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Samenvatting 

Door technologische veranderingen is het gebruik van instructievideo’s in het onderwijs 

gestegen. Instructievideo’s blijken een effectieve manier om conceptuele en procedurele 

kennis te onderwijzen. Zeker wanneer rekening wordt gehouden met effectieve 

instructieprincipes bij het ontwerp. Met toename in gebruik neemt ook onderzoek naar de 

effectiviteit van instructievideo’s toe. Echter ontbreekt onderzoek naar langetermijneffecten in 

een authentieke setting. Het doel van deze studie is onderzoeken wat de retentie is van een 

effectief ontworpen instructievideo in het basisonderwijs. Met als hoofdvraag: Wat is het 

verschil in langetermijnresultaten tussen een effectief ontworpen instructievideo en een 

directe instructie in het basisonderwijs? Hiervoor is een quasi-experimenteel ontwerp met 

herhaalde metingen opgezet. Participanten zijn 91 leerlingen van groep 6 en 7. Zij kregen 

directe instructie van de leerkracht of instructie middels een interactieve instructievideo. 

Retentie is gemeten met een toets direct na het experiment, één week en vijf weken later. 

Resultaten zijn beoordeeld middels een Bayesiaanse analyse. De verschillen tussen de directe 

instructie en instructievideo zijn anekdotisch en na vijf weken substantieel. Verschillen 

werden mogelijk veroorzaakt door motivatie en metacognitieve ontwikkeling van de 

participanten. Dit onderzoek levert een bijdrage aan bewijs van langetermijneffecten in een 

authentieke setting. Het anekdotisch verschil is een zeer positief resultaat voor 

instructievideo’s. Een instructievideo kan een plek krijgen binnen een curriculum ter 

ondersteuning van de leerkracht om aan de onderwijsbehoeften van leerlingen tegemoet te 

komen. Toekomstig onderzoek kan meer inzicht geven in de oorzaak van het verschil op de 

lange termijn en de mediërende rol van motivatie en metacognitie. 

Keywords: instructievideo, directe instructie, primair onderwijs, experiment, 

langetermijnonderzoek  
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Abstract 

Technological changes have increased the use of instructional videos in education. 

Instructional videos proved to be an effective way to teach conceptual and procedural 

knowledge. Especially when effective instructional principles are taken into account in the 

design. As a result of more frequent use, research on the effectiveness of instructional videos 

has also increased. However, research into the long-term effects in an authentic setting is 

absent. The aim of this study is to investigate the retention of an effectively designed 

instructional video in primary education. The research question of this study is: What is the 

difference in long-term results between an effectively designed instructional video and direct 

instruction in primary education. To test this research question a quasi-experiment with 

repeated measures has been conducted. Participants are 91 children in the 6th and 7th grade. 

They received direct instruction or instruction through an interactive instruction video. 

Retention was measured with a test immediately, one week and five weeks after the 

experiment. Results were assessed with a Bayesian analysis. The differences between the 

conditions are anecdotal and after five weeks substantial. Differences were possibly caused by 

motivation and metacognitive development of the participants. This research contributes to 

evidence of long-term effects in an authentic setting. The anecdotal difference is a very 

positive result for instructional videos. An instructional video can be incorporated into a 

curriculum to support the teacher in meeting the educational needs of students. Future 

research may provide more insight into the cause of the long-term difference and the 

mediating role of motivation and metacognition. 

Keywords: instructional video, direct instruction, primary education, experiment, long-

term research 
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Effectieve Instructievideo als Alternatief voor de Directe Instructie: Het 

Langetermijneffect op Leerresultaten 

 

1. Inleiding 

1.1 Probleemschets en Doel  

Het gebruik van instructievideo’s in het onderwijs is sinds het begin van de 21e eeuw 

enorm toegenomen (Mayer et al., 2020). Een instructievideo heeft als doel om leren te 

bevorderen en bestaat uit woorden, uitgesproken door de docent of zichtbaar als tekst en 

beelden in de vorm van afbeeldingen of animaties (Mayer, 2014). De technologische 

veranderingen in hardware en software alsook de snelheid en toegankelijkheid van het 

internet liggen ten grondslag aan de populariteit van instructievideo’s (De Koning et al., 

2018). De huidige technologische kwaliteit van computers, smartphones en 

videobewerkingsprogramma’s zorgen dat een instructievideo relatief eenvoudig en met 

minimale kosten gemaakt en gedeeld kunnen worden (De Koning et al., 2018).  

Met een toename van het gebruik van instructievideo’s neemt ook het aantal 

onderzoeken hierover toe (De Koning et al., 2018). Onderzoeken hebben zich eerst vooral 

gericht op de vraag óf mensen leren van instructievideo’s, gevolgd door de vraag wáárom 

mensen leren van instructievideo’s naar de vraag wánneer een instructievideo effectief is 

(Bétrancourt & Benetos, 2018). Instructievideo’s kunnen een effectieve manier zijn om te 

leren (Mayer, 2021). Het effect van instructievideo’s kan verklaard worden door de cognitieve 

theorie van multimedialeren. De basis van deze theorie bestaat uit cognitief wetenschappelijke 

leerprincipes en de cognitieve verwerkingsmogelijkheden van lerenden (Mayer, 2014). 

Wanneer, in welke vorm, een instructieboodschap effectief wordt overgebracht wordt vertaald 

in ontwerpprincipes (Bétrancourt & Benetos, 2018). 
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Van klassikaal lesgeven is bekend dat directe instructie een effectieve manier is om 

kennis over te brengen (Hattie, 2009). Onderzoek naar welke ontwerpprincipes effectief zijn 

bij een instructievideo krijgt steeds meer vorm. Mayer (2021) beschrijft 14 empirisch 

onderbouwde principes voor het ontwerpen van effectieve instructievideo’s. Deze principes 

zijn geïsoleerd onderzocht in een laboratorium bij studenten in het middelbare of hoger 

onderwijs waarbij het directe effect werd gemeten. Mayer (2021) geeft aan dat aanvullend 

onderzoek nodig is in een authentieke setting. Onderzoeken die aan de basis liggen van de 14 

ontwerpprincipes van Mayer (2021) hebben daarnaast gemeten wat direct na het experiment 

was onthouden. Onderzoek naar de langetermijnresultaten ontbreekt, terwijl het van belang is 

dat onderzoek oog heeft voor de lange termijn resultaten (Soderstrom & Bjork, 2015). Dit 

geldt zeker ook voor leren met hulp van technologieën (Moreno, 2005). In deze studie worden 

effecten van een instructievideo volgens de ontwerpprincipes van Mayer (2021) vergeleken 

met de directe instructie van de leerkracht. Het doel van deze studie is onderzoeken wat het 

langetermijneffect is van een effectief ontworpen instructievideo in het basisonderwijs op 

leerresultaten.  

1.2 Theoretisch Kader 

1.2.1 De cognitieve theorie van multimedia leren 

 Het leereffect bij een instructievideo kan verklaard worden door de cognitieve theorie 

van multimedia leren (CTML). Multimedia is een combinatie van beeld en geluid (Mayer, 

2021). De basis van de theorie is dat mensen dieper leren van woorden en afbeeldingen dan 

van woorden alleen (Mayer, 2014). De afgelopen eeuwen leerden mensen vooral van 

gesproken en gedrukte woorden. Mede door technologische hulpmiddelen is het toevoegen 

van beelden mogelijk geworden (Mayer, 2014). Echter is het toevoegen van beelden niet 

voldoende om een multimedia instructieboodschap effectief te maken (Mayer, 2014). In deze 

paragraaf worden de principes van de CTML nader toegelicht. Hierbij wordt ingegaan op de 
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verklaring van de theorie door te kijken naar de werking van het menselijk brein, drie 

cognitief wetenschappelijke leerprincipes die hieraan ten grondslag liggen, cognitieve 

processen tijdens het leren en de cognitieve verwerkingsmogelijkheden van de ontvanger van 

de multimedia instructieboodschap.  

1.2.1.1 Cognitieve leerprincipes bij de CTML. De theorie geeft aan dat een multimedia 

instructie het meest effectief is wanneer rekening wordt gehouden met de werking van het 

menselijk brein (Mayer, 2014). Daarom is de CTML gebaseerd op drie cognitief 

wetenschappelijke leerprincipes: de dual channel assumption, limited capacity assumption en 

de active processing assumption.  

De dual channel assumption in de CTML gaat uit van een zintuiglijke stimulus via de 

ogen (bijvoorbeeld afbeeldingen, gedrukte woorden of animaties) of oren (geluiden en 

gesproken woorden). In het werkgeheugen worden de visuele en auditieve prikkels verwerkt. 

Mensen zijn in staat om informatie in het auditieve kanaal om te zetten in beelden en beelden 

van het visuele kanaal om te zetten in geluiden. Zo kan een gesproken zin een representatief 

beeld oproepen (Mayer, 2014). Deze kruislingse verwerkingsmogelijkheid in het 

werkgeheugen speelt een belangrijke rol bij de CTML (Mayer, 2014). Bij een multimedia 

instructie worden beelden en geluiden gecombineerd.  

De limited capacity assumption stelt dat het cognitieve systeem een beperkte capaciteit 

heeft voor het vasthouden en manipuleren van informatie. Wanneer teveel auditieve of visuele 

informatie tegelijk wordt aangeboden raakt het werkgeheugen overbelast en kan informatie 

niet goed worden verwerkt of gemanipuleerd. Dit is van belang voor hoe en hoeveel 

informatie wordt gepresenteerd in de multimedia instructie (Mayer, 2014).  

De active processing assumption stelt dat mensen zelf actief informatie verwerken en 

niet louter registreren en opslaan wat het werkgeheugen binnenkomt (Mayer, 2014). De 

actieve cognitieve verwerking heeft als doel om een samenhangende mentale representatie te 
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bouwen. Actief leren is het proces waarin dit mentaal model wordt opgebouwd (Mayer, 

2014). Hierbij zijn drie cognitieve processen van belang: selecteren van informatie, 

organiseren van informatie en integreren van informatie (Mayer, 2014). Ons zintuiglijk 

geheugen neemt de woorden en beelden op via de zintuigen waarna deze, na een selectie 

(aandacht), worden doorgegeven aan het werkgeheugen. Het werkgeheugen organiseert de 

geselecteerde geluiden in een mentaal verbaal model en de beelden in een visueel mentaal 

model. Deze worden geïntegreerd en vergeleken met informatie uit het langetermijngeheugen. 

De nieuwe kennis kan worden opgeslagen in het langetermijngeheugen (Mayer, 2014). Figuur 

1 (Mayer, 2014) toont het model van de CTML.  

 

Figuur 1 

Cognitive Theory of Multimedia Learning 

 

Noot. Overgenomen uit The Cambridge handbook of multimedia learning, door R. E. Mayer, 

2014, 2de editie, p. 52 

 

1.2.1.2 Drie fases van het geheugen. In figuur 1 worden de drie fases van het 

geheugen beschreven: het zintuiglijk geheugen, het werkgeheugen en het 

langetermijngeheugen. Het zintuiglijk geheugen kan voor een zeer korte periode visuele en 

auditieve informatie vasthouden. De capaciteit is ongelimiteerd maar enkel de informatie die 

aandacht krijgt wordt doorgegeven aan het werkgeheugen (Mayer, 2014). Het werkgeheugen 

speelt een centrale rol bij multimedialeren (Mayer, 2014). Hier worden beelden en geluiden, 
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waarvan men zich bewust is, vastgehouden, georganiseerd en gemanipuleerd (Mayer, 2014). 

Het werkgeheugen kent beperkingen in hoeveelheid en tijd voor het vasthouden van de 

informatie (Mayer, 2021). Dit in tegenstelling tot het langetermijngeheugen dat informatie 

voor onbeperkte tijd en onbeperkte hoeveelheid opslaat als kennis (Mayer, 2014). Vanuit het 

langetermijngeheugen kan eerdere kennis worden geïntegreerd met informatie in het 

werkgeheugen waarna nieuwe kennis kan worden toegevoegd aan het langetermijngeheugen 

(Mayer, 2014). Het is voor iedere fase in het geheugen, maar met name voor het 

werkgeheugen, van belang dat informatie op een juiste manier wordt gepresenteerd zodat de 

cognitieve processen optimaal kunnen verlopen (Mayer, 2014). 

1.2.1.3 Optimaal benutten cognitieve processen. Instructie dient zo ontworpen te zijn 

dat het leren faciliteert (Soderstrom & Bjork, 2015). Iets nieuws leren vraagt het nodige van 

de cognitieve capaciteit, met name van het werkgeheugen (Mayer, 2021). Mayer (2014) 

beschrijft drie processen die van belang zijn bij leren van multimedia: irrelevante processen, 

essentiële processen en generatieve processen. Deze komen overeen met de cognitive load 

theory van Sweller (Mayer, 2014). 

Irrelevante processen zijn cognitieve processen die het doel van de instructie niet 

ondersteunen (Mayer, 2014). Irrelevante belasting ontstaat wanneer de aandacht van de 

lerende teveel uitgaat naar informatie die er niet toe doet (Mayer, 2014). Hierdoor blijft 

minder cognitieve capaciteit over voor het opbouwen van een goed mentaal model van 

nieuwe informatie (Mayer, 2021). Dit proces ontstaat wanneer materiaal niet goed ontworpen 

is en onnodige of teveel afbeeldingen of woorden worden gepresenteerd (Mayer, 2014). Een 

goede multimedia instructie vermindert irrelevante belasting (Mayer, 2021).  

Essentiële processen zijn de cognitieve processen die ervoor zorgen dat een mentaal 

beeld van het materiaal in het werkgeheugen opgebouwd kan worden (Mayer, 2014). De 

moeilijkheid in dit proces ontstaat door de complexiteit van het materiaal (Mayer, 2014). Bij 
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essentiële overbelasting is de les zo ingewikkeld dat het niet te volgen is voor de lerende 

(Mayer, 2021). Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer informatie te snel gaat (Mayer, 2021). 

Een goede multimedia instructie bevordert en vergemakkelijkt de essentiële belasting (Mayer, 

2021).  

Generatieve processen tijdens het leren hebben als doel om het aangeboden materiaal 

te begrijpen, het versterkt leren (Mayer, 2014). Tijdens dit proces wordt informatie 

georganiseerd en geïntegreerd met relevante voorkennis (Mayer, 2014). Dit wordt veroorzaakt 

door de motivatie van de lerende (Mayer, 2014). Dit kan bijvoorbeeld worden gesteund door 

het volledig tonen van een instructeur die oogcontact onderhoudt (Mayer, 2021). Een goede 

multimedia instructie bevordert de generatieve belasting (Mayer, 2021).  

1.2.2 cognitive affective theory of multimedia learning  

Een vervolgstap van de CTML zou het toevoegen van motivatie en metacognitie zijn 

(Mayer, 2014; 2018; 2021; Moreno, 2005). De CTLM die rekening houdt met de cognitieve 

leerprincipes en processen kunnen wellicht niet voldoende zijn om een goede werking 

multimedia instructie te verklaren. Ook de wil om te leren en weten hoe je moet leren spelen 

mogelijk een belangrijke rol bij het leren van multimedia en zijn onderbelicht in de CTML 

(Mayer, 2018; Moreno, 2005). Daarvoor voegt Moreno (2005) motivatie en metacognitie toe 

aan het model. Deze hebben een mediërende rol bij het leren van multimedia (Moreno, 2005).  

Moreno (2005) geeft aan dat de CTML ervan uit gaat dat lerenden zelf genoeg 

motivatie kunnen opbrengen om te leren van de multimedia instructie. Moreno (2005) wees er 

echter op dat leerlingen mogelijk gehinderd worden door een gebrek aan motivatie bij het 

leren van multimedia-instructie, bijvoorbeeld wanneer een onderwerp de interesse niet heeft. 

Motivatie is de bereidheid om een inspanning te leveren om de juiste cognitieve verwerking 

aan te gaan tijdens het leren. Het gaat om de processen als het selecteren, organiseren en 

integreren van kennis (Mayer, 2014). Mayer (2014) geeft vier kenmerken aan die van belang 
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zijn bij motivatie. Ten eerste is motivatie individueel, een leerling moet zelf motivatie 

opbrengen. Ten tweede is motivatie een actief proces dat aan de basis ligt voor leergedrag. 

Ten derde werkt motivatie stimulerend, het zorgt voor doorzettingsvermogen en 

bekrachtiging van leren. Ten vierde zorgt motivatie voor doelgericht gedrag om een leerdoel 

te behalen (Mayer, 2014). 

Metacognitieve vaardigheden vervullen een mediërende rol bij het leren van 

multimedia (Moreno, 2005). Metacognitieve strategieën zijn onder andere: concentratie 

opbrengen, doorzetten, nieuwsgierig zijn, proberen en plezier hebben in leren (Hattie, 2009). 

Vooral bij complexe taken bepalen de metacognitieve vaardigheden en niet alleen het 

intellectuele vermogen het leerresultaat (Hattie, 2009). Moreno (2005) stelt dat lerenden ook 

deze vaardigheden nodig hebben om de motivatie en cognitieve processen aan te sturen. Bij 

leren van multimedia gaat metacognitie om het bewust zijn van en de controle hebben over de 

cognitieve verwerking tijdens het leerproces (Moreno, 2005). Multimedia zou leerlingen 

moeten begeleiden in zelfregulatie enerzijds (Mayer, 2014) en anderzijds bepaalt de mate 

waarin metacognitieve vaardigheden zijn ontwikkeld het leereffect van multimedia (Moreno, 

2005). Wanneer lerenden beter zicht hebben op hun eigen kennis, strategieën en motivatie zijn 

zij beter in staat om hun eigen leren te coördineren door plannen en monitoren van het 

cognitieve proces dat nodig is voor het opbouwen van een nieuw mentaal model (Moreno, 

2006). De toevoeging van motivatie en metacognitie wordt de cognitive affective theory of 

multimedia learning (CATLM) genoemd. Figuur 2 toont de CATLM volgens Mayer (2014). 

1.2.3 Instructievideo’s  

Een video is een vorm van multimedia waarbij de verklaring van de effectiviteit ligt in 

cognitieve theorieën over multimedia leren (Mayer, 2021). Multimedia combineert beeld en 

geluid (Mayer, 2021). Bij een instructievideo worden woorden, gesproken of zichtbaar, 

gecombineerd met afbeeldingen in de vorm van bijvoorbeeld bewegende beelden of plaatjes  
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Figuur 2 

Cognitive Theory of Multimedia Learning 

 

Noot. Overgenomen uit The Cambridge handbook of multimedia learning, door R. E. Mayer, 

2014, 2de editie, p. 66 

 

met als doel om leren te bevorderen (Mayer, 2014). Instructievideo’s zijn een effectieve 

manier gebleken om instructie over te brengen (De Koning et al., 2018; Mayer, 2021). Met 

instructievideo’s kan conceptuele en procedurele kennis onderwezen worden (De Koning et 

al., 2018). Het leren van videovoorbeelden is voordelig voor prestaties, mentale inspanning en 

motivatie (Van Harsel, 2021). Op dit moment bevinden we ons in een tijdperk van 

internetvideo’s (Mayer et al., 2020). Video’s zijn te afkomstig via YouTube of andere digitale 

onlinekanalen. Ondanks het enthousiasme voor het gebruik van video’s in de les bestaat de 

mogelijkheid dat video’s geen plek krijgen binnen een curriculum en de mogelijk educatieve 

impact beperkt blijft (Mayer et al., 2020). Wetenschappelijk onderzoek kan een rol spelen bij 

het verbeteren van instructievideo’s en het aantonen van de effectiviteit, waardoor deze 

instructievorm een rol kan spelen in het onderwijs (De Koning et al., 2018; Mayer, 2021).  

Naar achterliggende mechanisme bij instructievideo’s is de afgelopen jaren regelmatig 

onderzoek gedaan (Bétrancourt & Benetos, 2018).  

Onderzoek naar effectieve instructievideo’s concentreerden zich op de vraag of, 

waarom en wanneer geleerd wordt van instructievideo’s (Bétrancourt & Benetos, 2018). De 
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vraag óf mensen leren van instructievideo’s kan positief beantwoord worden, we zijn in staat 

te leren van een instructievideo (De Koning et al., 2018; Mayer, 2021). De ‘waarom-vraag’ 

houdt verband met onderzoeken naar conceptuele modellen die ten grondslag liggen aan het 

veronderstelde gunstige effect van een instructievideo (Bétrancourt & Benetos, 2018). De 

CTML en CATML zijn hier voorbeelden van. De ‘wanneer-vraag’ gaat over ontwerpfactoren 

die een rol spelen bij een effectieve instructievideo (Bétrancourt & Benetos, 2018). Mayer 

(2021) schreef een artikel waarin hij een overzicht geeft van de stand van wetenschappelijke 

kennis over effectieve ontwerpprincipes. Mayer (2021) beschrijft hierin 14 empirisch 

onderbouwde principes voor het ontwerpen van instructievideo’s. Tabel 1 (Mayer, 2021) 

beschrijft deze principes. Deze principes geven een leidraad hoe video’s vormgegeven kunnen 

worden. Wanneer de principes worden gebruikt om irrelevante belasting te verminderen en 

essentiële belasting en generatieve belasting te bevorderen zouden instructievideo’s leerlingen 

kunnen laten leren (Mayer, 2021). Mayer (2021) pleit ervoor dat deze bundeling van principes 

voor het effectief ontwerpen van een instructievideo worden onderzocht in een authentieke 

setting. Zo kan beoordeeld worden wat het effect is van toepassen van deze principes op leren 

in de praktijk. Daarnaast zou toekomstig onderzoek zich moeten richten op ontwikkeling van 

meetinstrumenten voor meten van leerresultaten (Moreno, 2005). Specifiek daarbij de 

leerresultaten op vertraagde testen, de lange termijn (Moreno, 2005).  

Om de ontwerpprincipes vorm te kunnen geven bestaan diverse programma’s die het 

combineren van bewegende beelden (o.a. in beeld brengen instructeur), afbeeldingen, tekst en 

geluid mogelijk maken. Er zijn diverse uitgevers die software aanbieden waarmee een 

instructievideo gemaakt kan worden. De bewegende beelden kunnen eenvoudig met een 

smartphone gemaakt worden of met een camera waarna deze bewerkt worden in een 

bewerkingssoftware (De Koning et al., 2018). Een video kan ook interactief worden gemaakt. 

Een interactieve video gebruiken bij het lesgeven heeft een groot effect van d= .52 (Hattie,  
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Tabel 1 

Op bewijs gebaseerde principes voor het ontwerpen van instructievideo's 

Principe  Beschrijving  Voorbeeld   

Multimedia Aanbieden van woorden en beelden werkt 

beter dan alleen aanbieden van woorden.  

Video bevat zowel gesproken tekst als 

afbeeldingen.  

VERMINDEREN VAN IRRELEVANTE BELASTING 

Coherentie principe Vermijd irrelevante zaken. Verwijder niet noodzakelijke plaatjes, drukke 

achtergronden of muziek uit een presentatie.  

Signaal principe Wijs op essentiële onderdelen Gebruik pijlen, kleuren of gebaren van de 

docent.  

Overtolligheid principe Biedt niet dezelfde tekst in woorden en audio 

aan.  

 

Video bevat geen ondertiteling als het in de 

eigen taal is.  

Ruimtelijk contiguïteit 

principe 

Plaats gedrukte tekst naast het overeenkomstige 

deel van de afbeelding. 

Onderdelen van een viool worden naast het 

onderdeel benoemd met een woord.   

BEVORDEREN VAN ESSENTIËLE BELASTING   

Segmenteer principe   Deel het materiaal op in delen en geef lerende 

de controle over de te nemen stappen.  

Laat de leerling, in een interactieve video, op 

een knop drukken om naar een volgend deel 

van de uitleg te gaan.  

Pre-training principe Zorg vooraf voor uitleg over de belangrijkste 

concepten.  

Video bevat een introductie met de namen en 

kenmerken van sleutelconcepten.  

Modaliteit principe Presenteer woorden bij een afbeelding als 

gesproken tekst 

Een stem legt de werking van een viool uit.  

BEVORDEREN VAN GENERATIEVE BELASTING  

Personaliseer principe Gebruik informele spreektaal. Docent spreekt in eerste en tweede persoon, 

op een vriendelijke en informele toon.  

Stem principe Gebruik een aantrekkelijke menselijke stem Een docent spreekt met vriendelijke stem met 

positieve emoties.  

Beeld principe Laat geen venster van het gezicht van de 

instructeur zien. 

Wanneer de docent niet volledig in beeld is 

wordt geen venster met het hoofd 

toegevoegd.  

Belichaming principe Toon gebaren van de docent en maak contact 

met het publiek.  

Docent schrijft, tekent of wijst op een bord 

terwijl ze oogcontact onderhoudt met de 

leerling en gebruikt daarbij gebaren.  

Generativiteit principe Voeg activiteiten toe die generativiteit 

bevorderen.  

Laat aan het einde van een video segment de 

leerling de informatie samenvatten of stel 

vragen.  

Noot. Aangepast overgenomen uit “Evidence-based principles for how to design effective 

instructional videos,” door R.E. Mayer, 2021, Journal of Applied Research in Memory and 

Cognition, 10, 229-240, p. 233 (https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2021.03.007). 
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2009). Een interactieve video geeft leerlingen de mogelijkheid door middel van knoppen om 

een video te pauzeren, naar een volgend fragment te gaan en formulieren in te vullen 

(Meixner, 2018). 

1.2.4 Leren in een schoolse setting 

1.2.4.1 Directe instructie. Het primaire doel van instructie is het bewerkstelligen van 

een permanente verandering in begrip om leren op de lange termijn te vergemakkelijken 

(Soderstrom & Bjork, 2015). Kennis moet duurzaam en flexibel toegepast kunnen worden 

(Soderstrom & Bjork, 2015). Problemen met het begrijpen en opslaan van nieuwe kennis is 

vaak te wijten aan slechte instructies (Sweller, 2016). Juist daarom wordt deze kennis vaak 

onderwezen in speciaal ontworpen omgevingen zoals scholen waar kennis gestructureerd en  

in delen kan worden onderwezen (Sweller, 2016). Een bewezen effectieve manier om kennis 

gestructureerd over te brengen is de directe instructie (Mason & Otero, 2021; Stockard et al., 

2018). Directe instructie door een leerkracht heeft een effect van d= .59 (Hattie, 2009). Deze 

effectgrootte wordt door Hattie (2009) aangemerkt als een groot effect. De directe instructie 

kent zes fases:  

1. Dagelijkse terugblik;  

2. Presentatie van het leerdoel; 

3. (In)Oefening van het aangeleerde; 

4. Zelfstandig toepassen van het geleerde; 

5. Een periodieke terugblik  

6. Terugkoppeling (gedurende elke lesfase) 

     Hattie (2009) geeft aan dat een aantal stappen directe instructie succesvol maken. 

Allereerst moet de leerkracht duidelijk hebben wat het leerdoel van de les gaat zijn en 

succescriteria bepalen. Dit moet bij aanvang van de les worden gedeeld met de leerlingen. 

Hierna moeten leerlingen betrokken raken bij de leertaak waarbij voorkennis wordt 
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geactiveerd zodat nieuwe informatie hierbij kan aansluiten. Vervolgens geeft de leerkracht 

uitleg met behulp van verschillende instructietechnieken zoals modeling, gebruik van 

illustraties en discussie. Hierbij is het essentieel dat de leerkracht steeds controleert of 

leerlingen het concept begrijpen. Hierna krijgen leerlingen de tijd om te oefenen onder directe 

begeleiding de leerkracht. De leerkracht geeft hierbij feedback en individuele remediëring 

indien nodig. Aan het einde van deze oefenperiode voegt de leerkracht alle onderdelen samen 

tot een coherent geheel waardoor het onderdeel wordt van de conceptuele kennis in het 

langetermijngeheugen. Hierna zorgt de leerkracht voor versterkingsoefeningen zodat de 

kennis steviger verankerd wordt in het langetermijngeheugen. Hierbij wisselt de leerkracht af 

met contexten zodat een transfer van kennis naar andere situaties mogelijk wordt (Hattie, 

2009). Na de instructiefase is het belangrijk om informatie op te halen uit het geheugen. Het 

ophalen van informatie, direct na de instructie, een dag later en een week na de aangeboden 

instructie, geeft een betere retentie (Stockard et al., 2018). 

 Binnen het directe instructiemodel kunnen instructievideo’s worden ingezet. Met 

instructievideo’s kan zowel conceptuele als procedurele kennis worden uitgelegd (De Koning 

et al., 2018). Het modelen van procedurele kennis, fase 2 van de directe instructie, met hulp 

van een video is effectief, beperkt mentale inspanning en verhoogt de motivatie (Van Harsel, 

2021). Warju et al. (2020) hebben een experiment uitgevoerd in het beroepsonderwijs waarbij 

fase 2 van de directe instructie, het presenteren van het leerdoel, werd vormgegeven door het 

tonen instructievideo. Studenten kregen in een video te zien hoe een motorwand van een 

cilinderblok kon worden opgemeten. Het toevoegen van een video in deze fase bleek 

voordelig voor de procedurele kennis (Warju et al., 2020). Wel moet worden opgemerkt dat 

na de video de docent zelf ook de presentatiefase herhaalde. In het experiment wordt dan ook 

benoemd dat de directe instructie wordt ondersteund door video. Cesare et al. (2021) geven in 

hun artikel aan hoe een interactieve video gemaakt met Edpuzzle ( https://edpuzzle.com) 
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expliciete instructie kan worden vormgegeven. Expliciete instructie is niet gelijk aan directe 

instructie maar kent een grote overlap. Door het toevoegen van expliciete instructie fases aan 

een instructievideo kan het leereffect van de video worden gemaximaliseerd (Cesare et al., 

2021). Onderdelen van de expliciete instructie die kunnen worden vormgegeven in de 

instructievideo zijn onder andere het presenteren en voordoen van het leerdoel, uitlokken van 

antwoorden of oefensituaties en het bieden van directe en corrigerende feedback (Cesare et 

al., 2021). In een blog verwijst Loonen (2014) naar het vormgeven van directe instructie in 

afstandsonderwijs. Loonen heeft in zijn rol als onderwijskundige en eigenaar van Metis 

Onderwijsadvies geschreven over ‘het geflipte directe instructiemodel’ (Loonen, 2014). 

Flipping the classroom is een werkvorm waarbij leerlingen thuis de theorie bestuderen, door 

bijvoorbeeld het bekijken van een instructievideo, en in de klas oefeningen op eigen niveau 

uitvoeren, onder begeleiding van de leerkracht (Smale-Jacobse et al., 2019). Loonen (2014) 

geeft aan dat de fases van terugblik, ophalen van voorkennis, presentatie van het leerdoel en 

begeleide oefening via een instructievideo kunnen worden vormgegeven.  

1.2.4.2 Rekenvaardigheid.  Bij rekenen is het van belang procedure en conceptuele 

kennis op te bouwen (Van Kessel et al., 1998). Dit is mogelijk met een instructievideo (De 

Koning et al., 2018). Het wettelijke kader voor de onderwijsinhoud van rekenen bestaat uit 

kerndoelen en referentieniveaus (Noteboom et al., 2017). De kerndoelen laten in hoofdlijnen 

zien wat een leerling aan het einde van de basisschoolperiode aangeboden moet hebben. 

Referentieniveaus laten zien wat een leerling aan het einde van de basisschool moet beheersen 

(Noteboom et al., 2017). Daarbij moeten alle leerlingen niveau 1F hebben behaald (Noteboom 

et al., 2017). Niveau 1S/2F is het streefniveau voor eind groep 8. De schoolweging bepaald 

welk percentage leerlingen niveau 1S/2F moeten hebben behaald (Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, 2020). De schoolweging is een maat om de leerlingenpopulatie weer 

te geven (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2020). Hierbij wordt onder 
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andere opleidingsniveau van ouders, land van herkomst van ouders en verblijfsduur van de 

moeder in Nederland bekeken (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2020). De 

weging heeft een range van 20 tot en met 40. Hoe hoger de weging, hoe complexer de 

leerlingenpopulatie (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2020).  De 

frequentieverdeling is normaal verdeeld (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

2020). Het niveau wordt gemeten met een verplichte eindtoets (Noteboom et al., 2017). 

Niveau 1S/2F voor rekenen wordt onderverdeeld in tussendoelen per jaar (Noteboom et al., 

2017). Om deze tussendoelen te onderwijzen maken scholen in het primair onderwijs meestal 

gebruik van reken-wiskundemethodes (Inspectie van het Onderwijs, 2019; Scheltens et al., 

2013) waarin de tussendoelen worden vormgegeven in lessen.  

1.2.5.3 Langetermijn leren. Tijdens een instructie laten leerlingen een prestatie zien, 

een tijdelijke fluctuatie in kennis of gedrag (Soderstrom & Bjork, 2015). Een prestatie kan 

tijdelijk zijn, het laat niet zien wat een leerling heeft opgeslagen voor de lange termijn 

(Soderstrom & Bjork, 2015). Een goede prestatie betekent niet dat ook succesvol is geleerd 

(Soderstrom & Bjork, 2015). Het uiteindelijke doel van instructie is om een permanente 

verandering in kennis en gedrag te bewerkstelligen voor een langere periode (Custers, 2010; 

Soderstrom & Bjork, 2015). Van belang is dat informatie onthouden wordt en succesvol uit 

het langetermijngeheugen kan worden opgehaald (Custers, 2010; Hopkins et al., 2016). Dit 

wordt retentie genoemd (Custers, 2010). Retentie kan worden gemeten met  leerresultaten. 

Leerresultaten laten zien wat een leerling onthouden heeft na de instructie (Soderstrom & 

Bjork, 2015). Het instrument waarmee leerresultaten gemeten kunnen kan een toets, 

observatie of een enquête zijn (Creswell, 2014). Wanneer we willen weten of er een 

permanente verandering in kennis is zullen leerresultaten niet alleen direct na een prestatie 

gemeten moeten worden maar ook na een langere periode. Surma et al. (2019) kwalificeren 

lange termijn als enkele weken. Soderstrom en Bjork (2015) spreken over 2 tot 28 dagen.  
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Rekenen is een cumulatieve vaardigheid, eerdere leerresultaten zijn nodig om nieuwe 

kennis te begrijpen (Boswinkel et al., 2012). De meest gebruikte onderwijsmethoden voor 

rekenen in het basisonderwijs hebben doelen verdeeld in blokken en de duur van de blokken 

varieert van 3 tot 6 weken (Inspectie van het Onderwijs, 2021). Na een blok worden doelen 

verder uitgebreid. Voor de meeste leerdoelen gebeurt dit in het direct opeenvolgende blok, bij 

enkele leerdoelen, zoals bijvoorbeeld klokkijken, gebeurt dit één of enkele blokken later 

(Inspectie van het Onderwijs, 2021). De retentie zou, gezien de duur van de rekenblokken, 

tussen de drie en zes weken moeten zijn. Gemiddeld komt dit neer op vier en een halve week. 

Roediger en Karpicke (2006) laten zien dat retentie wordt vergroot door het herhaald ophalen 

van informatie met een toets, het testing effect. De ideale tijd tussen de laatste retentie 

oefening en de toets is 20% van de tijd tot de toets (Dunlosky et al., 2013; Surma et al., 2019). 

Zo kan een toets worden gebruikt voor het meten van leerresultaten maar ook als extra 

oefenmoment (Surma et al., 2019). Gezien de duur van de rekenblokken zou het testing effect 

optimaal zijn wanneer een toets wordt geven na een instructie, na een week en na vijf weken.  

1.3 Huidige Studie  

Het doel van deze studie is te onderzoeken of een effectieve instructievideo in het 

basisonderwijs hetzelfde leerresultaat heeft als een les van de leerkracht en wat het 

retentievermogen is. Uit onderzoek blijkt dat directe instructie een effectieve manier is om 

kennis over te brengen (Hattie, 2009). Onderzoek heeft ook aangetoond dat mensen kunnen 

leren van een instructievideo (De Koning et al., 2018; Mayer, 2021). Van belang is dat bij het 

ontwerpen van een instructievideo rekening wordt gehouden met bewezen effectieve 

ontwerpprincipes zoals beschreven door Mayer (2021). Deze ontwerpprincipes zijn echter niet 

onderzocht in een authentieke setting, het klaslokaal (Mayer, 2021). Daarnaast ontbreekt 

onderzoek naar de langetermijneffecten, het retentievermogen. Om het retentievermogen te 

meten is een periode van enkele weken tussen het experiment en de meetmomenten van 
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belang (Soderstrom & Bjork, 2015; Surma et al., 2019). Gezien de duur van een blok bij 

rekenmethoden is het meten van het retentievermogen na minimaal vier en een halve week, 

afgerond vijf weken, van belang. Wanneer we uitgaan van een retentievermogen van vijf 

weken is herhaling middels een toets na een week het meest effectief wanneer we uitgaan van 

de 20% regel van Dunlosky et al. (2013) en Surma et al. (2019). De hoofdvraag in deze studie 

luidt dan ook: Wat is het verschil in langetermijnresultaten tussen een effectief ontworpen 

instructievideo en een directe instructie in het basisonderwijs? Met als deelvragen:  

1. Wat is het verschil in retentie bij leerlingen in groep 6 en 7, direct na een directe 

instructie door de leerkracht en een effectieve instructievideo?  

2. Wat is het verschil in retentie na een week, bij leerlingen in groep 6 en 7, na een directe 

instructie door de leerkracht en een effectieve instructievideo?  

3. Wat is het verschil in retentie op de lange termijn, na vijf weken, bij leerlingen in groep 

6 en 7 met een directe instructie en een effectieve instructievideo?  

Er zijn twee condities. Een conditie krijgt les volgens de fases van directe instructie, 

zij dienen als controlegroep. De andere conditie bekijkt een instructievideo ontworpen 

volgens de ontwerpwerpprincipes van Mayer (2021). De instructievideo, de les en de toetsen 

zijn voor dit onderzoek ontworpen. Vooraf zijn Vooraf worden de groepen verdeeld over de 

lesconditie  de les en de toetsen getest in een pilot. De studie betreft een quasi-experimenteel 

onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het reken curriculum van groep 6 en 7. Het onderwerp 

van de les en de instructievideo is Romeinse cijfers. Resultaten geven inzicht in het effect van 

ontwerpprincipes in een authentieke context en de leerresultaten op de lange termijn. Het 

conceptueel model wordt weergegeven in figuur 3.  
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Figuur 3 

Conceptueel model  

 

 

2. Methode 

2.1 Ontwerp  

Om de onderzoeksvraag en deelvragen te beantwoorden zal een quasi-experiment 

worden uitgevoerd binnen het domein rekenen. Participanten maken deel uit van bestaande 

groepen. Het gebruik van bestaande groepen geeft betrouwbare resultaten in een authentieke 

context ondanks de mogelijke validiteitsbedreigingen (Creswell, 2014). Bij dit experiment is 

de onafhankelijke variabele de instructievorm. Deze variabele heeft twee condities met een 

dichotoom meetniveau; les en video. De afhankelijke variabele is het leerresultaat gemeten 

met een toets op drie momenten: direct na de les, na een week en na vijf weken. De 

afhankelijke variabele heeft een ratio meetniveau. Het onderzoek betreft een between/within 

posttest-only ontwerp met herhaalde metingen (Field, 2018). De between-factor betreft het 

verschil in leerresultaat tussen de condities. De within-factor meet het verschil op de drie 

meetmomenten bij de les en video en bij iedere participant. Tabel 2 is een weergave van het 

onderzoeksontwerp.  

Vooraf worden de groepen verdeeld over de lesconditie of de videoconditie. Daarbij 

wordt een groep 6 toegewezen aan de lesconditie en een groep 6 aan de videoconditie. Zo ook 

bij groep 7. Direct na de les en de video volgt een toets die het leerresultaat meet. Na een 
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week en vijf weken volgen toetsen die het retentievermogen meten. In deze studie zal een 

toets gebruikt worden, ontworpen door de onderzoeker en passend bij de directe instructie en 

de instructievideo. De toetsen en de les zijn vooraf getest in een pilot.  

 

Tabel 2 

Onderzoeksontwerp 

 X t1 t2 t3 

 

DI 

 

X1 

 

O2 

 

O4 

 

O6 

IV X2 O3 O5 O7 

 

Noot. DI = directe instructie  IV = instructievideo  X = manipulatie  t1 = toets moment na 

instructie  t2 = toets moment na 1 week t3 = toets moment na 5 weken  O= observatie  

 

 

2.2 Deelnemers  

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een kindcentrum in het zuiden van Nederland. 

Een kindcentrum bestaat uit onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en 

welzijnsvoorzieningen met een gezamenlijke visie (Oostdam et al., 2014). Bij het 

kindcentrum zijn twee reguliere basisscholen aangesloten. Gezamenlijk hebben zij 592 

leerlingen. De gemiddelde schoolweging over drie jaar is 28,15 (Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, 2021). Deze weging betreft < 1 standaardafwijking van het 

gemiddelde (Gijzen, 2019). De schoolweging geeft aan dat 52,1% van de leerlingen niveau 

1S/2F moeten hebben behaald. 

Om de nulhypothese, er is geen verschil tussen de condities, te kunnen verwerpen is a 

priori het aantal benodigde participanten te berekend (Field, 2018). Hiervoor is een power-

analyse uitgevoerd met G*Power 3.1.9.7 (Faul et al., 2009). Hierbij is uitgegaan van een 

ANOVA (repeated measures, within-between interaction) met een medium effectgrootte van  
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f = 0.25 en significantieniveau van .05. Twee groepen zijn ingegeven met een correlatie 

tussen 3 metingen van .5. De power-analyse wijst uit dat een steekproefgrootte van 44 

deelnemers overeenkomt met een power van .96.  

Aan het experiment nemen leerlingen deel uit twee groepen 6 en twee groepen 7. De 

leeftijd varieert van 9 tot 11 jaar. Op deze leeftijd zijn leerlingen in staat om het concept 

Romeinse cijfers te begrijpen na een instructie. Ook zijn leerlingen uit deze groepen in staat 

om zelfstandig op de computer simpele handelingen uit te voeren zoals een film pauzeren en 

antwoorden aanklikken. Voor het experiment zijn ouders van 98 leerlingen benaderd. 

Leerlingen met een eigen leerlijn rekenen, leerlingen die afwezig waren of leerlingen waarvan 

de ouders geen toestemming gaven voor deelname aan het experiment zijn uitgesloten. 

Hierdoor bestond het aantal deelnemers aan het experiment uit 91 deelnemers. Tabel 3 is een 

weergave hoe de participanten over de condities zijn verdeeld.  

 

Tabel 3 

Verdeling deelnemers per conditie  

 

conditie 

 

groep 6 

 

groep 7 

 

totaal 

DI 25 22 47 

IV 25 20 45 

Noot. DI = directe instructie  IV = instructievideo 

 

2.3 Meetinstrumenten en Materialen   

2.3.1 Context  

In dit onderzoek is sprake van een onafhankelijke variabele met twee condities: een les 

en een video. Dit onderzoek vindt plaats binnen het rekencurriculum. Het onderwerp is 

Romeinse cijfers. Romeinse cijfers maken geen deel uit van de beheersingsdoelen op niveau 
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1F/1S/2F. Wel hoort Romeinse cijfers bij de aanbodsdoelen behorende bij kerndoel 26: “De 

leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, 

breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties 

mee te rekenen” (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2006, p. 43). Hier staat 

genoemd dat leerlingen in groep 5 en 6: “Romeinse getallen (afgeleid van de vijfstructuur: 5, 

10, 50, 100, etc.) verkennen” (TULE, z.d.). In de methode ‘De wereld in getallen’, de meest 

gebruikte onderwijsmethode in Nederland (Inspectie van het Onderwijs, 2021), worden 

Romeinse cijfers aangeboden in de tweede helft van groep 7 en de eerste helft van groep 8 

(Inspectie van het Onderwijs, 2021). 

Dit onderwerp heeft een aantal voordelen voor dit experiment. Allereerst is de 

complexiteit van het onderwerp relatief laag. Het concept van Romeinse cijfers kan in een 

enkele les uitgelegd worden. Ten tweede is het concept Romeinse cijfers niet eerder 

aangeboden. Een derde voordeel van het onderwerp Romeinse cijfers is dat dit onderwerp na 

het experiment zal terugkomen in het reguliere curriculum in groep 8. Als vierde voordeel zal 

het niet begrijpen van Romeinse cijfers tijdens het experiment niet leiden tot gebrek aan 

procedurele kennis bij andere onderdelen van het curriculum.  

2.3.2 Les  

Voor dit experiment is een lesplan opgesteld (bijlage A) op basis van de fases uit de 

directe instructie, zoals beschreven in de inleiding. De inhoud van het lesplan is bepaald door 

de handleiding en het leerlingenmateriaal van de rekenmethode ‘de Wereld in getallen’ en 

informatie op sites over Romeinse cijfers (https://www.mijnrekensite.nl/romeinse-cijfers; 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/romeinse-cijfers). Het lesplan beschrijft het doel van 

de les en de succescriteria. Vervolgens worden de fases van de les beschreven: leerdoel delen, 

voorkennis ophalen, instructie, begeleide inoefening, zelfstandige verwerking, verlengde 

instructie en afsluiting van de les. Voor iedere fase is beschreven wat de leerkracht zegt en 
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doet, wat de leerlingen doen en welk materiaal nodig is. Bij deze les is een begeleidende 

PowerPointpresentatie gemaakt, deze presentatie ondersteunt wat de leerkracht zegt. Figuur 4 

toont een fragment uit de presentatie, bijlage B toont de volledige presentatie. Tijdens het 

begeleid inoefenen hebben leerlingen wisbordjes nodig. Deze zijn al in bezit van de school. 

Met een whiteboardstift schrijven leerlingen antwoorden op het bordje die daarna 

omhooggehouden kunnen worden waardoor de leerkracht direct ziet welke antwoorden 

gegeven zijn. Voor de zelfstandige verwerking worden werkbladen gebruikt die beschikbaar 

gesteld zijn voor algemeen gebruik op www.aduis.nl/werkbladen (Bijlage C). De totale lestijd 

bedraagt 45 minuten.  

 

Figuur 4 

Fragment van de PowerPoint Romeinse Cijfers 

  

 

2.3.3 Instructievideo 

  Voor dit experiment wordt een instructievideo gemaakt volgens de ontwerpprincipes 

van Mayer (2021) zoals beschreven in tabel 1. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het 

verminderen van irrelevante belasting, het verminderen van essentiële belasting en het 

bevorderen van de generatieve belasting. De instructievideo volgt de eerste vier fases en fase 

zes van de directe instructie: leerdoel delen, voorkennis ophalen, instructie, begeleide 

inoefening en een terugkoppeling na elke lesfase. Om het segmenteerprincipe en het 
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generativiteit principe vorm te geven wordt de video interactief gemaakt met het 

bewerkingsprogramma H5P (https://h5p.org). De instructeur in de video is gefilmd met een 

smartphone. Daarna is de video bewerkt met het bewerkingsprogramma H5P 

(https://h5p.org). Hiermee zijn tekst, afbeeldingen, segmenten en vragen toegevoegd aan de 

instructievideo. 

De instructievideo toont een leerkracht die uitleg geeft over de Romeinse cijfers. Ieder 

segment bestaat uit een lesfase en/of succescriterium van het lesplan. Na ieder segment 

worden in de video opgaven gegeven waarbij de leerling het juiste antwoord intypt. Hierna 

kan de leerling kiezen om naar het volgende segment te gaan of het segment nog een keer te 

bekijken. De instructievideo geeft hierover advies aan de participant, afhankelijk van het 

aantal goed gemaakte opgaven. De verlengde instructie is mogelijk door het terugkeren naar 

segmenten waarin een succescriterium wordt uitgelegd. Aan het einde van de video volgt de 

begeleide inoefening. Er worden 8 opgaven gegeven en afhankelijk van het aantal goede 

antwoorden wordt de leerling gevraagd segmenten opnieuw te bekijken of verder te gaan naar 

de zelfstandige verwerking. Figuur 5 laat een screenshot van de instructievideo zien. De 

zelfstandige verwerking vindt plaats op papier en is gelijk aan de verwerking van de groep die 

de directe instructie krijgt. De instructietijd van de instructievideo bedraagt 25 minuten wat 

gelijk is aan de directe instructie. Daarbij duurt de instructievideo 14 minuten en is 10 

minuten nodig om de opgaven in de video te maken. Voor de zelfstandige verwerking worden 

dezelfde werkbladen gebruikt als bij de les. De zelfstandige verwerkingstijd is eveneens gelijk 

en bedraagt 15 minuten. De totale lestijd is 45 minuten.  

2.3.4 Toetsen 

De afhankelijke variabele is het toetsresultaat op meetmoment 1, 2 en 3. Hiermee 

wordt de retentie gemeten. Hiervoor zijn drie toetsen ontworpen die overeenkomen in 

moeilijkheid. Deze toetsen worden beoordeeld in een pilot. Leerlingen maken de toets op het  



LANGETERMIJNEFFECT VAN EEN INSTRUCTIEVIDEO 27 

 

Figuur 5  

Screenshots uit de instructievideo 

  

 

ontworpen toetsblad (figuur 6, bijlage D). Op de toets staan de waarden van de Romeinse 

cijfers als geheugensteun aangegeven omdat niet wordt verwacht dat leerlingen de symbolen 

uit het hoofd kennen na de instructie. De toets bestaat uit 20 open vragen verdeeld over 4 rijen 

van 5 items. Bij de eerste 10 items zetten leerlingen Romeinse cijfers om in Arabische cijfers. 

De eerste rij bevat 5 items die de eerste 4 succescriteria meten zoals aangegeven op het 

lesplan. De tweede rij bevat 5 items met Romeinse cijfers die het vijfde succescriterium, het 

uiteindelijke doel, meten. De volgende 2 rijen bevatten tien items met Arabische cijfers die 

omgezet worden in Romeinse cijfers. De eerste rij met 5 items meet daarbij succescriteria 1 

tot en met 4 en de tweede rij met 5 items legt de nadruk op het vijfde succescriteria. De 

testresultaten geven een intervalscore op van 0 tot en met 20. Figuur 6 laat een fragment van 

de toets zien.  

2.4 Pilot   

Voor dit experiment zijn een lesplan en toetsen ontworpen. Wanneer testen niet beschikbaar 

zijn en ontwikkeld dienen te worden is het van belang dat een aantal stappen worden gevolgd 

(Creswell, 2014). Benson en Clark (2014) geven aan dat vier fases te onderscheiden zijn. De 
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eerste fase is voorbereidend en geeft inzicht in het testdomein. Dit is gedaan bij het ontwerpen 

van het lesplan. De tweede fase is de constructie van de test aan de  

Figuur 6 

Fragment toetsversie 1 

 

 

hand van specificaties. Hiervoor zijn de succescriteria gebruikt die zijn opgesteld voor het 

lesplan waarna de items zijn bepaald zoals te lezen in de materialen sectie. De derde fase 

is een toetsing. Middels een proefles aan de pilotgroep wordt bepaald of met het lesplan de 

succescriteria behaald konden worden en of de toetsversies gelijk zijn aan elkaar. Indien dit 

niet het geval is volgt een vierde fase van herontwerp en hertest (Benson en Clark, 2014). 

Aan de pilot nam een groep 7 van het kindcentrum deel. De groep maakt geen 

onderdeel uit van het experiment. Middels de informatiebrief zijn 20 ouders van leerlingen 

benaderd voor deelname aan de pilot. Na ondertekening van de active informed consent is de 

pilot gestart. De les is gegeven door de onderzoeker. De onderzoeker volgde hierbij het 

lesplan ondersteund door de PowerPointpresentatie. Na afloop van de les, na een pauze van 

15 minuten, zijn de toetsen gemaakt. Iedere leerling uit de groep maakten versie 1, 2 en 3. De 

versies werden in willekeurige volgorde gemaakt. De onderzoeker heeft hierbij vooraf de 

toetsen gerandomiseerd.  
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Om te bepalen of de testen gelijkwaardig zijn is een repeated ANOVA uitgevoerd met 

behulp van SPSS, versie 26. Hierbij is de afhankelijke variabele de toetsscore van elk van de 

drie versies. Vooraf is de data gescreend op normaliteit en sphericiteit. De variabele score 

versie 1 en score versie 2 wijken significant af van de normaalverdeling; versie 1 n20 = .82, p 

.002, versie 2 n20 = .89, p 0.03, versie 3 n20 = .93, p .16. Na verwijderen van twee uitbijters 

wijken de variabele niet af van de normaalverdeling; versie 1 n18 = .90, p .08, versie 2 n18 = 

.92, p .16, versie 3 n18= .92, p .15. Echter moet worden opgemerkt dat score versie 1 een 

spitse verdeling heeft. Dit wordt veroorzaakt doordat bij deze versie door de participanten 16 

en 17 goed vaker voorkwam. Mauchly’s test laat zien dat is voldaan aan de aanname van 

gelijke variantie, x(²) = .98, p .824. Hierna is de repeated ANOVA uitgevoerd. Deze toont dat 

de toetsen gelijk zijn aan elkaar; versie 1 M=16.17, SD=1.92, versie 2 M=18.83, SD=1.86 en 

versie 3 M=16.11, SD=2.03 met F(2, 34) = .50, p = .61, partial η² = .03. Zo'n 3% van de totale 

spreiding kon verklaard worden door de toetsversie.  

 

2.5 Procedure 

Na toestemming van de directeur van het kindcentrum  is deze studie getoetst door de 

commissie Ethische Toetsing Onderzoek van de Open Universiteit. Op basis van het 

onderzoeksvoorstel en additionele vragen is een positief advies gegeven voor deze studie. 

Hierna is aan de groepsleerkrachten van de groepen 6 en 7 gevraagd deel te nemen aan het 

experiment en is bepaald welke leerlingen konden deelnemen aan het onderzoek. Leerlingen 

met een eigen leerlijn rekenen werden uitgesloten van deelname. Na het lezen van de 

informatiebrief en ondertekening van in active informed consent door ouders is het 

experiment gestart. Vooraf aan het experiment ontvingen de leerkrachten per mail de vraag 

om in de les conditie, wisbordjes klaar te hebben liggen en in de video conditie kladpapier, 

laptop en koptelefoon. Zowel de les als de instructie vooraf aan de instructievideo en de 
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toetsen zijn gegeven door de onderzoeker. Hiermee worden confounders beperkt (Creswell, 

2014). De invloed van de kwaliteit van de leerkracht op de afhankelijke variabele wordt 

hierdoor beperkt.  

Tijdens de les bevonden de participanten zich in het eigen lokaal op de eigen 

werkplek. De regels van de groepsleerkracht over materiaal en gedrag golden tijdens de les. 

De PowerPointpresentatie werd getoond op het digitale schoolbord. De eigen 

groepsleerkracht was aanwezig in het lokaal en bevond zich aan het eigen bureau. De 

participanten kregen te horen dat zij een les krijgen over Romeinse cijfers met afsluitend een 

toets van 20 opgaven. Daarbij werd benadrukt dat de toets enkel diende voor het onderzoek en 

niet werd meegenomen in de beoordeling van de rekenvaardigheden door de eigen leerkracht. 

Hierna is de les gegeven met hulp van de PowerPointpresentatie die het lesplan volgt. De 

totale lestijd van de directe instructie bedroeg 45 minuten. Na een pauze van 15 minuten is de 

toets (versie 1) gestart. Deze is afgenomen op papier. Om anonimiteit te waarborgen is door 

de eigen leerkracht een leerlingenlijst gemaakt waarin iedere deelnemer een nummer 

toegewezen kreeg. Vooraf aan de toets kregen deelnemers de instructie niet te overleggen of 

samen te werken en zijn de werkplekken uit elkaar gezet. De leerkracht heeft de toetsen 

uitgedeeld en ingenomen waarna deze zijn overhandigd aan de onderzoeker. De toetstijd 

bedroeg 15 minuten.  

Deelnemers uit de videoconditie bevonden zich in het eigen lokaal in aanwezigheid 

van de eigen groepsleerkracht die zich aan het eigen bureau bevond. Tijdens de les gelden de 

algemene regels van de betreffende leerkracht over gedrag en materiaalgebruik. Iedere 

deelnemer had beschikking over een laptop, koptelefoon en kladblaadje met potlood. Vooraf 

aan de video werd verteld dat deelnemers een instructievideo gingen bekijken over Romeinse 

cijfers waarin opgaven moesten worden gemaakt en dat zij daarvoor hun koptelefoon nodig 

hadden. Ook is aangegeven dat de toets aan het einde van de les enkel voor onderzoek werd 
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gebruikt en niet ter beoordeling van de rekenvaardigheden door de eigen leerkracht. Het 

webadres stond genoteerd op het digitale schoolbord en werd zelf ingetypt door de leerlingen. 

Hierna startten zij met het bekijken van de instructievideo en aansluitend maakten zij het 

werkblad. Deelnemers voltooiden de video in minimaal 24 en maximaal 36 minuten, 

afhankelijk van de tijd die de opgaven hen kostte en het al dan niet terug kijken van 

segmenten. Na een pauze van 15 minuten werd de toets (versie 1) afgenomen, op papier, 

waarbij dezelfde procedure als bij de les werd aangehouden.  

Na 1 week na de interventie volgde meetmoment 2. Daarbij werd toetsversie 2 op 

papier afgenomen, in aanwezigheid van de eigen leerkracht. Dit gebeurde zowel bij de les 

conditie als de video conditie. De onderzoeker heeft vooraf de instructie gegeven dat deze 

toets niet meetelt in de beoordeling van de rekenvaardigheid. Daarnaast werd aangegeven dat 

het mogelijk zou zijn dat niet alles herinnerd zou worden van de les of de video en dat dit 

geen probleem is. Door middel van het klassikaal maken van een opgave werden de 

succescriteria herhaald. Deelnemers kregen de instructie niet te overleggen of samen te 

werken. Deelnemers bevonden zich op de eigen werkplek die voor de toets uit elkaar gezet 

waren. Op tafel hadden zij een kladblaadje en pen of potlood. De eigen groepsleerkracht heeft 

de genummerde toetsen, overeenkomstig met de nummers op de leerlingenlijst, uitgedeeld, 

ingenomen en overhandigd aan de onderzoeker. De toetstijd bedroeg 15 minuten.  

Meetmoment 3 vond plaats 5 weken na de interventie en volgt dezelfde procedure als 

meetmoment 2. Hierbij werd toetsversie 3, op papier, afgenomen. Na afloop van de toets werd 

leerlingen verteld dat de onderzoeker nog een keer terug zou komen om te vertellen over de 

uitslag van het experiment en hun ouders via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht zouden 

worden van de uitslag.    
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2.6 Data-Analyse  

In het ontwerp is één onafhankelijke variabelen welke is omgezet naar een dichotoom 

meetniveau waarbij 1 staat voor les en 2 staat voor video. Er zijn drie afhankelijke variabelen, 

de score op meetmoment 1 (t1), meetmoment 2 (t2) en meetmoment 3 (t3) met een score van 

0 tot en met 20. Om de onderzoeksvraag en deelvragen te beantwoorden is de data 

geanalyseerd met behulp van het statistische programma JASP versie 0.16.0.0. Met 

descriptive statistics is de data grafisch geïnterpreteerd op normaliteit door het bekijken van 

histogrammen van toetsscore op t1, t2 en t2, per conditie. Bij een sample size > 30 is een 

grafische interpretatie van histogrammen een goede manier om normaliteit te beoordelen 

(Field, 2018). Daarnaast is normaliteit statistisch beoordeeld met een met Shapiro–Wilk test 

voor normaliteit voor t1, t2 en t3 per conditie. Daarbij geeft p < .05 aan dat het 

onwaarschijnlijk is dat de data normaal verdeeld is (Field, 2018). Een grafische controle van 

de histogrammen laat zien dat de variabele toetsresultaat niet normaal verdeeld zijn. De 

Shapiro–Wilk test laat zien dat p = < .05 voor alle variabele behalve voor de variabele t1 in de 

videoconditie, p = .06. Er is sprake van een schending van de assumptie van normaliteit. Zie 

voor de output details bijlage E. Door een schending van de assumptie van normaalverdeling 

van de variabele toetsscore is gekozen voor een Bayesiaanse analyse.  

De assumptie van normaalverdeling is van belang in statische analyse. Deze analyse 

gaat ervan uit dat de onafhankelijke metingen uiteindelijk normaal verdeeld zijn (Field, 2018). 

De nulhypothese significantietest baseert een p-waarde op basis van deze aanname; wanneer 

observaties normaal verdeeld zijn kan een extreme score in de populatie gevonden worden 

(Field, 2018). De p-waarde is de kans op het vinden van een hypothetische uitkomst die 

minstens zo extreem is als de waargenomen uitkomst. Daarbij wordt verondersteld dat de 

nulhypothese (H₀), er is geen verband, waar is (Wagenmakers, 2015). Dit zorgt ervoor dat we 

uitspraken kunnen doen over de kans dat een verschijnsel zich voordoet in een populatie. De 
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grens bij de nulhypothese significantietest die meestal wordt gehanteerd is p < .05 (Field, 

2018). Dit zorgt voor eenduidig antwoord over een hypothese, deze is significant of niet. 

Echter geeft een nulhypothese significantietest alleen informatie over de H₀, deze wordt 

weerlegd of niet. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de alternatieve hypothese (H₁), 

er is wel een verband (Wagenmakers, 2015). Deze harde knip resulteert gemakkelijk in een 

type 1 of 2 fout (Field, 2018). Een Bayesiaanse analyse biedt echter een vergelijking tussen 

H₀ en H₁ (Wagenmakers & Gronau, 2018). Een Bayesiaanse analyse geeft een schatting over 

de hoeveelheid bewijs die gevonden kan worden in de data voor H₀ en H₁ (Wagenmakers & 

Gronau, 2018). Ook in Bayesiaanse statistiek moet de uitkomst van een test met 

voorzichtigheid worden geïnterpreteerd wanneer niet aan aannames als normaliteit wordt 

voldaan (Van Doorn et al., 2020). Echter doordat een vergelijking wordt gegeven waarin 

zowel H₀ en H₁ wordt meegenomen en de uitkomst waarschijnlijkheid laat zien in plaats van 

een scherpe verwerping van H₀, biedt een Bayesiaanse analyse passendere en beschrijvende 

informatie (Wagenmakers, 2015). Zij het dat ook dit resultaat, wanneer sprake is van 

assumptieschending, met voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd (Van Doorn et al., 

2020). 

Voor het beantwoorden van deelvraag 1, 2 en 3 is een Bayesiaanse onafhankelijke t-

test gedaan waarbij de afhankelijke variabele de score op t1, t2 en t3 is. De onafhankelijke 

variabele ‘conditie’ is als groepsvariabele opgenomen in de analyse. De post and posterior 

verdeling is beoordeeld welke wordt uitgedrukt in de Bayes factor (BF₁₀). Bijlage F toont een 

interpretatie van de Bayes factor. Ook is de robustness check is uitgevoerd. Waarbij de 

robustness check een voorspelling van het bewijs voor H₀ of H₁ laat zien van prior naar 

posterior waarbij de data één voor één aan de analyse wordt toegevoegd (Wagenmakers & 

Gronau, 2018). 
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Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is gekeken naar de gemiddelden per 

conditie en per week waarmee we verschillen in de steekproef kunnen beoordelen. Daarnaast 

is een Bayesiaanse regressieanalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de samenhang tussen 

en de conditie en de langetermijnresultaten op de toetsscores. Hierbij is de afhankelijke 

variabele de score en zijn de covariaten de weken en de conditie. De resultaten zijn 

beoordeeld door interpretatie van de modelvergelijking en de posterieure kansen. Bij deze 

analyse is ook voorzichtigheid in interpretatie van belang door het ontbreken van een 

normaalverdeling.   

 

3. Resultaten 

3.1 Retentie direct na de interventie 

Direct na de les of de instructievideo maakten participanten toets 1. Dit meetmoment 

geeft antwoord op deelvraag 1: Wat is het verschil in retentie bij leerlingen in groep 6 en 7, 

direct na een directe instructie door de leerkracht en een effectieve instructievideo? Een 

beoordeling van de gemiddelden per conditie en per klas laat zien dat groep 6 in de video 

conditie een lagere gemiddelde score behaalde dan de andere klassen. Bij de andere klassen 

zijn de verschillen kleiner (tabel 4). De prior and postprior verdeling laat zien dat de data 

ongeveer 2.5 keer waarschijnlijker is onder H₁ dan onder H₀, BF₁₀ = 2.45 (bijlage G, figuur 

G1). Dit is een anekdotisch bewijs voor de alternatieve hypothese (Bijlage F). Verder valt 

95% van de posterior verdeling van de effect size tussen θ = .045 en θ = .853 Wanneer wordt 

gekeken naar de robustness check, waarbij de voorspelling wordt weergeven terwijl data één 

voor één aan de analyse wordt toegevoegd (Wagenmakers & Gronau, 2018) en de 

voorspelling dus van prior naar posterior gaat, blijkt dat het bewijs voor H₁ relatief stabiel is 

bij verschillende prior-wijdtes waarbij het bewijs voor H₁ licht afneemt (Bijlage G, figuur G2) 

Dit geeft aan dat de voorspelling robuust is.  
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3.2 Resultaten na 1 week 

Een week na de les of de instructievideo maakten participanten toets 2. Hiermee werd 

antwoord gezocht op deelvraag 2; Wat is het verschil in retentie na een week, bij leerlingen in 

groep 6 en 7, na een directe instructie door de leerkracht en een effectieve instructievideo? De 

gemiddelden per conditie en per klas laat zien het verschil tussen de klassen klein is behalve 

voor groep 6 in de video conditie die een lagere gemiddelde score behaalde dan de andere 

klassen (tabel 4). De resultaten tonen dat de data ongeveer .6 keer waarschijnlijker is onder H₁ 

dan onder H₀, BF₁₀ = .59 (Bijlage G, figuur G3). Dit geeft aan dat er anekdotisch bewijs voor 

H₀ (bijlage F). Daarbij valt 95% van de posterior verdeling van de effect size tussen θ = .111 

en θ = .675. Wanneer wordt gekeken naar de robustness check blijkt dat het bewijs voor H₁ 

relatief stabiel is bij verschillende prior-wijdtes waarbij het bewijs voor H₀ zeer licht toeneemt 

(Bijlage G figuur G4). Dit geeft aan dat de voorspelling robuust is.  

3.3 Resultaten na 5 weken 

Toets 3 werd afgenomen 5 weken na de interventie les of video. Hiermee werd 

antwoord gezocht op deelvraag 3; Wat is het verschil in retentie op de lange termijn, na vijf 

weken, bij leerlingen in groep 6 en 7 met een directe instructie en een effectieve 

instructievideo? Een beoordeling van de gemiddelden per conditie en per klas laat zien dat 

drie groepen een gemiddelde rond de 17 punten hebben. Groep 6 in de video conditie heeft 

een lagere gemiddelde score van 15 punten (tabel 4). De analyse laat zien dat BF₁₀ = 3.86 wat 

aangeeft dat de data onder H₁ 4 keer keer zo goed wordt voorspeld als onder H₀ (Bijlage G, 

figuur G5). Dit geeft dat we substantieel bewijs voor H₁, zij het met een kleine marge (bijlage 

F). Daarbij valt 95% van de posterior verdeling van de effect size tussen θ = .085 en θ = .899. 

De robustness check laat zie dat het bewijs voor H₁ stabiel is bij verschillende prior-wijdtes 

(Bijlage G, figuur G6). De voorspelling is robuust. 

3.4 Verschil toets resultaten tussen de meetmomenten 
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De analyse van de deelvragen geeft richting voor beantwoorden van de hoofdvraag; 

Wat is het verschil in langetermijnresultaten tussen een effectief ontworpen instructievideo en 

een directe instructie in het basisonderwijs? Voor een volledig antwoord op de hoofdvraag is 

de gemiddelde score per conditie op t1, t2 en t3 bekeken. Daarnaast is een Bayesiaanse 

regressie uitgevoerd welke informatie geeft over het effect van conditie en tijd op de 

toetsscore.  

 

Tabel 4 

Gemiddelde scores per meetmoment per klas 

            t1            t2           t3 

groep M SE M SE M SE 

 

DI groep 6 

 

17.61 

 

2.15 

 

16.57 

 

3.10 

 

16.91 

 

2.15 

DI groep 7 16.91 2.62 16.96 3.15 17.18 1.76 

IV groep 6 15.04 2.43 15.07 2.85 15.07 2.63 

IV groep 7 17.47 2.04 16.84 2.89 16.79 2.42 

Noot. DI = directe instructie  IV = instructievideo t1 = toets moment na instructie  t2 = toets 

moment na 1 week t3 = toets moment na 5 weken   

 

3.4.1 Gemiddelden per conditie 

Gemiddeld scoorden participanten in de les conditie hoger. Tabel 5 laat zien dat het 

verschil in gemiddelde op de 3 meetmomenten zien. Wanneer we de les vergelijken met de 

video per meetmoment laat t3 het grootste verschil zien in gemiddelde. Participanten in de les 

conditie hadden gemiddeld 1.26 antwoorden meer goed dan participanten in de videoconditie 

Dit ligt dichtbij het verschil op t1 van 1.23. Het verschil op t2 bedroeg .96 wat neerkomt op 

bijna 1 opgave meer goed bij participanten in de les conditie. Wanneer we kijken naar de 

gemiddelde score tussen de meetmomenten dan is het verschil bij de les conditie groter. Het 
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verschil in gemiddelde in de lesconditie tussen t1 en t2 is -.51, het verschil tussen t2 en t3 is 

.28. Bij de video conditie is dit verschil kleiner en de score stabieler. Het verschil tussen t1 en 

t2 in gemiddelden is -.24 en het verschil tussen t2 en t3 is .08. Tabel 5 toont de gemiddelde 

scores. Figuur 7 toont een grafische weergave van de toetsscores per conditie gedurende de 

meetmomenten in week 0, 1 en 5.  

 

Tabel 5 

Gemiddelden van de toetsresultaten per conditie over de meetmomenten  

conditie t1  t2  t3 

 M SE  M SE  M SE 
 

les 

 

17.27 

 

3.39 
 

 

16.76 

 

3.1 
 

 

17.04 

 

1.95 

video 16.04 2.56  15.8 2.97  15.78 2.66 

 

Figuur 7 

Gemiddelden van de toetsresultaten per conditie over de meetmomenten  

 

3.4.2 Regressie 

 De regressieanalyse laat zien op welke manier de score van participanten afhangt van 

de conditie waarin participanten zich bevonden en wat de samenhang is in score met het 
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aantal weken na de toets. Na observatie van de gegevens blijkt de conditie waarin 

participanten zich bevonden de beste voorspeller, P(M|data) = .828, BFₘ = 14.485. Hierbij 

geeft P(M|data) de posterieure waarschijnlijkheid aan van het model en geeft BFₘ de factor 

aan waarmee kansen ten gunste van het model toenemen. Voor conditie*weken is P(M|data) = 

0.156, BFₘ = .554. Voor enkel weken als voorspeller is P(M|data) = .002, BFₘ = 0.006. BF₁₀ 

toont aan dat de kans op een goede voorspelling van de score bij conditie*weken toeneemt 

met BF₁₀  = .188. Dit geeft substantieel bewijs voor H₀. Voor enkel weken als voorspeller 

voor toetsscore is BF₁₀  = .002. Dit is zeer sterk bewijs voor H₀. De proportie verklarende 

variantie laat zien dat 4,9% van de variantie verklaard kan worden door de conditie waarin 

participanten zich bevonden. De posterior kansen van conditie nemen toe met een factor 

BFinclusion = 62.02 wat aangeeft dat er zeer sterk bewijs voor H₁. Daarbij neemt de toetsscore 

met M = -1.079 punten af in de video conditie, CI [-1.763, - .553]. De posterior kansen laten 

zien dat de score over de weken meer ondersteuning geven voor H₀, BFinclusion = .188. Op de 

lange termijn neemt de score af met M = -0.004, CI [-.133, .015]. Wat aangeeft dat het 

verschil in score gedurende weken nauwelijks verschilt. Bijlage H laat de details scores zien.  

 

4. Discussie 

4.1 Beantwoording Onderzoeksvraag en Hypotheses 

In deze studie werd het langetermijnresultaat van een instructievideo op de 

leerresultaten onderzocht. De resultaten werden vergeleken met de controlegroep die les 

kregen volgens de directe instructie. De hoofdvraag in deze studie luidde: Wat is het verschil 

in langetermijnresultaten tussen een effectief ontworpen instructievideo en een directe 

instructie in het basisonderwijs? Daarbij zijn drie deelvragen geformuleerd die meer inzicht in 

het verschil in retentie op drie momenten: Wat is het verschil in retentie bij leerlingen in 

groep 6 en 7, direct na, na een week en na vijf weken na een directe instructie door de 
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leerkracht en een effectieve instructievideo? Beoordeling van gemiddelden per conditie en de 

gemiddelden tussen de meetmomenten per conditie laten zien dat de verschillen klein zijn. 

Opvallend is de lagere gemiddelde score van groep 6 in de videoconditie op alle drie de 

meetmomenten. De regressieanalyse laat zien dat de conditie waarin participanten zich 

bevonden een betere voorspeller voor verschil in score dan de tijd. De posterieure kans op 

goede resultaten op de toets worden bepaald door de conditie waarin participanten zich 

bevonden. De 95% betrouwbaarheidsinterval laat zien dat er een kans is dat het verschil in 

score, afhankelijk van de conditie, maar ongeveer een halve punt kan zijn. Dit is een klein 

verschil. Wanneer de verschillen in retentie worden bekeken per meetmoment tussen de 

condities zien we dat direct na de interventie en na een week anekdotisch bewijs is voor de 

alternatieve hypothese. Met andere woorden: er is bewijs voor een verschil tussen de les en 

video conditie, in het voordeel van de les conditie. Na vijf weken is er substantieel bewijs 

voor de alternatieve hypothese. Samengevat kan gesteld worden dat er verschillen zijn tussen 

de retentie na het bekijken van een instructievideo of het volgen van een directe instructie. De 

verschillen zijn echter anekdotisch en weinig overtuigend.  

Langetermijnresultaten in een authentieke setting in het basisonderwijs waren vooraf 

niet bekend. Dit onderzoek is dan ook een eerste aanzet om het effect te beoordelen. 

Antwoord op de hoofd- en deelvragen laten zien dat er anekdotische verschillen zijn. 

Mogelijk zijn er twee verklaringen voor dit anekdotisch verschil. Ten eerste ontvingen beide 

condities een verschillende multimediaboodschap gebaseerd op de CTML waarbij beelden en 

woorden zijn gecombineerd (Mayer, 2014). De instructievideo bestond uit afbeeldingen met 

uitleg en instructie geven door een instructeur. Bij de directe instructie bestond de multimedia 

boodschap uit de instructie uitgesproken door de leerkracht en de begeleidende 

PowerPointpresentatie welke afbeeldingen bevat met uitleg. Een multimediaboodschap op 

basis van de CTML is een effectieve manier om kennis over te brengen (Mayer, 2014). Ten 
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tweede is voor beide condities een les ontworpen volgens optimale ontwerpprincipes. De les 

was ontwikkeld volgens de stappen van directe instructie. De video was ontworpen volgens 

de 14 effectieve ontwerpprincipes van Mayer (2021) en interactief gemaakt. Directe instructie 

en een interactieve video hebben beiden een groot effect op leren (Hattie, 2009). Opvallend is 

het kleine verschil tussen de effect sizes die Hattie (2009) geeft voor directe instructie (d= .59) 

en een interactieve video (d= .52). Hoewel in deze studie een andere statistische analyse is 

gebruikt zien we in dit experiment ook dat in beide condities geleerd wordt met een 

anekdotisch verschil in leerresultaten tussen de condities, in het voordeel van de directe 

instructie.  

Ondanks dat het verschil anekdotisch is tussen de condities is er wel een verschil. De 

les conditie behaalden betere leerresultaten. Een oorzaak van dit verschil ligt mogelijk in een 

niet geoperationaliseerde observatie die spontaan gedaan werd gedurende het experiment. In 

dit experiment had de onderzoeker de rol van leerkracht tijdens de les, de rol van instructeur 

in de instructievideo en heeft de onderzoeker de instructie vooraf aan de video gegeven. Dit 

altijd in aanwezigheid van de eigen groepsleerkracht. Door de rol van de onderzoeker was het 

mogelijk om verschillen op te merken tussen de klassen. Daarbij viel specifiek één klas op. 

Het betrof een groep 6 in de videoconditie. Deze leerlingen lieten minder motivatie, 

concentratie en doorzettingsvermogen zien dan de andere klassen tijdens het experiment. 

Tabel 4 laat zien dat deze groep op ieder meetmoment een lager gemiddelde behaalde dan de 

andere groepen. Wanneer de data van deze groep niet in de analyse zou worden meegenomen 

zouden de resultaten er mogelijk anders uitzien. Navraag hierover bij de groepsleerkracht 

maakte duidelijk dat in deze groep al langere tijd minder sterk ontwikkelde executieve 

functies werden gesignaleerd. Als interventie was recent de methode ‘Beter bij de les’ (Van 

der Donk et al., 2015) ingezet. Deze methode biedt een training in executieve functies. 

Executieve functies spelen belangrijke rol bij leren en de ontwikkeling voorspelt in hoge mate 
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het huidige en latere schoolsucces bij rekenen (Bull & Scerif, 2001). Executieve functies zijn 

een verzameling van diverse controlerende en aansturende cognitieve functies (Dawson & 

Guare, 2009). Onderdeel van executieve functies is metacognitie (Dawson & Guare, 2009). 

Een verklaring voor dit verschil in uitkomst kan mogelijk te maken hebben met de minder 

goed ontwikkelde executieve functies en motivatie in deze klas. Wanneer we kijken naar 

theorieën over multimedialeren dan sluit dit aan bij de CATLM. De CATLM  neemt, in 

tegenstelling tot de CTML, motivatie en metacognitie mee als mediërende factor in het 

effectief leren van multimedia (Moreno, 2005). Een mindere motivatie en verminderde 

metacognitieve vaardigheden tijdens het leerproces hebben een negatieve uitkomst op de 

leerresultaten wanneer geleerd wordt met multimedia (Moreno, 2005). Het monitoren van 

begrip van een nieuw te leren concept is onderdeel van metacognitieve vaardigheden 

(Dawson & Guare, 2009). Bij een directe instructie controleert de leerkracht steeds of 

leerlingen het concept heeft begrepen en begeleid de leerkracht de leerlingen in het nieuwe 

concept (Hattie, 2009). In de instructievideo werd de leerling de mogelijkheid gegeven zelf 

terug te gaan naar een onderdeel wanneer het niet werd begrepen. Dit vraagt wat van de 

metacognitieve vaardigheden en de motivatie. Mogelijk dat metacognitie en motivatie voor 

een deel door de leerkracht wordt gereguleerd bij een les wat niet mogelijk was bij de 

instructievideo. Dit kan mogelijk invloed kan hebben op de leerresultaten.  

4.2 Beperkingen van het Onderzoek en Toekomstig Onderzoek 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Wellicht is de grootste beperking de 

betrouwbaarheid van de statistische conclusie. Ondanks dat de meetinstrumenten vooraf 

getest zijn in een pilot is in het experiment sprake van een schending assumptie van 

normaalverdeling. Ook bij een Bayesiaanse analyse is een normaalverdeling van de data van 

belang (Van Doorn et al., 2020). Een Bayesiaanse analyse geeft anders dan bij een 

nulhypothese significantietest geen hard oordeel over de nulhypothese (Field, 2018) maar 
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geeft een vergelijking van bewijs voor de nulhypothese of de alternatieve hypothese 

(Wagenmakers & Gronau, 2018). De informatie is meer beschrijvend van aard waardoor bij 

het niet voldoen van de aanname van normaliteit de statistische toets toch informatie kan 

geven over het experiment (Wagenmakers, 2015). Evengoed moeten resultaten met 

voorzichtigheid worden geïnterpreteerd wat een beperking is van de betrouwbaarheid in deze 

studie.   

Een tweede beperking in deze studie betreft een bedreiging van de validiteit door de 

convenience sampling van de klassen. Uit analyse en niet geoperationaliseerde observatie 

blijkt dat de klassen verschillende steekproefkenmerken hebben. Groep 6 in de video conditie 

heeft een lagere gemiddelde score dan de andere klassen. Dit wordt mogelijk veroorzaakt 

door verminderde motivatie en metacognitie welke een mediërende factor zijn bij een 

multimedia boodschap (Moreno, 2005). Hoewel dit inherent is aan onderzoek in een 

authentieke setting, vormt dit mogelijk een bedreiging voor de interne validiteit van dit 

onderzoek. 

De derde beperking in deze studie is de bedreiging van de interne validiteit door een 

tussentijds voorval. Leerlingen kunnen tussen de metingen in aanraking komen met Romeinse 

cijfers. Een leerling vertelde voorafgaand aan de tweede meting bijvoorbeeld: “ik was in de 

stad en kwam daar een gebouw tegen met Romeinse cijfers, ik heb toen uitgerekend welk 

jaartal op het gebouw stond”. Een andere leerling vertelde: “in het boek dat ik lees staan 

allemaal Romeinse cijfers”. Hoewel het niet aannemelijk is dat alle 91 participanten 

tussentijds in aanraking zijn geweest met Romeinse cijfers kunnen de tussentijdse voorvallen 

van invloed geweest zijn op de retentie.  

De resultaten en beperkingen leveren drie aanbevelingen op voor toekomstig 

onderzoek. Ten eerste is het van belang dat de betrouwbaarheid van de statistische conclusie 

wordt vergroot. Het dient aanbeveling om in toekomstig onderzoek een ander meetinstrument 
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te gebruiken. Wellicht dat een toets met meer opgaven of onderzoek in een ander domein 

meer betrouwbare gegevens oplevert. Ten tweede zou toekomstig onderzoek motivatie en 

metacognitie van participanten kunnen meten om deze als verklaring of covariaat aan het 

onderzoek toe te voegen. Ook onderzoek naar de rol van motivatie en metacognitie bij het 

leren van een multimedia boodschap dient verder verkend te worden in toekomstig onderzoek 

(Mayer, 2014; Moreno, 2005). Met de kennis opgedaan in deze studie is met name van belang 

welke rol deze mediërende factoren spelen bij het leren van een instructievideo. Een derde 

aanbeveling komt voort uit een groter verschil in retentie op het derde meetmoment tussen de 

condities. Toekomstig onderzoek kan zich richten op welke mechanismen ten grondslag 

liggen aan dit verschil.  

4.3 Praktische Implicaties 

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat mensen leren van een instructievideo (De 

Koning et al., 2018; Mayer, 2021) en dat de CTML en CATML conceptuele modellen zijn die 

ten grondslag liggen aan het veronderstelde gunstige effect van een instructievideo 

(Bétrancourt & Benetos, 2018). Steeds meer is duidelijk welke ontwerpfactoren een gunstig 

leereffect beïnvloeden (Mayer, 2021). Onderzoek naar de langetermijnresultaten in een 

authentieke setting bij het leren van een instructievideo ontbraken. Deze studie is een eerste 

aanzet om meer inzicht te krijgen in de langetermijnresultaten in het basisonderwijs.  

Leerlingen met verschillende onderwijsbehoefte nemen toe in het onderwijs (Ledoux 

et al., 2020; Smeets et al., 2015). Een oorzaak hiervan is onder andere de in 2014 ingestelde 

‘Wet passend onderwijs’ (Ledoux et al., 2020). Om aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te 

komen is differentiatie in de klas van groot belang (Inspectie van het Onderwijs, 2018). 

Leerkrachten hebben moeite om aan de differentiatie te voldoen (Casteren et al., 2017; 

Inspectie van het Onderwijs, 2018). Onderzoek toont aan dat het gebruik van educatieve 

software kan helpen om vooraf te bepalen wat de instructiebehoefte van leerlingen is en de 
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verwerking gedifferentieerd aan te bieden (Lockhorst et al., 2018). Echter blijft instructie van 

de leerkracht hierbij essentieel (Lockhorst et al., 2018). Dat de verschillen in retentie in deze 

studie tussen de controlegroep en de experimentele groep klein zijn is een zeer positief 

resultaat. Een instructie van de leerkracht kan vervangen worden door een instructievideo. Dit 

geeft de leerkracht de mogelijkheid meer leerlingen op eigen niveau te bedienen (Deunk et al., 

2018). Het geeft uitgevers van educatieve materialen en leerkrachten ondersteuning om tijd en 

geld te investeren om instructievideo’s te ontwerpen.  

De faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit beschrijft in haar 

missie dat onderzoek moet bijdragen aan innovatie in het onderwijs door onder andere het 

onderzoeken van vernieuwende tools (Open Universiteit, 2021). De uitgangspunten 

beschrijven dat de nadruk ligt op onderwijsleerprocessen, veelal in een digitale leer- en 

werkomgeving (Open Universiteit, 2021). Dit onderzoek sluit hierbij aan door 

instructievideo’s een prominentere plaats te wil geven in het onderwijs. Het gaat om een 

onderwijsleerproces welke mogelijk is in een klaslokaal alsook in een digitale omgeving. De 

Vakgroep Online Leren en Instructie, onderdeel van de faculteit Onderwijswetenschappen, 

bekijkt hoe leermateriaal voor online leren ontworpen zou moeten worden om tot efficiënt 

leren te leiden (Open Universiteit, 2021). Daarbij is het van belang dat deze worden getest in 

een authentiek leerscenario met authentieke materialen (Open Universiteit, z.d.). Dit 

onderzoek vindt plaats in de eigen groep op de eigen school. Tijdens het experiment wordt 

een daadwerkelijk doel uit het curriculum, begrijpen van Romeinse cijfers, gebruikt. Hierbij 

wordt bekeken hoe leermateriaal tot effectiever leren kan leiden. Deze elementen maken dat 

dit onderzoek aansluit bij de focus van de vakgroep Online Leren en Instructie.  

4.4 Conclusie  

Het doel van deze studie was onderzoek naar het langetermijneffect van een effectief 

ontworpen instructievideo in het basisonderwijs op leerresultaten. Hiervoor is een quasi-
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experimenteel onderzoek in groep 6 en 7 van een basisschool uitgevoerd. Resultaten laten 

anekdotische verschillen zien tussen de directe instructie en de instructievideo. Verschillen 

kunnen mogelijk verklaard worden door de motivatie en ontwikkeling van metacognitie van 

de participanten. Toekomstig onderzoek kan zich op deze mediërende factoren richten, op 

onderzoek met andere meetinstrumenten of in een ander domein. Daarbij is het van belang te 

onderzoeken welke factoren de resultaten op de lange termijn kunnen beïnvloeden. Dat de 

verschillen op de korte en lange termijn klein zijn is in dit onderzoek een positieve uitslag 

voor de instructievideo. Een instructievideo kan een plek krijgen binnen een curriculum in het 

basisonderwijs ter ondersteuning van de leerkracht om aan de onderwijsbehoeften van 

leerlingen tegemoet te komen.  
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Bijlagen 

Bijlage A: Lesplan 
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Bijlage B: Begeleidende PowerPoint bij de les 
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Bijlage C: werkblad  
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Bijlage D: toetsen 

 

Figuur D1 

Toetsversie 1 
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Figuur D2 

Toetsversie 2 
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Figuur D3 

Toetsversie 3 

 



 

Bijlage E: assumpties en descriptives 

 

 meetmoment 1 meetmoment 2 meetmoment 3 

 les video les video les video 

 

Valid 

 

45 

 

46 

 

45 

 

46 

 

45 

 

46 

Mean 17.267 16.043 16.756 15.804 17.044 15.783 

Std. Deviation 2.387 2.556 3.098 2.971 1.953 2.658 

Skewness -1.055 -0.318 -1.407 -0.460 -0.658 -0.609 

Kurtosis 0.699 -0.271 2.235 -1.014 0.731 -0.618 

Shapiro-Wilk 0.885 0.953 0.861 0.922 0.940 0.924 

P-value of Shapiro-Wilk < .001 0.060 < .001 0.004 0.022 0.005 
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Bijlage F: Interpretatie van de Bayes factor 

 

Bayes factor (BF₁₀) Interpretatie 

> 100  Beslissend bewijs voor H₁ 

30 - 100 Zeer sterk bewijs voor H₁ 

10 - 30 Sterk bewijs voor H₁ 

3 - 10 Substantieel bewijs voor H₁ 

1 - 3 Anekdotisch bewijs voor H₁ 

1 Geen bewijs 

.33 - 1 Anekdotisch bewijs voor H₀ 

.10 -.33 Substantieel bewijs voor H₀ 

.03 - .10 Sterk bewijs voor H₀ 

.10 - .001 Zeer sterk bewijs voor H₀ 

.001 - < Beslissend bewijs voor H₀ 

 

Noot. Aangepast overgenomen uit “A default Bayesian hypothesis test for correlations and 

partial correlations,” door R. Wetzels & E.J. Wagenmakers, 2012, Psychonomic Bulletin & 

Review, 19(6), 1057–1064., p. 1060 (https://doi.org/10.3758/s13423-012-0295-x) 
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Bijlage G: Bayesiaanse t-toets 

 

Figuur G1 

Prior en Postprior resultaten direct na de interventie 

 

Figuur G2 

Bayesiaanse robuustheidsanalyse resultaten direct na interventie 

 

 



LANGETERMIJNEFFECT VAN EEN INSTRUCTIEVIDEO 66 

Figuur G3 

Prior en Postprior resultaten direct na de interventie 

 

 

 

Figuur G4 

Bayesiaanse robuustheidsanalyse resultaten direct na interventie 
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Figuur G5 

Prior en Postprior resultaten direct na de interventie 

Prior and Posterior 

 

Figuur G6 

Bayesiaanse robuustheidsanalyse resultaten direct na interventie 
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Bijlage H: Bayesiaanse Regressie 

 

Tabel H1 

Vergelijkingsscore modellen  

Models P(M) P(M|data) BFₘ BF₁₀ R² 

 

condition 

 

0.250 

 

0.828 

 

14.458 

 

1.000 

 

0.046 

weeks + condition 0.250 0.156 0.554 0.188 0.046 

null model 0.250 0.014 0.042 0.017 0.000 

weeks  0.250 0.002 0.006 0.002 0.000 

 

Tabel H2 

Posterieure samenvattingen van coëfficiënten 

        95% Credible Interval 

Coëfficiënt P(incl) P(excl) P(incl|data) P(excl|data) BFinclusion Mean SD Lower Upper 

 

Intercept 

 

1.000 
 

0.000 

 

 

1.000 

 

0.000 

 

1.000 

 

16.443 

 

0.159 

 

16.129 

 

16.729 

weeks 0.500 0.500 0.158 0.842 0.188 -0.004 0.030 -0.133 0.015 

condition 0.500 0.500 0.984 0.016 62.020 -1.079 0.337 -1.763 -0.533 
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Figuur H1 

Marginale posterieure verdelingen weken 

 

 

Figuur H2 

Marginale posterieure verdelingen conditie 

 

 


