig op te nemen. Leren is een sociale gebeurtenis. De sociale omgeving waarin
wordt geleerd heeft veel invloed op het leren en kan inspirerend werken, zeker als dat leren
grotendeels in de eigen praktijk plaatsvindt. (Kirschner, P.A., Claessens, L., Raaijmakers, S., 2018)
Gesitueerd leren heeft grote voordelen t.o.v. leren in een schoolse context. Contextgebonden,
authentieke leeromgevingenhelpen bij de vertaalslag van school naar buitenwereld. Samenwerken
en veel samen oefenen bevorderen gesitueerd leren. (Kirschner, P.A., Claessens, L., Raaijmakers, S.,
2018). Met de Lekker Fit! Academie (werktitel van de op te richten leeromgeving) breng je de
deelnemers bij elkaar, zet je groepen op en kunnen ze in hun community verschillende onderwerpen,
thema’s en cursussen doornemen. Zo leren ze van elkaar en geven ze elkaar feedback. Ze kunnen
samen verschillende thema’s uitdiepen en elkaar bevragen en inspireren.

Gesprek
Er zijn een aantal uitgangspunten besproken. Op basis hiervan is dit voorstel geschreven.

Uitgangspunten
•
•
•

Er wordt een online sociaal learning platform gecreëerd
Er wordt gestart met een aanbod van 5 cursussen
O
Aan het eind van het 1e jaar zijn er 8 cursussen beschikbaar

De cursussen
Bij de start van de Lekker Fit! Academie worden de volgende vijf thema’s in cursusvorm
aangeboden. De thema’s zijn in overleg gekozen en voorzien in een bestaande
scholingsbehoefte.
•
•
•
•
•

Motorisch leren
Leerlijnen in het bewegingsonderwijs
Buitenspelen
Executieve functies (binnen bewegend leren)
Modaliteiten; verschillende modaliteiten in de les bewegingsonderwijs

Op basis van ervaringsgegevens, feedback van gebruikers en begeleiders worden de cursussen in
samenspraak met Lekker Fit! elk half jaar kritisch bekeken en geëvalueerd, en indien nodig,
bijgesteld.
Verdere ontwikkeling
De ontwikkeling van de vervolgcursussen, het onderhoud, de verdere ontwikkeling van het platform
en het beantwoorden van technische vragen en ondersteuning gaat (op termijn) bekostigd worden
vanuit de reguliere gebruikerskosten.
Abonnementenpakket
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Bij de introductie van het onlineplatform neemt Lekker Fit! een pakket van 10 abonnementen af.
Lekker Fit! neemt bij gebleken belangstelling en interesse steeds (pakketten van 10) abonnementen
af.
Performance support
De deelnemers worden bij het doorlopen van de cursussen inhoudelijk begeleid en ondersteund
door deskundige docenten en coaches waarbij ze feedback ontvangen en antwoorden krijgen op hun
uitwerkingen en vragen.
Deelnemers krijgen op deze manier de ondersteuning op het moment dat zij die nodig hebben.
Monitoren
De cursusactiviteiten van de deelnemers, de cursusresultaten, de online-tijd, welke cursussen
worden doorlopen en afgerond, zullen worden weergegeven. Hieraan wordt een onderzoek
gekoppeld. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, blijkt later.
Certificaten
Na het succesvol afronden van een cursus ontvangen de deelnemers een certificaat dat ze zelf
kunnen downloaden.
Dit betekent ook dat de cursussen gecertificeerd dienen te worden bij Register Leraar, zodat
leerkrachten registerpunten kunnen behalen.
Eigenaarschap

O

Thema is eigenaar van het ontwikkelde platform en de content (cursussen).
In overleg is het altijd mogelijk op verzoek van Lekker Fit! specifieke content te ontwikkelen. Voor dit
ontwikkelen zal dan een uurprijs in rekening worden gebracht.
Evaluatie en gebruikerservaring
Na het eerste jaar vindt er naast een inhoudelijke evaluatie tevens een bespreking naar aanleiding
van de gebruikerservaringen plaats.
Op basis van deze evaluatie, de gebruikerservaringen en in samenwerking en overleg met de
consulenten van Lekker Fit! wordt een beslissing genomen over het vervolg van de Lekker Fit!
Academie.
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1.3 Probleemstelling
De (vak)leerkrachten bewegingsonderwijs spelen een belangrijke rol binnen
de organisatie Lekker Fit! De doelstellingen van Lekker Fit! - het bevorderen
van de gezondheid van de Rotterdamse jeugd door bewustwording en

programma’s, waaronder een beweegprogramma - kunnen beter behaald
worden wanneer de leerkrachten betere lessen gaan verzorgen. Wanneer zij
zichzelf scholen. De Lekker Fit! Academie gaat de leerkrachten op een zo
goed mogelijke manier scholen door een online scholingsprogramma.
Er zijn diverse cursussen beschikbaar voor de leerkrachten. Cursussen die al
gereed zijn, zijn een cursus Modaliteiten, een cursus Executive functies en
een cursus Leerlijnen.

De cursus Inzichten in lesgeven in bewegen heeft de volgende doelstellingen.
Wanneer deze cursus is afgerond:
•

Kan je verschillende leerprincipes benoemen en herkennen.

•

Weet je wat verschillende contexten zijn waarin mensen bewegen en
kan je daar een voorbeeld van geven.

•

Weet je wat de belangrijkste principes op het gebied van motorisch
O
leren zijn.

•

Ken je de verschillende fases van het motorisch leerproces van Fitts en
Posner en kan je die met een voorbeeld toelichten.

•
•

Kan je je eigen rol van de leerkracht beter uitoefenen.

Weet je hoe je verschillende lessen kunt structureren met het oog op
een optimaal leerresultaat.

•

Kan je verschillende groepsindelingen hanteren en toepassen
afhankelijk van het doel van een bepaalde les.

•

Weet je welke materialen je tijdens de lessen die je verzorgt, op welke
manier kunt inzetten.

Dit onderzoek, in opdracht van de Lekker Fit! Academie, wil onderzoeken in
hoeverre online leren een goede manier is voor vakleerkrachten
bewegingsonderwijs om hun vakmanschap te vergroten. Ook wil de
organisatie Lekker Fit! graag weten op welke manier online leren het beste
kan worden ingericht en hoe tevreden de cursisten zijn met de online

leeromgeving. De designcriteria zijn gebruikt voor het schrijven van de
cursus, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt is van de kennis die is
opgedaan in het literatuuronderzoek. De criteria dienden dus naast de
11
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doelstellingen, als uitgangspunt voor het schrijven en vormgeven van de
cursus. De academie kan dan meer cursussen volgens de onderzochte
designcriteria ontwikkelen. Meer tevreden cursisten zullen graag andere
cursussen gaan starten.

2. Theoretisch kader
De vraag naar hoe online leren zo goed mogelijk kan plaatsvinden stond
centraal in het literatuuronderzoek naar de criteria voor een goede online
leeromgeving. Mayer, 1998, 2009 beschrijft dat een zoveel mogelijk

samengaan van de selectie-, organisatie- en integratiefase zorgt voor beter
online leren.
In de selectiefase zijn belangrijke eisen, de volgende: - overtolligheid (niet te
veel informatie, precies genoeg); - coherentie (plaatjes en tekst gesproken of
geschreven zoveel mogelijk met elkaar laten overeenkomen; - signalering
(gebruik van pijlen, kleuren, vet en cursief om aandacht te behouden); -

ruimtelijke nabijheid (plaatjes en tekst zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt)

O laten aansluiten op uitgesproken of
en nabijheid in tijd (plaatje liever meteen
geschreven tekst).
In de organisatiefase kan het beste rekening gehouden worden met: segmenteren (liever leren in kleine stukjes die je telkens kunt afronden); pre-trainen (ophalen van voorkennis vergroot het leereffect); - modaliteit (je
leert beter als iets wordt gezegd, dan wanneer je leest).
Voor ontwerp in de integratiefase is het van belang dat er zoveel mogelijk
gebruik gemaakt wordt van woorden als ik, jij, wij en ons.

De didactische principes van Baars et all, 2009, voor onlineonderwijs
beschrijven hoe dat onderwijs, het beste rekening kan houden met de

cognitieve multimediatheorie. Afstemming van leerdoelen, werkvormen en
toets vormen is een belangrijk principe. Activerende werkvormen, waarbij

cursisten zelf zoveel mogelijk aan de slag gaan zijn van belang. Het
stimuleren van vertrouwen in studiesucces, door bijvoorbeeld telkens kleine

stukjes te leren, of een korte quiz die al snel succes oplevert, zorgt voor
beter onderwijs. Tenslotte is het erg prettig als de docent benaderbaar en
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zichtbaar is voor cursisten, zij voelen zich dan gesteund en hebben het idee

dat ze altijd geholpen kunnen worden.
In het volledige literatuuronderzoek naar de criteria van online leren wordt

uitgebreider beschreven hoe een online leeromgeving het beste kan worden
vormgegeven. Door Kirschner et al, (2019) worden de ontwerpprincipes voor
multimedia van Mayer onderschreven. Kirschner et all, (2019) beschrijven
tevens de volgende inzichten voor optimaal leren, die bij het ontwerp van een
online leeromgeving kunnen worden toegepast. Deze inzichten zijn zoveel
mogelijk in de ontwikkelde cursus Inzichten in Lesgeven in Bewegen

toegepast. In cursief staat achter de verschillende inzichten in hoeverre die
zijn toegepast:
1) De hersenen.

a) Zorg ervoor dat je het werkgeheugen niet overbelast, dan wordt er
slechter geleerd. Er zijn telkens kleine stukjes tekst.

b) Problemen oplossen gaat in stapjes. Biedt de leerstof in kleine stapjes

aan. Dit ontwerpcriterium wordt door Castro-Alonso, Ayres en Sweller,
2019 segmenteren of system determined pauzes genoemd. Hierbij

worden de tekst en beelden in kortere betekenisvollere delen
O
aangeboden. Er zijn telkens kleine stukjes tekst. Filmpjes zijn kort.

c) Maak gebruik van een combinatie van tekst en beeld. De afbeeldingen

en video’s passen bij de tekst.

2) De leerling/cursist.

a) Plan, monitor en evalueer het leren van vaardigheden. De cursist en

docent kunnen de voortgang inzien. De cursist kan op elk moment
vragen stellen. In de cursus is er na elk thema een uitleidend
(evaluerend stukje tekst)

b) Laat vertrouwen groeien door de succeservaringen bij taken op eigen

niveau en de nadruk op persoonlijke vooruitgang. De cursist houdt zijn

eigen vooruitgang bij en beoordeeld een deel van zijn eigen werk.

c) Cursisten volledige controle geven over hun eigen leren kan een

negatief effect hebben op leren. Leidt de cursist door de te leren stof

heen. De cursist kan in zijn eigen tempo werken, echter wel binnen een

bepaalde tijd.
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3) De leeromgeving.
a) Om de vertaalslag naar leren in de praktijk te kunnen maken kunnen
context gebonden, authentieke leeromgevingen helpen. Binnen elk

thema zijn praktijkopdrachten en platformopdrachten opgenomen.

b) Samen overleggen en komen tot een gedeelde perceptie van het

probleem en de oplossing is de meerwaarde van samenwerkend leren.

In de praktijk- en platformopdrachten wordt cursisten gevraagd te
delen met andere cursisten. Daarnaast kunnen cursisten vragen aan
elkaar stellen.

4) De leeractiviteiten.

a) Leren wordt niet bepaald door de wat de leerkracht aanbiedt, maar
door wat de cursisten ermee doen. De praktijkopdrachten hebben

betrekking op de eigen praktijk van de cursist.

b) Gespreid leren (in tijd) en oefentoetsen zijn nuttige leertechnieken.

Elke thema bestaat uit verschillende kleine opdrachten en er zijn
invulopdrachten en korte toetsen ingebouwd.
c) Haal voorkennis op bij het aanbieden van nieuwe lesstof. Regelmatig
worden opdrachten ingeleid met een beroep op voorkennis.

d) Door vragen te stellen bij een tekst onthouden cursisten de informatie
O
beter en gaan ze zelfs anders lezen en luisteren. De meeste pagina’s

worden afgesloten met een opdracht met verschillende soorten vragen.

e) Mayers principes voor multimedia zijn goed bruikbaar voor de
didactische inzet van multimedia.
5) De leerkracht.

a) Cursisten zelf laten ontdekken overbelast het werkgeheugen, ze

hebben meer baat bij goede voorbeelden. De zelfopdrachten kan de

cursist zelf nakijken, dat zijn goede voorbeelden. De cursist kan
vervolgens de opdrachten nogmaals maken.

b) Goede feedback geeft antwoord op drie vragen: Waar werk ik naartoe?
Doe ik het goed zo? Wat moet ik hierna doen? Feedback op proces- en
metacognitief niveau is het meest effectief. Bijvoorbeeld, waarom heb
je het zo gedaan? Had het anders gekund? (Hattie, J. en Timperley, H.,
2007)

c) Gebruik toetsen ook om te leren. Bij elke toets wordt geschreven

waarom de goede antwoorden goed zijn en de foute antwoorden fout.

d) Begeleid cursisten bij het oplossen van problemen met ondersteuning
die past bij hun niveau en bouw deze af als zij blijk geven het zelf te
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kunnen. De cursist kan zelf vragen stellen en doet dat meer of minder

afhankelijk van de moeilijkheid van de opdrachten en zijn eigen
niveau.

Hoe kan onderzoek worden gedaan naar online leren?
Het onderzoek, waarvan u nu het onderzoeksverslag leest, heeft een
kwalitatief karakter, immers het richt zich op het vergroten van expertise en
op de designprincipes die uit het literatuuronderzoek zijn gebleken.

Een vragenlijst met eventueel een focusgroepgesprek was het eerste idee.
Echter het gaat om een ontwerponderzoek dat ook nog het liefste conclusies,
aanbevelingen voor volgende cursussen beschrijft. De expertise van de
deelnemers is waardevol. Zij zijn immers de potentiële klanten voor andere
cursussen. Wanneer zij aan kunnen geven wat en op welke manier zij het

beste en prettigste leren, kan het ontwerp daarmee rekening houden in de
toekomst.
Een andere mogelijkheid om kwalitatief onderzoek te doen, is een Delphionderzoek.

Delphi-onderzoek

O
Bij een Delphi-onderzoek is de inzet van experts van groot belang. Een

Delphi-onderzoek wordt gedefinieerd als een vorm van wetenschappelijk

onderzoek waarin nadrukkelijk wordt gevraagd naar kennis en/of meningen
van experts met als uiteindelijke doel om consensus te bereiken (Eskes, E en
Hengeveld, B, 2018). De Delphi-methode werd eerst ontwikkeld als een
methode om de meest betrouwbare consensus te vinden onder een
geselecteerde groep experts (Fink-Hafner, D. et al, 2019). De methode bevat
elementen van een kwalitatieve en kwantitatieve benadering van
constructivisme en positivisme (Amos en Pearce, 2008). Constructivisme is
een manier van onderzoek waarbij experts gezamenlijk een onderzoek
vormgeven. Positivisme gaat ervan uit dat middels samenwerking van

voldoende experts, zij elkaar op een positieve manier versterken om zo tot
een goed mogelijk product te komen. Kwaliteit van het design wordt op een
kwantitatieve manier onderzocht. Het ontwerp (construct) wordt kwantitatief
onderzocht. Positivisme, omdat de inbreng van experts van groot belang is.
Zij bepalen de uiteindelijke kwaliteit. Een deductie van kennis van de experts
leidt middels verschillende rondes van een Delphi-onderzoek tot een steeds
beter inzicht in en begrip van de verschillende terminologie die onderzocht
wordt.
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Kieft, 2011 noemt de volgende elementen van de Delphi-methode:
•

Er is sprake van de mening van een beperkte groep van deskundigen;

•

De onderwerpen waarover men omtrent de toekomst een uitspraak wil
hebben, worden langs subjectieve wijze verkregen, er wordt om een
mening gevraagd;

•

Een groep individuen tracht consensus te verkrijgen via een
stapsgewijze terugkoppeling (iteratie en feedback) van informatie.

Die beperkte groep deskundigen worden ook wel experts genoemd.

Experts worden in dezen omschreven als docenten bewegingsonderwijs met
in ieder geval een afgeronde opleiding aan de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding en minimaal 3 jaar werkervaring in het basisonderwijs als
vakleerkracht.
De onderwerpen worden door een vragenlijst van een concessieve definitie
voorzien (zie bijlage) en vervolgens worden er stellingen m.b.t. de

designcriteria en tevredenheid/mate van kennis opname beoordeeld. De
stapsgewijze terugkoppeling vindt online plaats in een aantal ronden.
O
In dit onderzoek speelt de rol van experts een rol, omdat deze mede bepalen
wat de kwaliteit van de ontwikkelde cursus is. De experts vullen anoniem van
elkaar het onderzoek in. (Fink-Hafner, D et al, 2019). Het aantal

verschillende rondes van vragen, iteraties genaamd, is afhankelijk van de
mate van consensus die wordt bereikt (Fink-Hafner, D et al, 2019). De
vraagstelling van de volgende rondes bouwt voort op eerdere iteraties.

De krachten en zwaktes van Delphi-onderzoek
Zoals bij veel kwalitatieve onderzoeksmethodes zijn er ook hier krachten en
zwaktes te benoemen. De belangrijkste krachten (Fink-Hafner, D. et al, 2019)
zijn:
•

Communicatie tussen experts met de hulp van een
mediator/onderzoeker;

•

Bestaande kennis en overeenstemming/meningsverschillen worden
gekoppeld (Iqbal en Pipon-Young 2009);

•

Anonimiteit wordt bevorderd en dat moedigt creativiteit, eerlijkheid en
gebalanceerde meningsvorming aan;

•

Vermindert het effect van ruis, die in groepen kan plaatsvinden (Hsu en
Sandford, 2009);
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•

Door de feedback kan een individuele expert zijn inzicht in empirische
factoren en theoretische aannames verrijken (Dalkey en Helmer, 1963);

•

De resultaten worden gemakkelijker geaccepteerd (Bleijenbergh,
Korzelius en Verschuren, 2011)

•

Geografische beperkingen zijn er niet en dus scheelt het geld en tijd.

•

De respondenten kunnen over verschillende rondes over de
onderzoeksvragen nadenken, wat ervoor zorgt dat de validiteit van de
data verrijkt wordt, de initiële bevindingen kunnen worden herzien of
aangepast in verschillende rondes (Hsu en Sandford, 2009).

Krachten die een rol speelden bij de keuze voor deze methode en waar in dit
geval ook nog eens de moeilijkheden door de actuele Corona-crisis bij
kwamen. Een vorm van interview zou online moeten plaatsvinden, waarbij
verschillende agenda’s en andere werkzaamheden belemmerend zouden
kunnen zijn en de Delphi-methode dus een prima alternatief vormt.
Als zwaktes kunnen worden genoemd (Fink-Hafner, D et al, 2019):
•

Een gebrek aan begeleiding en overeengekomen standaarden en hoe

•

resultaten te interpreteren en analyseren;
O
Hoe de deelnemers te selecteren;

•

Kwetsbaar voor drop-outs door de tijdsinvestering en onenigheid met
het proces;

•

Door de anonimiteit een beperkt eigenaarschap van ideeën (Iqbal en
Pipon-Young, 2009);

•

Door de methodologische limiteringen is er een moeilijkheid om te
generaliseren ten gevolge van de sample grootte. Te beperkte n kan
zorgen voor te veel gegeneraliseerde conclusies.

In de literatuur worden twee suggesties gedaan om de zwaktes te
overwinnen:
1. De resultaten valideren middels triangulatie, complementeren van de
methode met een andere onderzoek benadering;
2. De e-Delphi-methode gebruiken die de voordelen maximaliseert en de
nadelen beperkt (Donohoe, Stellefson en Tennant, 2012). De experts
vullen anoniem en los van elkaar de vragenlijst in. De antwoorden
worden automatisch verwerkt door het onlineprogramma. Reminders
kunnen automatisch worden verstuurd, met weer een link naar de
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vragenlijst. Deelnemers kunnen aselect worden geselecteerd. Een n van
10 – 15 is optimaal en kan geselecteerd worden. De ruis van interviews
in groepen wordt weggenomen. Ook wordt de anonimiteit bevorderd.
Geen van de deelnemers weet wie er nog meer deelnemen.
De eerste suggestie werd, mede gezien de tijdspanne, voor nu niet haalbaar
geacht. De tweede suggestie echter is goed mogelijk met de Delphi Decision
Aid - http://armstrong.wharton.upenn.edu/ - een online tool, die ingezet wordt.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de mening van een groep van dertien
deskundigen, die zijn geselecteerd uit de verschillende cursisten die de

cursus starten. Helaas werkte de online tool niet goed. Na testen bleek het
uitnodigen van experts niet mogelijk. Vervolgens is besloten om gebruik te
maken van Microsoft forms. Dit is de link naar het document. Deze link naar
de vragenlijst is opgenomen in de cursus. De vragenlijst is samengesteld aan
de hand van geselecteerde designcriteria van de cognitieve
multimediatheorie van Mayer, 1998, die uit het eerdergenoemde

literatuuronderzoek voort zijn gekomen.

In de selectiefase zijn belangrijke designcriteria, de volgende: overtolligheid (niet te veel informatie, O
precies genoeg); - coherentie (plaatjes
en tekst gesproken of geschreven zoveel mogelijk met elkaar laten
overeenkomen; - signalering (gebruik van pijlen, kleuren, vet en cursief om
aandacht te behouden); - ruimtelijke nabijheid (plaatjes en tekst zoveel
mogelijk bij elkaar in de buurt) en nabijheid in tijd (plaatje liever meteen
laten aansluiten op uitgesproken of geschreven tekst)
In de organisatie fase kan het beste rekening gehouden worden met: -

segmenteren (liever leren in kleine stukjes die je telkens kunt afronden); pre-trainen (ophalen van voorkennis vergroot het leereffect); - modaliteit (je
leert beter als iets wordt gezegd, dan wanneer je leest)
Voor ontwerp in de integratiefase is het van belang dat er zoveel mogelijk
gebruik gemaakt wordt van woorden als ik, jij, wij en ons.
De didactische principes van Baars et all, 2009, voor onlineonderwijs
beschrijven hoe dat onderwijs het beste rekening kan houden met de
cognitieve multimedia theorie. Afstemming van leerdoelen, werkvormen en
toets vormen is een belangrijk principe. Activerende werkvormen, waarbij
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cursisten zelf zoveel mogelijk aan de slag gaan is van belang. Het stimuleren
van vertrouwen in studiesucces, door bijvoorbeeld telkens kleine stukjes te

leren, of een korte quiz die al snel succes oplevert zorgt voor beter
onderwijs. Tenslotte is het erg prettig als de docent benaderbaar en

zichtbaar is voor cursisten, zij voelen zich dan gesteund en hebben het idee

dat ze altijd geholpen kunnen worden.
Aan het einde van de cursus wordt cursisten verzocht de vragenlijst in te
vullen, voordat zij hun certificaat kunnen ontvangen. Om de resultaten beter
te valideren werd triangulatie toegepast middels het eerder beschreven
literatuuronderzoek, interviews met experts en een vorm van peerdebriefing. Meer daarover in hoofdstuk 4.

O
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3. Onderzoeksvragen
Vanuit bovenstaande aanleiding en gesprekken met studiebegeleider en
opdrachtgever werd de volgende onderzoeksvraag geformuleerd.
Hoe kunnen (vak)leerkrachten bewegingsonderwijs via een online
leeromgeving hun vakmanschap/expertise vergroten?
Een onderzoeksvraag die als volgt kan worden uitgekleed. Het gaat om de
scholing van (vak)leerkrachten bewegingsonderwijs. In dit onderzoek
vakleerkrachten, die allemaal werkzaam zijn binnen het project Lekker Fit!
Deze mensen hebben allemaal minimaal een Hbo-opleiding aan een
Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) afgerond. Tijdens die vierjarig
opleiding hebben zij geleerd hoe ze verantwoord les kunnen geven in

bewegen. De online leeromgeving wordt ingezet als middel om vakmanschap
te vergroten. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een online
leeromgeving van A New Spring in het eerder beschreven literatuuronderzoek
wordt de keuze voor deze leeromgeving verantwoord. Onder het vergroten
van vakmanschap wordt verstaan een toename van de bekwaamheid in
O
lesgeven in bewegen in het basisonderwijs. Waarbij bekwaamheid wordt

gekenmerkt door zo veel mogelijk kinderen, op een voor hen zo prettig
mogelijke manier sociale/emotionele, cognitieve en motorische vaardigheden
aan te leren. Wanneer een kind zich prettig voelt zal het de omgeving
exploreren en tot leren overgaan. Het kind wordt uitgedaagd, waarbij een
omgeving waarbij leren op eigen niveau kan plaatsvinden ervoor zorgt dat
het gedragspotentieel van het kind zal toenemen. Een activiteit op eigen
niveau lukt en een leeropdracht die iets verder gaat dan het beheerste
niveau, met bijpassende feedback zorgt voor een blijven leren.
De onderzoeksvraag is verder op te delen in de volgende deelvragen:
1. Wat is jouw definitie van de verschillende ontwerpcriteria van de online
leeromgeving?

2. Hoe goed zijn de ontwerpcriteria teruggekomen in de cursus die je
hebt afgerond?
3. Hoe tevreden ben je over de cursus die je hebt afgerond?
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4. Opzet van het onderzoek
4.1 Beschrijving en verantwoording van data verzameling en instrumenten
Voor het verzamelen van de data zal gebruik gemaakt gaan worden van een
vragenlijst die cursisten invullen nadat ze de cursus hebben afgerond.

Voordat het certificaat kan worden opgestuurd dienen alle cursisten de
vragenlijst in te vullen. Op deze manier zal elke cursist die de cursus af wil
ronden zijn mening over de definitie van begrippen uit het theoretisch kader
van het ontwerp, dat voortkomt uit de onderzochte ontwerpcriteria, en over
het gebruik van de cursus moeten geven.
Om de validiteit van het onderzoek te vergroten is gebruik gemaakt van
literatuuronderzoek als informatiebron en bestaat het onderzoek uit twee
stappen: afname vragenlijst en daaropvolgend interviews met expert
docenten. Dit alles om middels triangulatie de validiteit van de resultaten te
vergroten (Baarda et all, 2018)
Vragenlijst:

O
De vragenlijst bestaat uit 28 online vragen en wordt afgenomen in Microsoft
forms. Cursisten vullen de vragenlijsten individueel digitaal en anoniem in,
wat de betrouwbaarheid maximaal maakt (Baarda et al., 2018).
Elke vraag bestaat uit een stelling die is afgeleid uit het theoretisch kader,
waarbij aan de respondenten wordt gevraagd deze te waarderen in een vijf
puntenschaal. Daarbij staat een 1 voor volledig mee oneens en een 5 voor
volledig mee eens. Tevens is de mogelijkheid om de stelling niet te
beoordelen door de keuzemogelijkheid van ‘weet ik niet’ of ‘geen mening’.

Er zijn stellingen die betrekking hebben op de definities van begrippen uit de
cursus. Deze stellingen willen helderheid over wat deelnemers en expert
docenten onder bepaalde begrippen verstaan verschaffen. Andere stellingen
hebben betrekking op de designcriteria en de mate waarin deze terug komen
in de cursus. De laatste set stellingen betreft de mate van tevredenheid over
de cursus. De stellingen zijn in eerste opzet beschreven en vervolgens door
twee personen gelezen en van feedback voorzien, waarna de stellingen
eventueel zijn aangepast. De verbeterde stellingen zijn vervolgens
opgenomen in de vragenlijst.
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De verschillende begrippen uit het theoretisch kader en de designcriteria
voor een online leeromgeving, worden getoetst aan wat cursisten en
opleidingsdocenten van deze criteria vinden en wat ze van de definitie van
die criteria vinden. Daarnaast wordt gevraagd in welke mate de cursisten
tevreden zijn met het ontwerp en de inhoud van de ontwikkelde cursus.
De vragenlijst bestaat uit drie sub onderwerpen, aansluitend bij de drie
deelvragen:
- Definitie van begrippen
Het eerste gedeelte van de vragenlijst bestaat uit 12 stellingen die

betrekking hebben op de definitie van begrippen uit het theoretisch
kader. Deze stellingen dienen om tot een consensus over de
verschillende definities te komen. Zijn de cursisten en expert docenten
het eens over de betekenis van de in de literatuur gevonden definities?
Er zijn definities van de volgende begrippen beschreven: Voorkennis,
activerende werkvormen, leerstof, coherentie, signalering, ruimtelijke

nabijheid, overtolligheid, motorisch leren, leerhulp, autonomie: de mate van
vrijheid die een leerling heeft om een activiteit naar eigen inzicht te kunnen
uitvoeren, relatie: de mate van verbondenheid met andere personen en
O
dingen in de omgeving en competentie
- Designcriteria

Het tweede gedeelte van de vragenlijst bestaat uit 9 stellingen die
betrekking hebben op de designcriteria die zijn toegepast in de cursus,
daarmee aansluitend op deelvraag 1 en 2. De stellingen over de
designcriteria zijn vanuit de theorie bestudeerd en gedestilleerd,
passend bij het ontwerp van de cursus. Vervolgens zijn deze door twee
personen vier keer van feedback voorzien en aangepast.

- Tevredenheid over de inhoud en opzet van de cursus

7 stellingen hebben betrekking op de mate van tevredenheid van de
cursisten.
De volledige vragenlijst is opgenomen in bijlage 1.
Interviews

Naast afname van een vragenlijst worden er individuele interviews gevoerd
met een aantal expert docenten. De mening van experts is meegenomen
omdat deze waarschijnlijk op een ‘hoger’, meer diepgaand niveau hun
mening kunnen geven over de definities, designcriteria en bruikbaarheid van
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de cursus in zijn geheel. De selectie van de experts vindt plaats na
aanmelding voor de cursus. Vervolgens wordt er uit de cursisten een selectie

gemaakt van mensen die aan deze expert beschrijving voldoen. Een expert is

iemand die minimaal de academie voor lichamelijke opvoeding heeft
afgerond en minimaal drie jaar ervaring heeft als vakleerkracht in het
basisonderwijs. De expert docenten zijn docenten die minimaal 5 jaar

werkzaam zijn in het hoger onderwijs als docent bewegingsonderwijs op de
PABO en/of in het post-Hbo onderwijs binnen de opleiding vakbekwaam
bewegingsonderwijs die PABO afgestudeerden opleidt tot een bevoegdheid
voor bewegingsonderwijs.

Aan de expertdocenten worden aan het einde van de cursus mondeling
dezelfde vragen gesteld als in de vragenlijst. Hierdoor krijgen de
expertdocenten meer ruimte om de gegeven keuzes te onderbouwen. Aan de
expertdocenten worden de stelling van sub onderwerp 3 achterwege gelaten.
De expertise van de docenten is van dusdanige aard dat deze boven het
niveau van de cursisten uitsteekt. De docenten doceren (een groot) deel van
de kennis die in de cursus wordt aangeleerd tijdens hun werkzaamheden.

De docenten hebben de cursus ook doorlopen. In het interview kunnen de
docenten hun mening toelichten.

O

4.2 Respondenten
De cursus Inzichten in lesgeven in bewegen is door twintig mensen gestart.
Dertien cursisten hebben de cursus afgerond en de vragenlijst ingevuld.
Deze dertien mensen worden als expert omschreven, met minimaal een ALOdiploma en minimaal drie jaar ervaring in het lesgeven in bewegen op een
basisschool. De interviews zijn afgenomen bij vier expert docenten,
werkzaam in het hoger onderwijs voor de deeltijd of voltijd opleiding
vakbekwaam bewegingsonderwijs. Zij hebben alle vier minimaal vijf jaar
ervaring in hun functie voor hun huidige werkgever, een hogeschool in
Nederland.

4.4 Wijze van data-analyse
Vragenlijst
De vragen zijn in de vorm van stellingen beschreven, waarbij de cursisten
kunnen aangeven in welke mate zij het eens zijn met de stellingen. Elk
antwoord wordt op een schaal van één tot vijf gegeven. De vragenlijst is in
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Microsoft Forms geschreven en afgenomen. Forms heeft de data verzameld.
In bijlage 2 zijn de resultaten in grafieken weergegeven. De resultaten van de
expertinterviews staan in bijlage 3 vermeld.
De afgenomen vragenlijst leverde per stelling antwoorden op die in
hoofdstuk 6, inclusief de gemiddelde antwoorden worden beschreven. De
volledige resultaten staan in bijlage 2 in kolommen vermeld. Er is een
gekozen voor een weergave in kolommen, omdat die het meest helder
leesbaar is. De vragenlijst is afgenomen onder de cursisten die de cursus
hebben afgerond, elk van hen heeft de vragenlijst ingevuld. De stellingen zijn
in Microsoft Forms geschreven en daarin hebben de respondenten ook de

antwoorden geschreven. Ik heb de resultaten via de excel weergave uit forms
omgezet in grafieken die te lezen zijn in bijlage 2. Vervolgens zijn de
gemiddelden berekend per deelvraag en tevens de standaard deviatie per
deelvraag. Deze gegevens zijn in tabellen weergegeven in bijlage 2 en 3 en
worden hier in de tekst beschreven en geanalyseerd.

Interviews docenten
De interviews die met de verschillende docenten zijn afgenomen zijn
O
samengevat in bijlage 3. De gegeven antwoorden en bijbehorende
onderbouwing hiervan zijn in een tabel naast elkaar geplaatst en hieruit is
het gemiddelde en standaard deviatie van de gegeven
antwoorden/onderbouwing berekend een deductieve analyse (Baarda et all,
2018) werden de antwoorden die de docenten hebben gegeven tijdens de
interviews vergeleken met de antwoorden van de cursisten, waarbij er geen
vragen over de mate van tevredenheid zijn gesteld aan de expertdocenten.
De expertdocenten hebben de cursus niet volbracht. Zij hebben slechts
inzicht in de cursus gekregen, middels een inlog in de cursus. Het
kennisniveau van deze docenten is van een hoger niveau dan van de
cursisten. De cursus is niet voor hen geschreven. Onderzoeken van
tevredenheid onder hen is dan ook onbetrouwbaar. Iemand vragen hoe
tevreden hij is over een cursus die je leert om getallen tot tien te

vermenigvuldigen, terwijl hij al veel ingewikkeldere keersommen kan maken,
zal onbetrouwbare antwoorden opleveren. De indeling in de drie deelvragen
heeft geleid tot bijpassende stellingen en vragen in de vragenlijst. De drie
verschillende categorieën deelvragen leiden tot drie verschillende typen
stellingen en drie tabellen met een weergave van de resultaten. De stellingen
over de definitie van de designcriteria komen voort uit het
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literatuuronderzoek en de feedback van twee personen. Net als de stellingen
over de toepassing van deze criteria in de ontwikkelde cursus. De vragen
over de mate van tevredenheid zijn elektronisch afgenomen, wat volgens
Thomassen, 2003 de volgende voordelen heeft: - goedkoop, - snel, - klant
kan zelf weten wanneer hij invult. Als nadelen noemt Thomassen, 2003: het is onbekend wie er invult (in dit onderzoek is wel bekend dat het
deelnemers van de cursus zijn), - invullen lukt alleen met een
internetverbinding. De expert docenten zijn geen klanten, vandaar dat zij de
vragen over tevredenheid niet hebben ingevuld.

Resultaten in schematisch overzicht
Voor het verkrijgen van een helder antwoord op de onderzoeks- en
deelvragen is deductief te werk gegaan (Baarde et all, 2018). De antwoorden
van de cursisten zijn vergeleken met de antwoorden van de docent experts.

Zie bijlage 3. In figuur 30 zijn de verschillen in antwoorden tussen cursisten
en docent experts schematisch beschreven. De antwoorden van de studenten
zijn antwoorden op gesloten vragen, waardoor ontleden en synthetiseren van
het antwoord niet nodig is (Baarda et all, 2018). Een aantal vragen aan de
docent experts zijn wel open en leveren aanbevelingen voor verbetering van
O
de cursus op (zie bijlage 3). De onderzoeker heeft deze vragen gesteld in de
interviews die zijn afgenomen.
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5.Resultaten
Resultaten met betrekking tot deelvraag 1. Wat is jouw definitie van de verschillende
ontwerpcriteria van de online leeromgeving?
De dertien cursisten en vier docent experts zijn het gemiddeld eens over de
definities van de ontwerpcriteria. De cursisten scoren 3,97 en de docent

expert 3,96 gemiddeld op een schaal van 1 tot 5 op de vraag in hoeverre ze

het eens zijn met de verschillende definities uit de literatuur. Waarbij de
laagste score 3,15 van de cursisten is bij definitie 7 “Overtolligheid is niet te
veel informatie maar precies genoeg” zij scoren daar 3,15. Ook de score van
de docent experts is bij die definitie het laagste, namelijk 3,50.
Stelling 6 en stelling 12 worden ook door zowel cursisten als expert

docenten lager dan de gemiddelde scores beoordeeld. Waarbij er rekening
gehouden wordt met een significatie niveau van 95 % en een p waarde van
0,05 en zowel de cursisten als de docent experts een significant verschil
hebben aangegeven. Een score boven de gemiddelde scores van 3,97 voor de
cursisten en 3,96 voor de expertdocenten wordt als hoog gewaardeerd en
een score onder het gemiddelde als laag. Alle gemiddelde scores zijn te
lezen in bijlage 2 en bijlage 3.

O
Stelling 6 beschrijft ruimtelijke nabijheid als plaatjes en tekst die zoveel
mogelijk bij elkaar in de buurt zijn geplaatst.
Stelling 12 beschrijft competentie als het vertrouwen dat leerlingen hebben
in het eigen kunnen. Allicht missen de cursisten en docent experts hier dat
leerlingen ook competent in weten en voelen kunnen zijn. Tijdens de
opleidingen aan de PABO en ALO wordt aangeleerd doelstellingen te

beschrijven voor zowel vaardigheden, als cognitie en emotionele/sociale
doelstellingen. Deze definities zijn dus minder passend volgens de cursisten
en expert docenten.
Stelling 2 wordt met een score van 4,15 bij de cursisten en 4,25 bij de

docent experts bij beide groepen significant hoog beoordeeld. Stelling 2
luidt: Activerende werkvormen zijn werkvormen waarbij de cursisten zelf aan
de slag gaan. Deze stelling heeft de hoogste score. De definitie komt dus het
meeste overeen met wat de cursisten en docent experts vinden.
Opvallend is dat de gemiddelde score van de cursisten van 3,97 vrijwel
volledig overeenkomt met die van de docent experts, een score van 3,96. Een
voorlopige conclusie kan zijn dat cursisten en docent experts grotendeels
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hetzelfde over begrippen uit de literatuur denken. Waarbij er wel per begrip

verschillen aanwezig zijn.

Resultaten met betrekking tot deelvraag 2: Hoe goed zijn de designcriteria
teruggekomen in de cursus die je hebt afgerond?

In figuur 30, zie bijlage 3, zijn de gemiddelde antwoorden van de cursisten en
expert docenten in een tabel geschreven. Stelling 13 die beschrijft dat de

informatie bij de verschillende opdrachten precies genoeg was. Niet teveel en
niet te weinig, wordt door de cursisten met een relatief lage score van 3,54
beoordeeld. Helaas is niet duidelijk of de informatie bij de opdrachten te veel
of te weinig wordt ervaren. De hoeveelheid informatie is ook niet evenveel bij
elke opdracht en kan dus voor sommige opdrachten precies goed zijn, voor
andere te weinig en voor weer andere te veel. De cursisten beoordelen

stelling 14: De afbeeldingen en filmpjes passen bij de opdrachten met een
relatief lage score van 3,77. Deze score is passend bij definitie 7 van
overtolligheid. Die scoort met een score van 3,15 ook laag. Bijzonder is wel
dat de docent experts met een score van 4 (bij een gemiddelde score van
4,03) wel vinden dat de afbeeldingen en filmpjes passen bij de opdrachten.
O
Stelling 16: De plaatjes en afbeeldingen en de tekst zijn zo gerangschikt dat
deze goed bij elkaar staan en mijn aandacht wordt gewekt of behouden
scoort met een score van 3,75 laag bij de expert docenten. Daarentegen
wordt coherentie door drie van de vier docenten genoemd als een van de
goed terugkomende designcriteria. Dit lijkt elkaar tegen te spreken. Stelling
19: Er is een goede afstemming van leerdoelen, werkvormen en toets vormen
scoort met een score van 3,5 het laagste onder de docenten en dat wordt

bevestigd door de tip van twee docenten om leerdoelen meer expliciet per
thema te beschrijven in plaats van alleen voor de gehele cursus.
Stellingen 17, 20 en 21 scoren bij de cursisten significant hoog met een
score van respectievelijk 4,08, 4,08 en 4,23 bij een gemiddelde van 3,96. De
docent experts scoren deze drie stellingen echter niet significant boven
gemiddeld.
De docent experts scoren juist boven gemiddeld op stelling 15, 18 en 22 met
een score van 4,25, 4,25 en 4,5, terwijl de cursisten deze drie stellingen weer
niet significant hoger scoren.
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Tijdens de docent expertinterviews werd het ontwerpcriterium coherentie
door drie van de vier docenten genoemd als een van de designcriteria die het
beste terugkomt in de cursus, terwijl dit criterium door de cursisten relatief
laag werd beoordeeld. Werken op eigen niveau (designcriterium 22) werd

twee keer genoemd als goed designcriterium en dat bleek ook uit de score
van 4,5 voor dit criterium. Het gebruik van activerende werkvormen (stelling
20) werd ook twee keer genoemd als goed designcriterium en werd door de
cursisten met een score van 4,08 hoog beoordeeld.

Resultaten met betrekking tot deelvraag 3: Hoe tevreden ben je over de cursus die je
hebt afgerond?

Een gemiddelde tevredenheid van 4,14 is vrij hoog. De cursisten zijn met een
score van 3,85 het minst tevreden met het afronden binnen de geplande tijd
van 10 – 15 minuten per opdracht. Ook het delen van best practises en
ervaringen werd met een 3,85 beoordeeld. Meer delen van ervaringen en best
practises lijkt dus gewenst.

Het meest tevreden waren de cursisten over de stelling die stelde dat ze
meer van dergelijke cursussen zouden willen doen (score 4,31) en dat online
O
leren een prettige manier voor hen is om kennis op te doen (score 4,38).
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6. Conclusies
Antwoord op de onderzoeksvraag
Hoe kunnen (vak)leerkrachten bewegingsonderwijs via een online
leeromgeving hun vakmanschap/expertise vergroten?
Het ontwerp van de online leeromgeving is tot stand gekomen op basis van
de in de literatuur onderzochte designcriteria. Deze criteria zijn beschreven
in hoofdstuk twee. In welke mate deze terugkomen in de ontworpen cursus
is door de cursisten en expert docenten beoordeeld op waarde en op mate
waarin zij terugkomen in de ontworpen cursus. (zie bijlage 2 en 3).

Deelvraag 1: Wat is jouw definitie van de verschillende ontwerpcriteria van de online
leeromgeving?
Er is een vrij grote mate van overeenstemming over de verschillende

definities van de designcriteria. Een score van 3,97 op een schaal van vijf is
een hoge score, waarbij de cursisten gemiddeld 3,97 scoren en de expert
docenten 3,96, een niet significant verschil. De begrippen overtolligheid,
O
ruimtelijke nabijheid en competentie scoren het laagste (Mayer, 1998).
Mogelijke conclusie kan zijn dat deze begrippen in de opleiding van de
cursisten en docent experts een andere, misschien ruimere of nauwere
betekenis hebben gekregen of dat er sprake kan zijn van een semantisch
verschil. Het begrip activerende werkvormen scoort het hoogste met een
score van 4,25 (Baars et all, 2009) en wordt door cursisten en expert

docenten dus het meest passend bij de definitie beoordeeld. Activerende
werkvormen is een begrip dat veel gebruikt wordt in opleidingen op het
gebied van bewegingsonderwijs en de gehanteerde definitie lijkt goed te
kloppen.

Deelvraag 2: Hoe goed zijn de design criteria teruggekomen in de cursus die je hebt
afgerond?

Deze deelvraag over het terugkomen van de designcriteria van Mayer, (1998)
is door de docent experts met een gemiddelde score van 4,03 iets hoger
beoordeeld dan de gemiddelde score van de cursisten van 3,95. De cursisten
vonden dat de informatie bij de verschillende opdrachten niet altijd precies

goed was (score 3,54) terwijl de docent experts 4,0 scoorden. Ook vonden de
cursisten de afbeeldingen en filmpjes met een score van 3,72 passen bij de
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opdrachten, terwijl de docenten een score van 4,0 gaven aan dat design
criterium. De docent experts vonden de plaatjes, afbeeldingen en tekst
minder goed bij elkaar gerangschikt om aandacht te wekken of te behouden
met een score van 3,75. Cursisten scoorden hierop 4,0. De afstemming van

de leerdoelen, werkvormen en toets vormen kan volgens de expert docenten
met een score van 3,5 beter. De cursisten scoren dit criterium met een 3,92
ongeveer gelijk aan hun gemiddelde van 3,95
Over de goed terugkomende design criteria zijn de cursisten, het niet eens.
Wel werd tijdens de expertinterviews de coherentie, het werken op eigen
niveau en de activerende werkvormen twee of drie keer genoemd als

designcriteria die goed zichtbaar zijn in de cursus. Een algemene conclusie
met betrekking tot de kwaliteit van de designcriteria is moeilijk te
beschrijven. Er is een verschil per criterium. De algemene en gemiddelde
scores zijn vrij hoog, op de schaal van vijf. Meer onderzoek naar bijvoorbeeld
een prioriteit in designcriteria is gewenst voordat er meer conclusies kunnen
worden beschreven.

Deelvraag 3: Hoe tevreden ben je over de cursus die je hebt afgerond?
De tevredenheid is met een gemiddelde van 4,14 hoog te noemen. Het minst
O
tevreden zijn de cursisten over de tijd die zij per opdracht kwijt zijn en het
kunnen delen van opdrachten en best practises. Het meest tevreden zijn de

cursisten over de vraag of zij meer van dergelijke cursussen zouden willen
volgen (score 4,31) en over de vraag of online leren een prettige manier voor
hen is om kennis op te doen (score 4,38)
(Vak)leerkrachten bewegingsonderwijs kunnen dan ook hun expertise het
beste vergroten via een online leeromgeving die voldoet aan de tien
beschreven designcriteria. Waarbij een nader onderzoek naar met name de

definitie van de begrippen overtolligheid, ruimtelijke nabijheid en
competentie wenselijk is. De door Kirschner (2019) beschreven
ontwerpprincipes voor online leren komen in de cursus grotendeels terug en
worden door de cursisten onderschreven tot op bepaalde hoogte, online

leren is wat leerprincipes betreft nauwelijks anders dan offline leren. Het
onderzoek leidt niet tot nieuwe inzichten met betrekking tot online leren, de
designprincipes (Mayer 2001, 2008 en Kirschner, 2019) en toepassing
daarvan worden grotendeels onderschreven. Boon, J. en Wagemans, L., 2013
schrijven over de volgende excellente toepassingen van online leren: - een

adequaat niveau van interactie en engagement van cursisten dat ervoor zorgt
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dat zij hun kennis en vaardigheden op een reguliere basis kunnen testen, zelfstudiemateriaal moet op een dusdanige manier ontworpen worden dat
cursisten in een voortdurend proces zichzelf kunnen blijven ontwikkelen
middels zelf-assessment, - personalisatie van het curriculum (de cursussen

in dit geval) en een persoonlijk leerpad zijn belangrijk, als ook een integratie
met andere vormen van (niet online) leren.

Discussie
Als kritische kanttekeningen op het onderzoeksproces kunnen genoemd
worden dat er geen gesprekken met de cursisten hebben plaatsgevonden na
het invullen van de vragenlijst. In gesprekken zouden de verschillende
antwoorden verhelderd kunnen worden. Ook hebben er geen gesprekken
tussen docent experts en cursisten plaatsgevonden waarbij inhoudelijk op de

verschillende antwoorden zou kunnen worden ingegaan. Een volgende ronde
in het Delphi onderzoek is er wegens tijdgebrek ook niet gekomen. In die

volgende ronden zouden de antwoorden van cursisten en docent experts met
elkaar kunnen worden vergeleken, wat de triangulatie zou vergroten (Baarda

et al, 2018). Een n van 13 cursisten en een n van 4 expert docenten is niet al
te groot. De verschillende conclusies uit het onderzoek zijn dan ook
O
misschien niet voldoende representatief. Een grotere n zou waarschijnlijk de
resultaten meer valide en betrouwbaar en in ieder geval meer nauwkeurig
hebben gemaakt. Een n van minder dan 30, zoals in dit onderzoek, zorgt
meestal niet voor een normale verdeling. Een studentverdeling is dan meer
aangewezen. Wel is een n van 13 op 13 cursisten die de cursus voltooiden
maximaal. De resultaten zijn dus wel maximaal valide en betrouwbaar onder

de deelnemers die de cursus afrondden. Oefenen van de interview vragen en
het interview is een andere verbetering. Een focusgroep interview in plaats
van individuele interviews zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat de
antwoorden die de expert docenten hebben gegeven meer eenduidig zouden
zijn. Door individuele interviews, die hebben plaats gevonden, is de
bestaande kennis en overeenstemming gekoppeld (Iqbal en Pipon-Young

2009), ook is het effect van ruis dat in groepen kan plaatsvinden verminderd
(Hsu en Sandford, 2009). Tenslotte is de anonimiteit daardoor bevorderd,
wat creativiteit, eerlijkheid en gebalanceerde meningsvorming heeft
aangemoedigd. De misschien te beperkte n kan zorgen dat de conclusies
minder goed gegeneraliseerd kunnen worden. Meer onderzoek met een
grotere n zou meer gegeneraliseerde conclusies kunnen trekken.
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7. Advies
In dit hoofdstuk wordt een advies geformuleerd over hoe online leren binnen
de Lekker Fit! Academie in de toekomst het beste vorm kan krijgen.
De manier waarop de cursus ‘Inzichten in lesgeven in bewegen’ is
vormgegeven wordt door de cursisten op tevredenheid gemiddeld

beoordeeld met een 4,14. De cursisten beoordelen de mate waarop de
designcriteria terugkomen in de cursus met een 3,95 en de docent experts

met een 4,03.
Een hogere cursist tevredenheid wordt gerealiseerd wanneer er rekening
gehouden wordt met een betere inschatting van de tijd per opdracht en meer
kunnen delen van best practises en opdrachten.

Een verbetering van de designcriteria ligt met name op het gebied van: Informatie beter bij de opdrachten laten passen; - Filmpjes en afbeeldingen
die beter bij de tekst passen; - Rangschikking van filmpjes en afbeeldingen
op de pagina’s ten opzichte van de tekst; -Betere afstemming van leerdoelen,
O
werkvormen en toets vormen, met name volgens de docent experts.

Hoe nu verder?
Nader onderzoek is nodig naar de belangrijkheid van de verschillende
designcriteria. Een rangschikking in designcriteria zou dan gemaakt kunnen
worden. Welke designcriteria vinden cursisten om welke reden meer en
minder van belang. In de literatuur wordt hier nauwelijks over gesproken.
Verschillende auteurs (Mayer, 2001,2008, Baars, 2004, Bersin, 2009)
schrijven over de verschillende designcriteria, ze hebben echter geen of
nauwelijks aandacht voor enige mate van prioriteit in deze criteria.

De designcriteria zijn onderzocht, of deze criteria in de loop van de tijd
veranderen, of bijvoorbeeld per cursist, of per generatie of per vakgebied
kunnen verschillen zijn vragen die nog open staan.
Ook is de vraag gerechtvaardigd of er andere dan de uit de literatuur

gehaalde criteria van belang zijn om een (nog) betere onlinecursus te maken.
Misschien dat de praktijk, of het praktische inzicht en gebruik wel tot andere
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criteria leidt dan er uit de literatuur bekend zijn, of dat de criteria in de loop
van de tijd veranderen
Er kan ook nog meer onderzoek gedaan worden naar de mate van

tevredenheid van de ander cursussen van de Lekker Fit! Academie en in
hoeverre de designcriteria in de andere cursussen een grotere of kleinere rol
spelen en welke dan.
Tenslotte zou een onderzoek naar de vragen of online leren een mogelijke
(gedeeltelijke) vervanging kan zijn van offline leren, of dat een blended
leeromgeving betere resultaten geeft en hoe een dergelijke blended

leeromgeving er dan uit zou moeten zien, een logisch vervolg zijn. Een
blended leeromgeving gedefinieerd als een rijke mix van leerinterventies die
online en/of offline plaatsvinden (Bersin, J., 2004). De Lekker Fit! Academie
kan dan eventueel, blended cursussen gaan aanbieden en zo haar
cursusaanbod vergroten en verbeteren. momenteel, zeker in de periode

tijdens en na de Corona crisis worden veel online cursussen geschreven en
gevolgd. Cursussen van verschillende kwaliteit. De (online) techniek maakt
ook een continue verbetering door en uitspraken doen over de toekomst zal
O
ik dan ook zeker niet doen, al is het maar om de simpele reden dat ik dan
misschien binnenkort een titel als master in leren en innoveren kan behalen,
maar dat is totaal iets anders dan kennis van de (online) techniek.
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Bijlagen
Bijlage 1: Vragenlijst onderzoek Lekker Fit!
Academie.
Beste heer/mevrouw,
Graag wil ik je verzoeken om de
volgende vragen die horen bij een onderzoek met de volgende
onderzoeksvraag in te vullen.
Hoe kunnen (vak)leerkrachten bewegingsonderwijs via een online
leeromgeving hun vakmanschap/expertise vergroten?

De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om de verschillende
onlinecursussen te verbeteren. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer
10 minuten.
De vragen worden in de vorm van stellingen gesteld. Bij elke stelling word je
O
gevraagd in hoeverre je het met de stelling eens bent op een schaal van 1 tot
5. Waarbij 1 staat voor totaal niet mee eens en 5 voor volledig mee eens.
Er zijn vragen over begrippen uit de cursus, over de ontwerpcriteria van de
cursus en er zijn vragen over de mate van tevredenheid.
Bij voorbaat dank voor het invullen.
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Algemene informatie
Voornaam:
Achternaam:
Woonplaats:

Geboortedatum:
Werkgever:
Opleiding(en) m.b.t. lesgeven (in bewegen):
Sinds wanneer werkzaam in het onderwijs:
Geeft les aan de volgende groepen:

O
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Alvorens met de stellingen te starten, probeer ik consensus over een aantal
begrippen te krijgen. Je leest een definitie van verschillende begrippen uit het
theoretisch kader. Wil je aangeven in hoeverre je het eens bent met deze
definitie. Waarbij 1 staat voor totaal niet mee eens en 5 voor volledig mee
eens.

1. Voorkennis: kennis over een bepaald onderwerp die al aanwezig is voordat
je over dat onderwerp gaat leren.
2. Activerende werkvormen: werkvormen waarbij cursisten uitgedaagd
worden om zelf aan de slag te gaan

3. Leerstof: de verzameling van alle leermaterialen die de cursist gaat leren
4. Coherentie (in dit geval van plaatjes, beelden, tekst en audio): samenhang
tussen plaatjes, beelden, tekst en audio.
5. Signalering: het uitwisselen van (ontvangen en uitzenden) van informatie
middels signalen.

O

6. Ruimtelijke nabijheid: plaatjes en tekst zoveel mogelijk bij elkaar in de
buurt.

7. Overtolligheid: niet te veel informatie maar precies genoeg.
8. Motorisch leren: een proces dat leidt tot relatief duurzame veranderingen
in het gedragspotentieel als gevolg van specifieke ervaringen met de
omgeving (Schmidt en Lee, 2005).

9. Leerhulp: datgene dat een leerkracht zegt, laat zien, aanpast en aanraakt
om het leerproces zo goed mogelijk te laten verlopen.
10. Autonomie: de mate van vrijheid die een leerling heeft om een activiteit
naar eigen inzicht te kunnen uitvoeren.

11. Relatie: de mate van verbondenheid met andere personen en dingen in
de omgeving.
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12. Competentie: Het vertrouwen dat de leerling heeft in eigen kunnen.
De volgende 9 stellingen gaan over het design van de leeromgeving: over de
ontwerpcriteria die zijn toegepast. Wil je aangeven in hoeverre je vindt dat

deze terug te vinden zijn in de cursus? Waarbij 1 staat voor totaal niet en 5
voor volledig wel.
13. De informatie bij de verschillende opdrachten was precies genoeg. Niet
teveel en niet te weinig
14. De afbeeldingen en filmpjes passen bij de opdrachten.
15. Het gebruik van cursieve en vette tekst vergroot mijn aandacht.
16. De plaatjes en afbeeldingen en de tekst zijn zo gerangschikt dat deze
goed bij elkaar staan en mijn aandacht wordt gewekt of behouden.

17. De leerstof wordt in stukjes van voldoende grootte aangeboden.
O
18. Er wordt een goed beroep op mijn voorkennis gedaan.
19. Er is een goede afstemming van leerdoelen, werkvormen en toets
vormen.
20. Er wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen waarmee ik zo
veel mogelijk zelf aan de slag ga in mijn eigen praktijk.
21. De docent is goed benaderbaar en voldoende zichtbaar.
22. Ik heb het idee dat ik op mijn eigen niveau de cursus heb kunnen volgen.
De volgende stellingen hebben betrekking op de mate van tevredenheid.
23. Ik heb veel geleerd van de cursus inzichten in lesgeven in bewegen.
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24. De cursus kon ik binnen de geplande tijd van 10-15 minuten per
opdracht afronden.
25. Ik zou deze cursus aanbevelen aan mijn collega’s.
26. Ik heb mijn best practices en andere ervaringen met mijn collega’s
kunnen delen.
27. De cursus heeft een duidelijke meerwaarde voor mijn functioneren als
(vak)leerkracht bewegingsonderwijs.
28. Ik zou meer van dergelijke cursussen willen doen.
29. Online leren is een prettige manier voor mij om kennis op te doen.
Bij voorbaat dank voor je medewerking en veel succes met je
werkzaamheden toegewenst.

O
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Bijlage 2: Resultaten van de vragenlijst

Figuur 1 voorkennis

Figuur 2 activerende werkvormen

O

Figuur 3 leerstof

Figuur 4 coherentie
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Figuur 6 signalering

Figuur 7 overtolligheid

O

Figuur 8 motorisch leren

Figuur 10 leerhulp
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Figuur 11 relatie

Figuur 12 competentie

O

Figuur 13 informatie bij opdrachten

Figuur 14 coherentie
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Figuur 15 cursieve en vette tekst

Figuur 16 rangschikking

O

Figuur 17 grootte van de leerstof

Figuur 18 voorkennis
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Figuur 19 afstemming van leerdoelen, werkvormen en toets vormen

Figuur 20 activerende werkvormen

O

Figuur 21 benaderbaarheid en zichtbaarheid van de docent

Figuur 22 cursus op eigen niveau
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Figuur 23 veel geleerd

Figuur 24 geplande tijd

O

Figuur 25 aanbevelen aan collega’s

Figuur 26 delen met collega’s
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Figuur 27 meerwaarde

Figuur 28 meer van dergelijke cursussen willen doen

O

Figuur 29 online leren

45

Online leren binnen de Lekker Fit! Academie

Bijlage 3: Verslag van expertinterviews
Op 29 en 30 juni en 1 juli 2020 zijn een viertal interviews afgenomen met
experts om de uitkomsten van de ingevulde vragenlijst te bespreken. De
experts zijn werkzaam of werkzaam geweest als docent bewegingsonderwijs
binnen een PABO-opleiding en/of post-HBO opleiding vakbekwaam

bewegingsonderwijs (de opleiding voor het behalen van een gymbevoegdheid
na het afronden van de PABO). Helaas is het niet gelukt om 1 moment te
vinden om met de alle vier de docenten tegelijk te praten.
De experts hebben allemaal toegang gekregen tot de online leeromgeving en
hebben de ontwikkelde cursus (deels) doorlopen. De volgende vragen zijn

gesteld in online face-to-face-gesprekken die niet geoefend zijn. Doel van
de interviews was om de antwoorden van de cursisten te vergelijken met de
mening van de experts. De experts werd dezelfde 22 stellingen voorgelegd.
De mate van tevredenheid is niet aan de experts gevraagd, aangezien zij een
dusdanig kennisniveau bezitten dat de cursus door hen ontworpen kan zijn.
De verschillende antwoorden van de experts zijn gemiddeld en vergeleken
O
met de gemiddelde antwoorden van de cursisten. Stelling 1 t.e.m. 12 hebben
betrekking op de verschillende definities van verschillende begrippen die
voorkomen in de cursus. Stelling 13 t.e.m. 22 gaan over de ontwerpcriteria,
die uit de literatuur zijn gededuceerd en hebben betrekking op het design
van de leeromgeving.
Figuur 30 is een weergave van de resultaten van de antwoorden van de
cursisten ten opzichte van die van de experts. In groen zijn scores
geschreven die meer dan 0,15 hoger (een significantieniveau van 0,03) zijn
dan de gemiddelde scores. In rood zijn scores geschreven die meer dan 0,15
lager zijn (zelfde significantieniveau) dan de gemiddelde scores.
Stelling nummer

Gemiddeld

Gemiddeld

Cursisten t.o.v.

1 -12 =

antwoord

antwoord

experts

definities

cursisten

experts

4,38

4

13 – 22 =
designcriteria

1

>0,38
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2

4,15

4,25

<0,10

3

3,85

4

<0,15

4

4,08

4

>0,08

5

4,00

4

=

6

3,85

3,75

>0,10

7

3,15

3,5

<0,35

8

4,38

4

>0,38

9

4,00

4

=

10

3,85

4,25

<0,40

11

4,15

4

>0,15

12

3,85

3,75

>0,10

Gemiddelde

3,97

3,96

>0,01

Standaarddeviatie 0,30

0,37

definities
definities

13

3,54

4

<0,46

14

3,77

4

<0,23

15

4,00

4,25

<0,25

16

4,00

O 3,75

>0,25

17

4,08

4

>0,08

18

3,92

4,25

<0,33

19

3,92

3,5

>0,42

20

4,08

4

>0,08

21

4,23

4

>0,23

22

4,00

4,5

<0,50

Gemiddelde

3,95

4,03

<0,08

Standaarddeviatie 0,37

0,43

designcriteria
designcriteria
Figuur 30 antwoorden cursisten en experts in tabel

Tijdens de interviews met de experts zijn ook de volgende algemene vragen
gesteld met daarachter de meest opvallende, meerdere malen genoemde
antwoorden:
1. Welke tips kan je geven om de leeromgeving te verbeteren?

- de ruimtelijke nabijheid kan beter op sommige pagina’s in de cursus;
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- plaatjes zijn soms te groot, of trekken te veel aandacht;
- overtolligheid, zorg ervoor dat plaatjes en tekst bij elkaar horen, bij
een aantal pagina’s heeft het plaatje geen directe relatie met de tekst;
- de voorkennis kan misschien meer gestimuleerd worden door te

starten met een vorm van quiz, waardoor de cursist bijvoorbeeld een
deel van de opdrachten niet hoeft te doen;
- leerdoelen per thema zouden meer expliciet beschreven mogen zijn,
in plaats van alleen leerdoelen voor de gehele cursus.
2. Welke designcriteria zie je het beste terugkomen in de cursus?

- coherentie, werken op eigen niveau, gebruik van cursieve en vette
tekst;
- coherentie, het gebruik van activerende werkvormen;
- werken op eigen niveau, juiste lay-out van de pagina’s;
- gebruik van activerende werkvormen, coherentie.
3. Wanneer zou de cursus een plaats kunnen krijgen in het curriculum van de
opleiding die je verzorgt?

- wanneer deze de lay-out van onze opleiding zou krijgen;
O
- wanneer deze betrekking zou hebben op (een exacte deel van) onze
opleiding;

- wanneer de inhoud in onze eigen online leeromgeving zou kunnen
worden omgezet;
- wanneer de prijs passend zou zijn.
4. Voor wie vind je dat deze cursus geschikt is?

- voor mensen werkzaam in het werkveld die zich willen bijscholen. Bij
voorkeur mensen met een oude bevoegdheid;

- voor mensen in het werkveld die zich willen bijscholen;
- voor studenten op de PABO die de minor bewegingsonderwijs volgen;
- misschien voor studeten aan de Academie Lichamelijke Opvoeding
(ALO). Ik weet niet precies wat de inhoud van de verschillende leerjaren
is, maar denk misschien voor tweedejaars studenten.
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Bijlage 4: Mate van tevredenheid in tabel
Onderstaande tabel is een weergave van de antwoorden van de cursisten op
de vragen die betrekking hebben op de mate van tevredenheid.
Stelling nummer 23 – 29 mate van

Gemiddeld antwoord cursisten

tevredenheid

23

4

24

3,85

25

4,38

26

3,85

27

4,23

28

4,31

29

4,38

Gemiddelde tevredenheid

4,14

Standaarddeviatie tevredenheid

0,45

Figuur 31 tevredenheid cursisten

Cursisten zijn het minst tevreden over de tijd die ze nodig hebben gehad per
O
opdracht (gemiddelde score 3,85). Misschien hebben ze meer tijd nodig
gehad dan de geplande 10 – 15 minuten per opdracht. Ook het delen van
best practises met collega’s scoort met 3,85 onder gemiddeld. Een score van
4,38 op de vraag of de cursisten de cursus zouden aanbevelen aan collega’s
is erg hoog. Ook de scores voor de meerwaarde voor het functioneren als
vakleerkracht (4,23), het meer willen doen van dergelijke cursussen ((4,31)

en de stelling of online leren een prettige manier van leren is (4,38) scoren
hoog.
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