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Bijlage 1. Componenten bij Creemers in 
model voor klassikaal onderwijs en in 
model voor het interactief practicum 

 

Bijlage 1A. Effectiviteitscriteria bij Creemers in model voor klassikaal onderwijs en 
in model voor het interactief practicum  

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

interactief practicum: 

interactieve onderwijsdialoog met mix 
verplichte en extra leerstof, bewegende 
beelden, eindtoetsing in schrijfomgeving 

basisvaardigheden 

cognitieve vaardigheden 

metacognitieve vaardigheden 

cognitieve vaardigheden 

verkrijgen van kennis en inzicht in een 
domein van levenswetenschappen aan 
de hand van wetenschappelijke 
onderzoekmethodes en opgezet als 
vervanging van life experimenten 

 

Bijlage 1B. Componenten op studentniveau bij Creemers in model voor klassikaal 
onderwijs en in model voor het interactief practicum  

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

interactief practicum: 

 

achtergrondkenmerken 

• aptitudes (leercapaciteiten) 

• sociale afkomst 

• beginkennisniveau vakgebied begin 
studie 

• beginkennisniveau vakgebied 
tijdens studie 

• geslacht 

• taalvaardigheid 

• ervaring ICT 
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motivatie 

statisch als doorzettingsvermogen 
(perserverance)  

(statisch als doorzettingsvermogen) 

dynamisch in de vorm van 
beslismomenten  

leergedrag in onderwijsomgeving 

actieve tijdbesteding of time on task 

gebruikte gelegenheden 

Leeromgeving interactief practicum 

actieve tijdbesteding aan 
doornemen nieuwe instructie in 
deelproblemen 

Toetsomgeving interactief practicum 

actieve tijdbesteding aan 
schrijven van essays  

 

Bijlage 1C. Component kwaliteit van instructie bij Creemers in het model voor 
klassikaal onderwijs en in het model voor een interactief practicum  

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

interactief practicum 

 

kwaliteit van instructie 

 leeromgeving interactief practicum 

structurering 

• expliciteren en ordenen doelen 

• aanbieden advance organizers 

• activeren benodigde beginkennis 

• heldere presentatie leerstof 

 

structurering 

oriёnteren 

• expliciteren en ordenen doelen 

• advance organizers 

activeren benodigde beginkennis  

• informeren 

• toetsen 

hulp bij leerproces 

• begrippenlijst in leeromgeving 

• leerstof opnieuw doornemen in 
leeromgeving 

toetsomgeving interactief practicum 

hulp bij schrijfproces 

• aanbieden trefwoorden 



 

 

  211 

 

 

 

 

 

Dissertatie Yta Beetsma.docx 
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model voor het interactief practicum 
 

 Leeromgeving interactief practicum 

evaluatiecyclus  

• ordenen van de inhoud 

• aanwezigheid toetsing 

• aanwezigheid feedback 

• aanwezigheid corrigerende 
instructie 

 

evaluatiecyclus 

toetsafname 

• opdelen van leerstof in stappen 

• tussentijdse toetsing 

• gevarieerde toetsvormen 

• streven naar volledige beheersing 

 (valide en) betrouwbare beoordeling 

• correcte antwoordafhandeling 

geven van feedback in leeromgeving 

• onmiddellijke feedback 

• goed: KR + eigen antwoord 

• fout 1 poging: KR + KCR 

• fout meer pogingen: KR  

• gevarieerde corrigerende instructie 

Toetsomgeving interactief practicum 

toetsafname 

• opdelen van leerstof in stappen 

• eindtoetsing 

geven van feedback in toetsomgeving 

• onmiddellijke feedback 

 Leeromgeving interactief practicum 

creeren authentieke omgeving 

 

creёren authentieke omgeving 

simulatie wetenschappelijke 
onderzoeksmethode 

• videoregistratie experimenten in 
deelproblemen 

simulatie life experimenten in 
leeromgeving 

• videoregistratie preparatie en 
proefopstelling 

inzet multimedia in leeromgeving 

• bij subcomponent structurering 

• bij subcomponent evaluatiecyclus 
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 Toetsomgeving interactief practicum 

simulatie wetenschappelijke 
verslaglegging in toetsomgeving 

• online schrijven van korte essays 

 

Bijlage 1D. Component gelegenheid tot leren bij Creemers in het model voor 
klassikaal onderwijs en in het model voor het interactief practicum  

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

Leeromgeving interactief practicum 

 

aanbod leermaterialen, onderwerpen en 
oefeningen 

verplichte nieuwe leerstof 
(docentgestuurd) 

extra leerstof (studentgestuurd) 

student bepaalt navigatie 
(studentgestuurd) 

kwaliteit tussentijdse toetsing  

Toetsomgeving interactief practicum 

Eindtoetsing in schrijfomgeving 

extra leerstof (studentgestuurd) 

student bepaalt navigatie 
(studentgestuurd) 

 

Bijlage 1E. Component beschikbare roostertijd bij Creemers in het model voor 
klassikaal onderwijs en in het model voor het interactief practicum  

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

interactief practicum 

 

voldoende tijd voor onderwijs bepaald 
door regels, roosters etcera 

voldoende tijd voor doornemen 
practicum mede bepaald door 
beschikbare configuraties 

• samenwerken is noodoplossing 
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Bijlage 1F. Component beperkingen vormgeving in het model voor het interactief 
practicum  

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

Leeromgeving interactief practicum 

 

 beperkingen vormgeving bij 

• instructie in de leeromgeving 

• tussentijdse toetsing  

� bij toetsafname 
� bij beoordeling 
� bij geven feedback 

• navigatie  

Toetsomgeving interactief practicum 

beperkingen in de vormgeving bij  

• navigatie 

 

Bijlage 1G Efficiёnte instructiekenmerken in de component kwaliteit van instructie 
van het interactief practicum gebaseerd op onderzoeksresultaten 

 Efficiёnte instructiekenmerken in interactief practicum 

• doornemen van klassieke courseware en interactieve video 

• doornemen van orientatiemogelijkheden 

• activeren van benodigde beginkennis 

• opdelen van leerstof in relatieve kleine eenheden 

• geven van onmiddellijke feedback in de vorm van KCR bij tussentijdse toetsing 

 

  



 

 

214 

 

 

 

 

 

  Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Effectieve kenmerken van een digitaal biologie practicum in het hoger onderwijs 

 

Bijlage 1H. Herrangschikking componenten in onderwijseffectiviteitsmodel voor het 
interactief practicum  

• uitsplitsing componenten gelegenheid tot leren en beschikbare roostertijd 

• van hierarchische ordening componenten op klasniveau naar parallelle 
ordening componenten op practicumniveau. Relatie kwaliteit van instructie 
loopt niet via gelegenheid tot leren, maar direct via motivatie 

• motivatie is dynamisch opgevat als beslismomenten die de student telkens 
neemt bij doornemen practicum: de relaties van de componenten lopen via 
motivatie met uitzondering van de relatie tussen kwaliteit van instructie en 
effectiviteitscriteria 

• relatie van effectiviteitscriteria op motivatie vervalt 

• relatie van achtergrondkenmerken op effectiviteitscriteria vervalt 

• opdeling van componenten kwaliteit van instructie en gelegenheid tot leren met 
verwachte positieve en negatieve invloed op motivatie  

� kwaliteit van instructie: beperkingen in de vormgeving bij instructie en 
tussentijdse toetsing 

� gelegenheid tot leren: beperkingen in de vormgeving bij navigatie in 
leeromgeving en toetsomgeving 

� beschikbare tijd: samenwerken als noodoplossing 
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model voor het interactief practicum 
 

Bijlage 1I. Verwachtingen ten aanzien van de relaties tussen componenten van het 
onderwijseffectiviteitsmodel voor een interactief practicum  

1. Positieve relatie tussen actieve tijdbesteding en leerresultaat 
2. Positief effect van kwaliteit van instructie op leerresultaat 
3. Positief effect van kwaliteit van instructie op leerresultaat via actieve 

tijdbesteding 
4. Hulpmiddelen die dienen voor orientatie en activeren beginkennis, het 

opdelen van leerstof in relatieve kleine eenheden en het geven van 
feedback hebben een versnellende functie bij het leren, dat wil zeggen dat 
doornemen van deze onderdelen leidt tot minder actieve tijdbesteding in 
practicum 

5. Hulpmiddelen die dienen voor verkrijgen begrip, tussentijdse toetsing en 
het creёren van een authentieke omgeving hebben een verdiepende 
functie bij het leren, dat wil zeggen doornemen van deze onderdelen leidt 
tot meer actieve tijdbesteding in practicum 

6. Beperkingen van de vormgeving van het practicum hebben een negatieve 
invloed op motivatie dat zich uit in minder actieve tijdbesteding in het 
practicum en een lager leerresultaat 

7. Samenwerken als noodoplossing voor capaciteitsproblemen heeft een 
negatieve invloed op motivatie dat zich uit in minder actieve tijdbesteding 
in het practicum en een lager leerresultaat  

8. Een hoog beginkennisniveau leidt tot: 
a. Een beter leerresultaat 
b. Minder fouten in de leeromgeving 
c. Minder vaak in aanraking komen met de beperkingen in de 

vormgeving 
d. Minder actieve tijdbesteding in het practicum 

 



   

 

 
Bijlage 2. Gemiddelden onderdelen 
interactief practicum 

 

Bijlage 2A. Gemiddelden en spreiding onderzoeksvariabelen in de leeromgeving 
vallend onder structurering (KS) van de component kwaliteit van instructie totaal en 
uitgesplitst naar studierichting.   

  tijd tijd gedaan 

n totaal = 523 Indeling totaal bio far bio far 

tijd in minuten KvI OTL M s.d. m m % %Sign?

inleiding KS1 GX 5.8 (4.5) 5.2 6.5 89% 72% Ja 
beginkennis informatie via menu KS2 GX 0.4 (1.0) 0.2 0.6 20% 25% Ja 

beginkennistoets via menu KS2 GX 0.1 (0.6) 0.1 0.2 4% 10% Ja 

instructie verplichte beginkennis 1x KS2 GV 1.3 (1.2) 1.1 1.7 100% 100% Ja 

vragen verplichte beginkennis 1x KS2 GV 1.5 (1.1) 1.3 1.9 100% 100% Ja 

begrippen via menu KS3 GX 0.4 (1.3) 0.3 0.5 17% 24%  

terug via menu KS3 GX 1.4 (2.5) 0.8 2.1 60% 81% ja 

 
KvI: component Kwaliteit van Instructie; structurering: KS1: orientatiemogelijkheden; KS2: 
activeren beginkennis; KS3: hulpmiddelen bij leren 
OTL: component gelegenheid tot leren; GV: verplichte leerstof / docentgestuurd  GX: extra 
leerstof / studentgestuurd  
Sign?:  Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 
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Bijlage 2B. Gemiddelden en spreiding onderzoeksvariabelen in de leeromgeving 
vallend onder aanwezigheid evaluatiecyclus (KE) van de component kwaliteit van 
instructie totaal en uitgesplitst naar studierichting.  

n totaal = 523 Indeling totaal bio far  

tijd in minuten KvI  OTL m s.d. m mSign?  

% fout beginkennis vragen KE2 GE 9.2 (18.0) 9.9 8.3  
% fout vragen deelprobleem 1 KE1 GE 20.6 (15.9) 18.1 23.6 Ja 

% fout vragen deelprobleem 2 KE1 GE 16.0 (14.6) 15.5 16.6  

% fout vragen deelprobleem 3 KE1 GE 16.2 (14.6) 16.6 15.7  

% fout vragen deelprobleem 4 KE1 GE 11.5 (10.3) 12.6 10.2 Ja 

% fout invullen tabellen KE1 GE 24.1 (9.8) 23.1 25.2  

tijd vragen deelproblemen 1x KE1 GV 9.3 (3.8) 8.2 10.5 Ja 

tijd invullen tabellen 1
e
 keer KE1 GV 2.9 (0.9) 2.8 3.0  

tijd tekstuele instructie deelproblemen 1x KE1 GV 11.1 (6.3) 8.9 13.7 Ja 

extra tekstuele feedback (n) KE3 GE 7.2 (2.1) 7.2 7.1 

 
KvI: component Kwaliteit van Instructie; evaluatiecyclus: KE1: toetsafname; KE2: 
beoordeling; KE3: geven feedback;  
OTL: component gelegenheid tot leren; GV: verplichte leerstof /docentgestuurd  GX: extra 
leerstof / studentgestuurd GE: kwaliteit van toetsing  
Sign?:  Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 

 

Bijlage 2C. Gemiddelden en spreiding onderzoeksvariabelen in de leeromgeving 
vallend onder creeren authentieke omgeving (KA) van de component kwaliteit van 
instructie totaal en uitgesplitst naar studierichting. 

n totaal = 523 Indeling totaal bio far 

tijd in minuten KvI  OTL M s.d. m mSign?  

tijd visuele instructie deelproblemen 1x KA1LO GV 6.8 (0.5) 6.7 6.9 Ja 
tijd preparatie KA2 GV 6.2 (2.5) 4.6 8.0 Ja 

extra visuele feedback (n) KA3 GE 1.9 (1.7) 1.9 2.0  

tijd visuele informatie voor tabel KA3 GX 3.9 (1.7) 3.7 4.1 Ja 

   m s.d.  gedaan   

visuele informatie vragen KA3 GX 0.9 (1.1) 71% 76% 
visuele informatie tijdens tabel KA3 GX 0.7 (0.9) 80% 90% Ja 

KvI: component Kwaliteit van Instructie; authentieke omgeving: KA1 LO simulatie 
wetenschappelijke methode; KA2: vervanging dierproef; KA3: inzet multimedia bij 
evaluatiecyclus  
OTL: component gelegenheid tot leren; GV: verplichte leerstof / docentgestuurd  GX: extra 
leerstof /studentgestuurd GE: kwaliteit van toetsing  
Sign?:  Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 
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Bijlage 2D. Gemiddelden en spreiding onderzoeksvariabelen in de leeromgeving 
vallend onder beperkingen van de vormgeving totaal en uitgesplitst naar 
studierichting. 

n totaal = 523  totaal bio far  

tijd in minuten  m s.d. gedaan Sign?  

benodigde sessies extra essays BNLO 1.4 (0.7) 12% 8%  
benodigde sessies overig BNLO 12% 21%  

tijd herhaling via instappen BNLO 0.5 (2.2) 16% 12% Ja 

tijd dubbele beginkennis BNLO 0.1 (1.1) 6% 7%  

tijd ongeldige functietoetsen BNLO 0.3 (1.3) 34% 41%  

  m s.d m m  

% fout vragen 1 poging BE1 9.7 (10.1) 9.0 10.5  
tijd herhaling vragen beginkennis BE1 0.0 (0.2) 0.0 0.1  

tijd herhaling vragen 
deelproblemen 

BE1 3.2 (3.2) 3.0 3.5  

tijd herhaling invullen tabellen BE1 0.6 (0.6) 0.5 0.7 Ja 

ten onrechte fout (n) BE2 0.1 (0.3) 0.1 0.1 Ja 
overige foute antwoordafh. (n) BE2 0.5 (0.7) 0.5 0.5  

% ongeldig bij vragen BE2 0.6 (1.5) 0.6 0.6  
% ongeldig bij tabellen BE2 2.9 (4.7) 3.0 2.7  
tijd ongeldige antwoorden BE2 0.3 (0.6) 0.3 0.4  

suboptimale feedback (n) BE3 1.3 (0.5) 1.3 1.3  
maximale pogingen bereikt (n) BE3 0.1 (0.4) 0.1 0.1  

 
Beperkingen vormgeving: BNLO: beperkingen bij navigatie in leeromgeving; BE1 
beperkingen bij afname toets; BE2 beperkingen bij beoordeling toets; BE3: beperkingen bij 
geven feedback  

Sign?: Statitische significantie getoetst op 0.05 niveau 
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Bijlage 2E. Gemiddelden en tijdbesteding in leeromgeving, uitgesplitst naar al dan 
niet doornemen inleiding en studierichting  

 geen inleiding wel inleiding 

 bio far totaal bio far totaal

31 68 99 251 173 424 Sign? 

 m m m M m m
Inl 

inl * 
stu 

  

Practicumcijfer 7.27 7.54 7.45 7.49 7.65 7.55 ja  
totale tijd leerpakket 80.3 118.4 106.5 80.6 113.7 94.1  ja 

omvang essays 1787 2192 2065 1710 2164 1895   

tijd schrijven essays 31.6 52.1 45.7 30.4 46.6 37.0 ja  

tijd verplichte nieuwe leerstof   

tijd visuele instructie 6.7 7.0 6.9 6.7 6.9 6.8   

tijd tekstuele instructie 
deelprob. 

11.4 16.7 15.0 8.6 12.5 10.2 ja  

tijd vragen deelproblemen  11.2 16.1 14.6 11.3 13.2 12.1 ja ja 

tijd tabellen deelproblemen  3.2 4.1 3.8 3.4 3.6 3.4  ja 

tijd verplichte beginkennis 3.6 5.1 4.7 2.2 2.9 2.5 ja ja 

tijd preparatie 4.1 8.7 7.3 4.6 7.8 5.9   

tijd extra leerstof   

tijd inleiding .0 .0 .0 5.8 9.0 7.1 ja ja 

tijd raadplegen hulpmenu  1.8 1.7 1.7 1.3 4.1 2.4 ja ja 

tijd begrippen via menu .63 .00 .20 .23 .75 .45  ja 

tijd extra informatie 
beginkennis   

.18 .01 .06 .19 .81 .44 ja ja 

tijd extra toets beginkennis .04 .00 .01 .06 .28 .15 ja ja 

tijd terug .97 1.65 1.44 .79 2.22 1.38   

tijd extra visuele informatie 5.1 6.2 5.8 5.0 5.8 5.3   

 
Inl = inleiding; inl * stu = inleiding * studierichting 
Sign?: Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 
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Bijlage 2F. Gemiddelden en spreiding tijd besteed aan schrijven essays (in 
minuten) per deelprobleem totaal en uitgesplitst naar studierichting.  

n totaal = 523  Totaal bio far

tijd in minuten Indeling m s.d. m m Sign?   

tijd essay deelprobleem 1 GX 6.7 (4.2) 4.7 9.0 Ja 
tijd essay deelprobleem 2 GX 10.8 (6.6) 8.9 13.1 Ja 

tijd essay deelprobleem 3 GX 10.2 (6.0) 8.0 12.8 Ja 

tijd essay deelprobleem 4 GX 10.9 (5.1) 8.9 13.2 Ja 

 
Gelegenheid tot leren: GX = studentgestuurd of learner control 
Sign? Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 

 

Bijlage 2G. Gemiddelden en spreiding omvang essays (in lettertekens) per 
deelprobleem totaal en uitgesplitst naar studierichting.  

n totaal = 523  totaal bio far

omvang in lettertekens indeling m s.d. m m Sign?   

omvang essay deelprobleem 1 KE1 KA1TO 293 (133) 241 353 Ja 
omvang essay deelprobleem 2 KE1 KA1TO 536 (145) 489 591 Ja 
omvang essay deelprobleem 3 KE1 KA1TO 540 (147) 482 607 Ja 
omvang essay deelprobleem 4 KE1 KA1TO 559 (143) 507 621 Ja 
 
Kwaliteit van instructie: evaluatiecyclus KE1 bij toetsafname; KA1TO simulatie 
wetenschappelijke verslaglegging 
Sign? Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 

  

Bijlage 2H. Gebruik beperkingen bij navigatie in de toetsomgeving (BNTO), totaal en 
uitgesplitst naar studierichting  

n totaal = 523  totaal bio far

 indeling m s.d. gedaan Sign? 

Extra pogingen schrijven essays BNTO 0.2 (0.9) 12% 8%  
max tekstverwerker bereikt BNTO 0.1 (0.4) 3% 14% ja 

fout verlaten tekstverwerker BNTO 0.0 (0.2) 2% 3% 

 
BNTO  = Beperkingen vormgeving toetsomgeving 
Sign? Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 

  

 



 

 

  221 

 

 

 

 

 

Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Bijlage 2. Gemiddelden onderdelen interactief practicum 
 

Bijlage 2I. Gemiddelden practicumcijfer en procesvariabelen, uitgesplitst naar 
geslacht, studierichting en samenwerken 

 Alleen Samenwerken 

bm bv fm fv bm bv fm fv

110 118 86 118 19 35 11 26

n  totaal = 523 m m m m m m m m

Practicumcijfer 7.50 7.41 7.62 7.68 7.58 7.47 7.59 7.33
totale tijd interactief practicum 79.4 84.3 109.7 121.1 73.8 75.0 107.4 108.5

tijd schrijven essays 27.8 33.9 45.9 51.0 30.5 27.6 46.1 43.6

omvang essays (aantal lettertekens) 1683 1815 2130 2287 1671 1528 1989 1869

tijd instructie deelproblemen 15.8 16.2 19.0 22.0 12.9 14.2 18.1 20.9

tijd overige verplichte nieuwe leerstof 18.3 18.1 24.1 26.4 16.9 17.2 23.7 23.3

tijd extra leerstof 12.0 11.7 15.4 16.0 9.4 10.7 15.3 16.0

tijd herhaling tussentijdse toetsing 4.1 3.8 4.8 4.8 2.9 3.9 4.2 3.8

tijd beperkingen vormgeving 1.4 .6 .6 1.0 1.3 1.4 .0 1.0

kwaliteit tussentijds toetsen (% fout) 22.5 22.2 24.4 22.9 21.9 20.1 23.6 22.1

bm = mannelijke biologie studenten                fm = mannelijke farmacie studenten  
bv  = vrouwelijke biologie studenten                fv = vrouwelijke farmacie studenten 

 

Bijlage 2J. Statistisch significante verschillen in gemiddelden op practicumcijfer en 
procesvariabelen voor geslacht), studierichting en samenwerken  

  Covariaten  

 

N totaal = 523 

sex stu sam sex 
*stu 

sex* 
sam 

stu * 
sam 

3w 

practicumcijfer        
totale tijd interactief practicum  ** *     
tijd schrijven essays  **   *   
omvang essays (aantal lettertekens)  ** **  **   
tijd instructie deelproblemen * ** *     
tijd overige verplichte nieuwe leerstof  ** *     
tijd extra leerstof  **      
tijd herhaling tussentijdse toetsing        
tijd beperkingen vormgeving        
kwaliteit tussentijds toetsen (% fout)        
sex = geslacht; stu  = stidierichting; sam = samenwerken; 3w = geslacht * studierichting * 
samenwerken 
p < 0.05   ** p< 0.01 



   

 

 
Bijlage 3 Additieve, unieke en gedeelde 
bijdrage aan verklaarde variantie bij 
stapsgewijze regressieanalyse en 
commonality analysis 

Bijlage 3A. Additieve bijdrage bij stapsgewijze regressieanalyse aan de verklaarde 
variantie (R

2
) van covariaten, kenmerken van de leeromgeving (LO) en kenmerken 

van de toetsomgeving (TO) volgens indeling gelegenheid tot leren in de 
afhankelijke variabelen tijd besteed aan instructie in de deelproblemen, tijd essays, 
cijfer practicum en cijfer afsluitende theorie 

 
tijd 
instructie 

tijd 
essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V(covariaten) 19.6 27.9 3.3 37.8 

1.V(geslacht) 4.1 2.8 1.0 6.8 

2. V(beginkennis begin studie) 0.3 0.6 0.6 15.7 

3. V(beginkennis tijdens studie) 14.0 23.8 1.6 15.2 

4. V(samenwerken) 1.2 0.7 0.1 0.1 

V(leeromgeving)  41.3 23.2 10.8   4.9 

5. V(beperkingen navigatie LO) 1.1 0.4 0.3 0.3 

6. V(beperkingen tussentijdse 
toetsing) 

2.9 2.7 2.6 2.5 

7. V(kwaliteit toetsing LO) 2.1 4.1 2.9 1.1 

8. V(tijd extra leerstof) 6.4 7.1 4.0 0.7 

9. V(tijd overige nieuwe leerstof ) 28.8 8.2 0.5 0.1 

10. U(tijd instructie deelproblemen) 
*) 

--- 0.7 0.5 0.2 

V(toetsomgeving)    8.0 22.9   1.5 

11. V(beperkingen navigatie TO) --- 0.7 1.5 0.6 

12. V(omvang essays) --- 7.3 20.8 0.7 

13. U(tijd essays) *) --- --- 0.6 0.2 

V(totaal) 60.9 59.1 37.0 44.2 

V( ) = additieve bijdrage aan variantie  
1. etc   volgorde van invoeren in de stapsgewijze regressieanalyse 
*)  zie voor uitleg 5.10.2 
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Bijlage 3B  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R2) van instructiekenmerken van de leeromgeving ingedeeld 
volgens de component gelegenheid tot leren in de  afhankelijke variabelen tijd 
besteed aan instructie in de deelproblemen, tijd essays, cijfer practicum en cijfer 
afsluitende theorie  

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd 

essays 
cijfer 

practicum 
cijfer 

theorie 

V (beperkingen vormgeving 
leeromgeving) 

  4.0   3.1   2.9 2.8 

V(gelegenheid tot leren)  37.3 19.4   7.4 1.9 

U(kwaliteit tussentijdse 
toetsing) 

  1.4 2.0 2.0 0.9 

U(tijd extra leerstof)   1.1 2.9 3.6 0.7 

U(tijd overige verplichte 
nieuwe leerstof) 

28.8 8.2 0.5 0.1 

C (gelegenheid tot leren)   6.0 6.3 1.3 0.2 

U(instructie deelproblemen)    ---   0.7   0.5 0.2 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V( ) = additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
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Bijlage 3C  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R

2
) van instructiekenmerken van de leeromgeving volgens de 

indeling structurering (KS) in de  afhankelijke variabelen tijd besteed aan instructie 
in de deelproblemen, tijd essays, cijfer practicum en cijfer afsluitende theorie  

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V (beperkingen vormgeving 
leeromgeving)  

  4.0   3.1   2.9 2.8 

V(evaluatiecyclus en authentieke 
omgeving) 

25.3 18.7   5.8 1.4 

V(structurering) 12.0   1.4   2.1 0.7 

U(orientatie)   0.1 0.1  0.9 0 

U(beginkennis) 11.4 0.8  0.6 0.5 

U(begrip)   0.3 0.4  0.7 0.1 

C (structurering)   0.2 0.1 -0.1 0.1 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V( ) = additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 

Bijlage 3D  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R

2
) van instructiekenmerken van de leeromgeving volgens de 

indeling evaluatiecyclus in de afhankelijke variabelen tijd besteed aan instructie in 
de deelproblemen, tijd essays, cijfer practicum en cijfer afsluitende theorie  

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V (beperkingen vormgeving  
leeromgeving) 

  4.0   3.1   2.9 2.8 

V(structurering en authentieke 
omgeving) 

31.8 17.3   5.3 1.1 

V(evaluatiecyclus)   5.5   2.8   2.6 1.0 

U(toetsafname) 4.6 2.8 1.8 0.7 

U(feedback) 0.2 0 0.5 0.4 

C (evaluatiecyclus) 0.7 0 0.3 -0.1 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V( ) = additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
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Bijlage 3E  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R2) van instructiekenmerken van de leeromgeving volgens de 
indeling authentieke omgeving in de afhankelijke variabelen tijd besteed aan 
instructie in de deelproblemen, tijd essays, cijfer practicum en cijfer afsluitende 
theorie 

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd 

essays 
cijfer 

practicum 
cijfer 

theorie 

V (beperkingen vormgeving 
leeromgeving) 

  4.0   3.1   2.9 2.8 

V(structurering en evaluatiecyclus) 34.7 16.3   6.8 1.8 

V(authentieke omgeving)   2.6   3.8   1.1 0.3 

U(experimenten) - 0.5 0.1 0 

U(vervanging life experimenten) 1.5 0.9 0.1 0 

U(inzet multimedia) 0.7 1.6 0.8 0.2 

C (authentiek omgeving) 0.4 0.8 0.1 0.1 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V( ) = additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
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Bijlage 3F  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R

2
) van beperkingen van de vormgeving in de leeromgeving 

in de  afhankelijke variabelen tijd besteed aan instructie in de deelproblemen, tijd 
essays, cijfer practicum en cijfer afsluitende theorie  

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd 

essays 
cijfer 

practicum 
cijfer 

theorie 

V (gelegenheid tot leren) 39.1 21.7   8.1 2.9 

V(beperkingen vormgeving LO)   2.2   1.5   2.7 2.0 

U(beperkingen navigatie LO) 0.9 0.4  0.4 0.1 

U(beperkingen toetsing LO) 1.0 1.1  2.5 1.9 

C (beperkingen vormgeving LO) 0.3    0 -0.2    0 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V( )= additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 

 

Bijlage 3G  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R

2
) van beperkingen bij toetsing in de leeromgeving 

uitgesplitst naar toetsafname, beoordeling en feedback in de  afhankelijke 
variabelen tijd besteed aan instructie in de deelproblemen, tijd essays, cijfer 
practicum en cijfer afsluitende theorie.  

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd 

essays 
cijfer 

practicum 
cijfer 

theorie 

V (gelegenheid tot leren en 
beperkingen navigatie in de 
leeromgeving) 

40.3 22.1   8.3 3.0 

V(beperkingen toetsing leeromgeving)   1.0   1.1   2.5 1.9 

U(toetsafname)  0.1 0.7 0.6 0.8 

U(beoordelen)  0.6 0.4 1.0 1.1 

U(feedback)  0.4 0.0 0.8 0.0 

C (beperkingen toetsing LO) -0.1 0.0 0.1 0.0 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V( )= additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
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Bijlage 3H.  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan 
de verklaarde variantie (R

2
) van instructiekenmerken in de toetsomgeving in de  

afhankelijke variabelen tijd essays, cijfer practicum en cijfer afsluitende theorie 

 

afhankelijke variabele tijd essays 
cijfer 

practicum 
cijfer theorie 

V (achtergrondkenmerken student, 
samenwerken, kenmerken leeromgeving) 

51.1 14.1 42.7 

V(toetsomgeving)   8.0 22.9   1.5 

U(beperkingen navigatie toetsomgeving) 0.2 0.3 0.4 

U(omvang essays) 7.3 15.8 0.6 

U(tijd essays) ---- 0.6 0.2 

C(omvang essays en tijd essays) ---- 5.0 0.7 

C(omvang essays, tijd essays, 
beperkingen navigatie toetsomgeving) 0.5 1.2 -0.4 

Totale bijdrage verklaarde variantie 59.1 37.0 44.2 

V( )= additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C ( )= gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 

 

Bijlage 3I. Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R

2
) van de achtergrondkenmerken student geslacht, 

beginkennis begin studie en beginkennis tijdens studie in de  afhankelijke 
variabelen tijd besteed aan instructie in de deelproblemen, tijd essays, cijfer op het 
leerpakket, cijfer afsluitende theorie.  

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd 

essays 
cijfer 

practicum 
cijfer 

theorie 

V(achtergrondkenmerken student) 18.4 27.2 3.2 37.7 

U(geslacht) 2.3 1.2 0.7 0.8 

U(beginkennis begin studie) 0.9 0.1 0.0 4.2 

U(beginkennis tijdens studie) 14.0 23.8 1.6 15.2 

C (achtergrondkenmerken student) 1.2 2.1 0.9 17.5 

U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
V( )= additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
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Bijlage 4A. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten onderzoeksvariabelen bij 
regressieanalyse met afhankelijke variabele tijd instructie deelproblemen volgens 
indeling gelegenheid tot leren; C = covariaten achtergrondkenmerken student en 
samenwerken; LO = met kenmerken leeromgeving  

afhankelijke variabele: tijd nieuwe 
instructie deelproblemen; n = 523 

com. ondvr. βC βLO tabel H6 

achtergrondkenmerken student en samenwerken (totaal=7)   

geslacht (vrouw= 0 man = 1)   -0.13* -0.04 6.20 
eindexamencijfer talen    -0.12* -0.05 6.20 

eindexamencijfer bètavakken     -0.06 -0.03  

studierichting (bio=1 ; far=2)    0.38* 0.07 6.20 

gerealiseerde studielast      0.06 0.06  

cijfer vakkennis begin cursus   0.02 0.01  

samenwerken (alleen=0 ;sam=1)    -0.11* -0.01 6.20 

beperkingen navigatie leeromgeving (totaal=4)      

benodigde sessies  BNLO III  0.07+ 6.16 
tijd herhaling via instappen BNLO III  0.02  

tijd dubbele beginkennis  BNLO III  -0.05  

tijd ongeldige functietoetsen BNLO III  -0.06  

beperkingen vormgeving bij tussentijds toetsen (totaal = 11)     

% fout vragen met 1 
antwoordgelegenheid 

BE1 III   -0.01  

ten onrechte fout (n) BE2 III  -0.04  

overige foute antwoordafhandeling (n) BE2 III  -0.05  

% ongeldig bij vragen  BE2 III  -0.06  

% ongeldig bij tabellen BE2 III  -0.01  

suboptimale feedback (n) BE3 III  -0.06  

maximale pogingen bereikt (n) BE3 III  0.09+ 6.16 

tijd ongeldige antwoorden BE1 III   0.04  

tijd herhaling vragen beginkennis  BE1 III   0.01  

tijd herhaling vragen deelproblemen  BE1 III   0.02  

tijd herhaling invullen tabellen BE1 III   -0.01  

kwaliteit tussentijdse toetsing (totaal=8) 

% fout beginkennis vragen GE1 I   -0.01  
% fout vragen deelprobleem 1 GE1 I   0.04  

% fout vragen deelprobleem 2 GE1 I   0.03  

% fout vragen deelprobleem 3 GE1 I   -0.02  

% fout vragen deelprobleem 4 GE1 I   0.01  

% fout invullen tabellen GE1 I   -0.07  

extra tekstuele feedback (n) GE3 I   0.11  

extra visuele feedback (n) GE3 I   -0.05  
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tijd nieuwe instructie deelproblemen com. ondvr. βC  βLO  tabel H6 

extra leerstof (totaal=8)        

tijd inleiding  GX I   0.03  
tijd beginkennis informatie via menu GX I   -0.04  

tijd beginkennistoets via menu  GX I   0.04  

tijd begrippen via menu GX I   -0.03  

tijd terug via menu GX I   -0.06  

tijd visuele informatie vragen GX I   0.01  

tijd visuele informatie voor tabel  GX I   0.09* 6.11 

tijd visuele informatie tijdens tabel GX I   0.01  

overige verplichte nieuwe leerstof (totaal=5) 

tijd nieuwe instructie beginkennis  GV  I   0.39* 6.11 
tijd vragen beginkennis 1

e
 keer GV I   0.07+ 6.11 

tijd preparatie  GV I   0.20* 6.11 

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer GV I   0.21* 6.11 

tijd invullen tabellen 1
e
 keer GV I   0.11* 6.11 

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

Gelegenheid tot leren:  
GE1: kwaliteit toetsing bij toetsafname; GE3: kwaliteit toetsing bij geven feedback;  
GX: extra leerstof / studentgestuurd; GV: verplichte leerstof/ docentgestuurd 

Beperkingen vormgeving:  
BNLO: beperkingen bij navigatie leeromgeving;  BE1: beperkingen bij toetsafname;  
BE2: beperkingen bij beoordeling toets; BE3: beperkingen bij geven feedback 
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Bijlage 4B. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten onderzoeksvariabelen bij 
regressieanalyse met afhankelijke variabele tijd schrijven essays volgens indeling 
gelegenheid tot leren; C = covariaten achtergrondkenmerken student en 
samenwerken; LO = met kenmerken leeromgeving; TO = met kenmerken 
toetsomgeving 

afhankelijke variabele: tijd schrijven 
essays; n = 523 

com. ondvr. βC βLO  βTO 
 tabel 

H6 

achtergrondkenmerken student en samenwerken (totaal=7)     

geslacht (vrouw= 0 man = 1)   -0.12* -0.06 -0.03  6.20 
eindexamencijfer talen    -0.05 -0.03 -0.04  

eindexamencijfer bètavakken     -0.05 -0.01 -0.02  

studierichting (bio=1 ; far=2)    0.50* 0.20* 0.06  6.20 

gerealiseerde studielast      0.04 0.00 -0.03   

cijfer vakkennis begin cursus   0.05 0.05 0.05   

samenwerken (alleen=0 ;sam=1)    -0.09 -0.03 0.04   

beperkingen navigatie leeromgeving (totaal=4)        

benodigde sessies  BNLO III  0.06 0.01  
tijd herhaling via instappen BNLO III  0.00 -0.02  

tijd dubbele beginkennis  BNLO III  -0.05 -0.07  6.16 

tijd ongeldige functietoetsen BNLO III  0.01 0.02   

beperkingen vormgeving bij tussentijds toetsen (totaal = 11)       

% fout vragen met 1 antwoordgelegenheidBE1 III  -0.01 -0.02  
ten onrechte fout (n) BE2 III  0.01 0.01  

overige foute antwoordafhandeling (n) BE2 III  -0.05 -0.02  

% ongeldig bij vragen  BE2 III  -0.01 -0.01  

% ongeldig bij tabellen BE2 III  0.00 0.02  

suboptimale feedback (n) BE3 III  0.00 -0.01  

maximale pogingen bereikt (n) BE3 III  0.03 0.02  

tijd ongeldige antwoorden BE1 III   0.04 0.03  

tijd herhaling vragen beginkennis  BE1 III   -0.05 -0.05  

tijd herhaling vragen deelproblemen  BE1 III   0.02 0.03  

tijd herhaling invullen tabellen BE1 III   0.10+ 0.11* 6.16 

kwaliteit tussentijdse toetsing (totaal=8) 

% fout beginkennis vragen GE1 I   0.04 0.03  
% fout vragen deelprobleem 1 GE1 I   0.10 0.11  

% fout vragen deelprobleem 2 GE1 I   0.00 0.00  

% fout vragen deelprobleem 3 GE1 I   -0.05 -0.05  

% fout vragen deelprobleem 4 GE1 I   -0.02 0.02  

% fout invullen tabellen GE1 I   -0.12* -0.11* 6.11 

extra tekstuele feedback (n) GE3 I   0.01 0.01  

extra visuele feedback (n) GE3 I   -0.12 -0.11  
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tijd schrijven essays com. ondvr. βC  βLO  βTO  tabel 
H6 

extra leerstof (totaal=8)          

tijd inleiding  GX I   0.04 0.04  
tijd beginkennis informatie via menu GX I   0.00 0.02  

tijd beginkennistoets via menu  GX I   -0.03 -0.07  

tijd begrippen via menu GX I   0.03 0.02  

tijd terug via menu GX I   0.07 0.06  

tijd visuele informatie vragen GX I   0.06 0.03  

tijd visuele informatie voor tabel  GX I   0.12* 0.11* 6.11 

tijd visuele informatie tijdens tabel GX I   0.06 0.05  

overige verplichte nieuwe leerstof (totaal=5) 

tijd nieuwe instructie beginkennis  GV  I   0.12* 0.09+ 6.11 
tijd vragen beginkennis 1

e
 keer GV I   0.01 0.01  

tijd preparatie  GV I   0.16* 0.18* 6.11 

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer GV I   0.11* 0.08+ 6.11 

tijd invullen tabellen 1
e
 keer GV I   0.04 0.05  

nieuwe instructie deelproblemen (totaal=2) 

tijd visuele instructie deelproblemen GV  I   0.09+ 0.09* 6.11 
tijd tekstuele instructie deelproblemen  GV I   0.07 0.04  

kenmerken toetsomgeving (totaal=7) 

extra pogingen schrijven essays BNTO VI    0.00  
fout verlaten tekstverwerker  BNTO VI    0.03  

max tekstverwerker bereikt   BNTO VI    -0.02  

omvang essay deelprobleem 1 KE1 V    0.05  

omvang essay deelprobleem 2 KE1 V    0.11* 6.18 

omvang essay deelprobleem 3 KE1 V    0.23* 6.18 

omvang essay deelprobleem 4 KE1 V    0.05  

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

Gelegenheid tot leren:  
GE1: kwaliteit toetsing bij toetsafname; GE3: kwaliteit toetsing bij geven feedback;  
GX: extra leerstof / studentgestuurd; GV: verplichte leerstof/ docentgestuurd 

Kwaliteit van instructie: 
KE1: Evaluatiecyclus bij toetsopname opdelen in stappen 

Beperkingen vormgeving:  
BNLO: beperkingen bij navigatie leeromgeving;  BE1: beperkingen bij toetsafname;  
BE2: beperkingen bij beoordeling toets; BE3: beperkingen bij geven feedback 
BNTO: beperkingen bij navigatie toetsomgeving 



 

 

234 

 

 

 

 

 

  Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Effectieve kenmerken van een digitaal biologie practicum in het hoger onderwijs 

 

Bijlage 4C. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten onderzoeksvariabelen bij 
regressieanalyse met afhankelijke variabele cijfer practicum volgens indeling 
gelegenheid tot leren; C = covariaten achtergrondkenmerken student en 
samenwerken; LO = met kenmerken leeromgeving; TO = met kenmerken 
toetsomgeving 

afhankelijke variabele: cijfer 
practicum; n = 523 

com. ondvr. βC βLO βTO
tabel 
H6 

achtergrondkenmerken student en samenwerken (totaal=7)     

geslacht (vrouw= 0 man = 1)   0.05 0.06 0.10* 6.20 
eindexamencijfer talen    0.08 0.08 0.08  

eindexamencijfer bètavakken     0.02 0.04 0.03  

studierichting (bio=1 ; far=2)    0.11 * 0.01 -0.19* 6.20 

gerealiseerde studielast      0.04 0.02 -0.06  

cijfer vakkennis begin cursus   0.07 0.06 0.04  

samenwerken (alleen=0 ;sam=1)    -0.03 -0.01 0.06  

beperkingen navigatie leeromgeving (totaal=4)        

benodigde sessies  BNLO III  -0.03 -0.06   
tijd herhaling via instappen BNLO III  0.03 0.02   

tijd dubbele beginkennis  BNLO III  -0.05 -0.05   

tijd ongeldige functietoetsen BNLO III  -0.02 -0.02   

beperkingen vormgeving bij tussentijds toetsen (totaal = 11)       

% fout vragen met 1 
antwoordgelegenheid 

BE1 III   -0.09 -0.08  

ten onrechte fout (n) BE2 III  -0.06 -0.05  

overige foute antwoordafhandeling 
(n) 

BE2 III  -0.01 0.04  

% ongeldig bij vragen  BE2 III  -0.04 -0.04  

% ongeldig bij tabellen BE2 III  0.03 0.07  

suboptimale feedback (n) BE3 III  0.13+ 0.10 6.16 

maximale pogingen bereikt (n) BE3 III  -0.13 -0.13+ 6.16 

tijd ongeldige antwoorden BE1 III   -0.06 -0.09  

tijd herhaling vragen beginkennis  BE1 III   0.06 0.07  

tijd herhaling vragen deelproblemen  BE1 III   0.00 -0.01  

tijd herhaling invullen tabellen BE1 III   -0.03 0.01  

kwaliteit tussentijdse toetsing (totaal=8) 

% fout beginkennis vragen GE1 I   0.01 -0.02  
% fout vragen deelprobleem 1 GE1 I   0.05 0.01  

% fout vragen deelprobleem 2 GE1 I   0.04 0.06  

% fout vragen deelprobleem 3 GE1 I   0.12 0.12+ 6.14 

% fout vragen deelprobleem 4 GE1 I   -0.04 0.02  

% fout invullen tabellen GE1 I   -0.05 -0.04  

extra tekstuele feedback (n) GE3 I   -0.19 -0.20+ 6.14 

extra visuele feedback (n) GE3 I   0.04 0.10  

         



 

 

  235 

 

 

 

 

 

Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Bijlage 4. Gestandaardiseerde regressiecoёfficiёnten regressieanalyses volgens 
indeling gelegenheid tot leren 
 

         

cijfer practicum com. ondvr. βC  βLO  βTO  tabel 
H6 

extra leerstof (totaal=8)          

tijd inleiding  GX I   0.11+ 0.10+ 6.14 
tijd beginkennis informatie via menu GX I   -0.08 -0.07  

tijd beginkennistoets via menu  GX I   0.08 0.05  

tijd begrippen via menu GX I   0.10 0.06  

tijd terug via menu GX I   0.02 -0.01  

tijd visuele informatie vragen GX I   0.08 0.03  

tijd visuele informatie voor tabel  GX I   0.04 0.01  

tijd visuele informatie tijdens tabel GX I   0.05 0.01  

overige verplichte nieuwe leerstof (totaal=5) 

tijd nieuwe instructie beginkennis  GV  I   -0.02 -0.07   
tijd vragen beginkennis 1

e
 keer GV I   0.04 0.04   

tijd preparatie  GV I   0.05 0.04   

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer GV I   -0.02 -0.09   

tijd invullen tabellen 1
e
 keer GV I   -0.06 -0.04   

nieuwe instructie deelproblemen (totaal=2) 

tijd visuele instructie deelproblemen GV  I   0.03 0.03  
tijd tekstuele instructie 
deelproblemen  

GV I   0.09 0.06  

kenmerken toetsomgeving (totaal=11) 

extra pogingen schrijven essays BNTO VI    0.00 
fout verlaten tekstverwerker  BNTO VI    -0.06 

max tekstverwerker bereikt   BNTO VI    0.00 

omvang essay deelprobleem 1 KE1 V    0.02 

omvang essay deelprobleem 2 KE1 V    0.11+ 6.18 

omvang essay deelprobleem 3 KE1 V    0.07  

omvang essay deelprobleem 4 KE1 V    0.42* 6.18 

tijd essay deelprobleem 1 GX  IV    -0.02 

tijd essay deelprobleem 2 GX IV    0.05 

tijd essay deelprobleem 3 GX IV    0.07 

tijd essay deelprobleem 4 GX IV    0.03 

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

Gelegenheid tot leren: GE1: kwaliteit toetsing bij toetsafname; GE3: kwaliteit toetsing bij geven 
feedback; GX: extra leerstof / studentgestuurd; GV: verplichte leerstof/ docentgestuurd 

Kwaliteit van instructie: KE1: Evaluatiecyclus bij toetsopname opdelen in stappen 

Beperkingen vormgeving:  
BNLO: beperkingen bij navigatie leeromgeving;  BE1: beperkingen bij toetsafname;  
BE2: beperkingen bij beoordeling toets; BE3: beperkingen bij geven feedback 
BNTO: beperkingen bij navigatie toetsomgeving 
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Effectieve kenmerken van een digitaal biologie practicum in het hoger onderwijs 

 

Bijlage 4D. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de 
onderzoeksvariabelen bij regressieanalyse met afhankelijke variabele cijfer 
afsluitende theorie volgens indeling gelegenheid tot leren; C = covariaten 
achtergrondkenmerken student en samenwerken; LO = met kenmerken 
leeromgeving; TO = met kenmerken toetsomgeving 

afhankelijke variabele:   
cijfer theorie toets; n = 513 

com. ondvr. βC βLO βTO 
 tabel 

H6 

achtergrondkenmerken student en samenwerken (totaal=7)     

geslacht (vrouw= 0 man = 1)   0.06 0.07 0.07 
eindexamencijfer talen    0.09 0.08+ 0.08+ 6.20

eindexamencijfer bètavakken     0.24* 0.24* 0.23* 6.20

studierichting (bio=1 ; far=2)    0.12* 0.10 0.05 6.20

gerealiseerde studielast      0.36* 0.36* 0.36* 6.20

cijfer vakkennis begin cursus   0.16* 0.14* 0.14* 6.20

samenwerken (alleen=0 ;sam=1)    0.04 0.06 0.08

beperkingen navigatie leeromgeving (totaal=4)        

benodigde sessies  BNLO III  0.02 0.02  
tijd herhaling via instappen BNLO III  -0.03 -0.05  

tijd dubbele beginkennis  BNLO III  -0.02 -0.03  

tijd ongeldige functietoetsen BNLO III  0.00 0.01  

beperkingen vormgeving bij tussentijds toetsen (totaal = 11)       

% fout vragen met 1 
antwoordgelegenheid 

BE1 III  -0.14 + -0.15+ 6.16

ten onrechte fout (n) BE2 III  -0.03 -0.03 

overige foute antwoordafhandeling 
(n) 

BE2 III  -0.04 -0.04 

% ongeldig bij vragen  BE2 III  -0.06 -0.07 

% ongeldig bij tabellen BE2 III  -0.08 -0.08 

suboptimale feedback (n) BE3 III  -0.01 -0.02 

maximale pogingen bereikt (n) BE3 III  0.01 0.02 

tijd ongeldige antwoorden BE1 III   0.01 0.02 

tijd herhaling vragen beginkennis  BE1 III   0.04 0.03 

tijd herhaling vragen deelproblemen  BE1 III   0.03 0.02 

tijd herhaling invullen tabellen BE1 III   0.05 0.04 

kwaliteit tussentijdse toetsing (totaal=8) 

% fout beginkennis vragen GE1 I   0.06 0.07  
% fout vragen deelprobleem 1 GE1 I   0.05 0.05  

% fout vragen deelprobleem 2 GE1 I   0.05 0.04  

% fout vragen deelprobleem 3 GE1 I   0.03 0.02  

% fout vragen deelprobleem 4 GE1 I   0.09 0.09  

% fout invullen tabellen GE1 I   0.00 0.00  

extra tekstuele feedback (n) GE3 I   -0.17 -0.17  

extra visuele feedback (n) GE3 I   -0.01 0.01  
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Bijlage 4. Gestandaardiseerde regressiecoёfficiёnten regressieanalyses volgens 
indeling gelegenheid tot leren 
 

         

 com. ondvr. βC  βLO  βTO  tabel 
H6 

extra leerstof (totaal=8)          

tijd inleiding  GX I   -0.03 -0.03  
tijd beginkennis informatie via menu GX I   0.01 0.01  

tijd beginkennistoets via menu  GX I   0.06 0.06  

tijd begrippen via menu GX I   0.01 0.01  

tijd terug via menu GX I   -0.05 -0.05  

tijd visuele informatie vragen GX I   -0.03 -0.04  

tijd visuele informatie voor tabel  GX I   0.04 0.04   

tijd visuele informatie tijdens tabel GX I   0.03 0.03  

overige verplichte nieuwe leerstof (totaal=5) 

tijd nieuwe instructie beginkennis  GV  I   0.07 0.06  
tijd vragen beginkennis 1

e
 keer GV I   -0.01 0.00  

tijd preparatie  GV I   0.01 0.01  

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer GV I   0.00 -0.01  

tijd invullen tabellen 1
e
 keer GV I   -0.02 -0.01  

nieuwe instructie deelproblemen (totaal=2)     

tijd visuele instructie deelproblemen GV  I   0.03 0.04  
tijd tekstuele instructie 
deelproblemen  

GV I   -0.06 -0.07  

kenmerken toetsomgeving (totaal=11)       

extra pogingen schrijven essays BNTO VI    0.00  
fout verlaten tekstverwerker  BNTO VI    0.03  

max tekstverwerker bereikt   BNTO VI    0.06  

omvang essay deelprobleem 1 KE1 V    0.10  

omvang essay deelprobleem 2 KE1 V    0.01  

omvang essay deelprobleem 3 KE1 V    0.01  

omvang essay deelprobleem 4 KE1 V    -0.05  

tijd essay deelprobleem 1 GX  IV    0.00  

tijd essay deelprobleem 2 GX IV    -0.04  

tijd essay deelprobleem 3 GX IV    0.04  

tijd essay deelprobleem 4 GX IV    0.04  

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

Gelegenheid tot leren: GE1: kwaliteit toetsing bij toetsafname; GE3: kwaliteit toetsing bij geven 
feedback; GX: extra leerstof / studentgestuurd; GV: verplichte leerstof/ docentgestuurd 

Kwaliteit van instructie: KE1: Evaluatiecyclus bij toetsopname opdelen in stappen 

Beperkingen vormgeving:  
BNLO: beperkingen bij navigatie leeromgeving;  BE1: beperkingen bij toetsafname;  
BE2: beperkingen bij beoordeling toets; BE3: beperkingen bij geven feedback 
BNTO: beperkingen bij navigatie toetsomgeving 



   

 

 
Bijlage 5 Resultaten regressieanalyses 
volgens indeling kwaliteit van instructie 

Bijlage 5A. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de 
onderzoeksvariabelen volgens de indeling kwaliteit van instructie bij de 
regressieanalyse met de afhankelijke variabele tijd instructie deelproblemen LO = 
met covariaten en kenmerken leeromgeving  

afhankelijke variabele: tijd nieuwe instructie 
deelproblemen; n = 523 

com. ondvr. βLO 
tabel 
H6 

Instructiekenmerken met versnellende functie (totaal = 5) 

tijd inleiding KS- II 0.03 
tijd beginkennis informatie via menu KS- II -0.04 

tijd beginkennistoets via menu  KS- II 0.04 

tijd nieuwe verplichte instructie beginkennis KS- II 0.39 * 6.14

tijd vragen verplichte beginkennis 1
e
 keer KS- II 0.07 + 6.14

Instructiekenmerken met verdiepende functie (totaal = 16) 

tijd begrippen via menu KS+ II -0.03  

tijd terug via menu KS+ II -0.06  

% fout beginkennis vragen  KE+ II -0.01 

% fout vragen deelprobleem 1 KE+ II 0.04  

% fout vragen deelprobleem 2 KE+ II 0.03  

% fout vragen deelprobleem 3 KE+ II -0.02  

% fout vragen deelprobleem 4 KE+ II 0.01  

% fout invullen tabellen KE+ II -0.07  

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer KE+ II 0.21 * 6.14

tijd invullen tabellen 1e keer KE+ II 0.11 * 6.14

extra tekstuele feedback (n) KE+ II 0.11 

tijd preparatie KA+ II 0.20 * 6.14

extra visuele feedback (n) KA+ II -0.05 

tijd visuele informatie vragen KA+ II 0.01 

tijd visuele informatie voor tabel  KA+ II 0.09 * 6.14

tijd visuele informatie tijdens tabellen KA+ II 0.01  

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

KS-: structurering met versnellende functie bij het leren 
KS+: structuering met verdiepende functie bij het leren 
KE+:evaluatiecyclus met verdiepende functie bij het leren 
KA+: authentieke omgeving met verdiepende functie bij het leren 
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Bijlage 5 Resultaten regressieanalyses volgens indeling kwaliteit van instructie 
 

Bijlage 5B. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de 
onderzoeksvariabelen volgens de indeling kwaliteit van instructie bij de 
regressieanalyse met de afhankelijke variabele tijd schrijven essays; LO = met 
covariaten en kenmerken leeromgeving; TO = met kenmerken toetsomgeving  

afhankelijke variabele: tijd schrijven essays  
n = 523 

com. ondvr. βLO 
 

βTO 
 tabel 

H6 

Instructiekenmerken met versnellende functie (totaal = 5)    

tijd inleiding KS- II 0.04 0.04 
tijd beginkennis informatie via menu KS- II 0.00 0.02  

tijd beginkennistoets via menu  KS- II -0.03 -0.07  

tijd nieuwe instructie beginkennis KS- II 0.12* 0.09 + 6.14

tijd vragen verplichte beginkennis 1
e
 keer KS- II 0.01 0.01  

Instructiekenmerken met verdiepende functie (totaal = 16) 

tijd begrippen via menu KS+ II 0.03 0.02  
tijd terug via menu KS+ II 0.07 0.06  

% fout beginkennis vragen  KE+ II 0.04 0.03  

% fout vragen deelprobleem 1 KE+ II 0.10 0.11  

% fout vragen deelprobleem 2 KE+ II 0.00 0.00  

% fout vragen deelprobleem 3 KE+ II -0.05 -0.05  

% fout vragen deelprobleem 4 KE+ II -0.02 0.02  

% fout invullen tabellen KE+ II -0.12* -0.11 * 6.14

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer KE+ II 0.11* 0.08 + 6.14

tijd invullen tabellen 1e keer KE+ II 0.04 0.05  

tijd tekstuele instructie deelproblemen KE+ II 0.07 0.04  

extra tekstuele feedback (n) KE+ II 0.01 0.01  

tijd visuele instructie deelproblemen KE+ II 0.09+ 0.09 * 6.14

tijd preparatie KA+ II 0.16* 0.18 * 6.14

extra visuele feedback (n) KA+ II -0.12 -0.11  6.14

tijd visuele informatie vragen KA+ II 0.06 0.03  

tijd visuele informatie voor tabel  KA+ II 0.12* 0.11 * 6.14

tijd visuele informatie tijdens tabellen KA+ II 0.06 0.05  

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

KS-: structurering met versnellende functie bij het leren 
KS+: structurering met verdiepende functie bij het leren 
KE+: evaluatiecyclus met verdiepende functie bij het leren 
KA+: authentieke omgeving met verdiepende functie bij het leren 

 

  



 

 

240 

 

 

 

 

 

  Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Effectieve kenmerken van een digitaal biologie practicum in het hoger onderwijs 

 

Bijlage 5C. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de 
onderzoeksvariabelen volgens de indeling kwaliteit van instructie bij de 
regressieanalyse met de afhankelijke variabele cijfer practicum; LO = met 
covariaten en kenmerken leeromgeving; TO = met kenmerken toetsomgeving 

afhankelijke variabele: practicum cijfer  
n = 523 

com. ondvr. βLO 
 

βTO
 tabel 

H6 

Structurering (totaal = 7)   

tijd inleiding KS- II 0.11+ 0.10+ 6.14 
tijd beginkennis informatie via menu KS- II -0.08 -0.07  

tijd beginkennistoets via menu  KS- II 0.08 0.05  

tijd nieuwe verplichte instructie beginkennis KS- II -0.02 -0.07  

tijd vragen verplichte beginkennis 1
e
 keer KS- II 0.04 0.04  

tijd begrippen via menu KS+ II 0.10 0.06  

tijd terug via menu KS+ II 0.02 -0.01  

Aanwezigheid evaluatiecyclus (totaal = 10)     

% fout beginkennis vragen  KE+ II 0.01 -0.02  
% fout vragen deelprobleem 1 KE+ II 0.05 0.01  

% fout vragen deelprobleem 2 KE+ II 0.04 0.06  

% fout vragen deelprobleem 3 KE+ II 0.12 0.12+ 6.14 

% fout vragen deelprobleem 4 KE+ II -0.04 0.02  

% fout invullen tabellen KE+ II -0.05 -0.04  

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer KE+ II -0.02 -0.09  

tijd invullen tabellen 1e keer KE+ II -0.06 -0.04  

tijd tekstuele instructie deelproblemen KE+ II 0.09 0.06  

extra tekstuele feedback (n) KE+ II -0.19 -0.20+ 6.14 

Authentieke omgeving (totaal = 6)       

tijd visuele instructie deelproblemen KA+ II 0.03 0.03  
tijd preparatie KA+ II 0.05 0.04  

extra visuele feedback (n) KA+ II 0.04 0.10 6.14 

tijd visuele informatie vragen KA+ II 0.08 0.03 6.14 

tijd visuele informatie voor tabel  KA+ II 0.04 0.01 6.14 

tijd visuele informatie tijdens tabellen KA+ II 0.05 0.01  

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

   

KS-: structurering met versnellende functie bij het leren 
KS+: structurering met verdiepende functie bij het leren 
KE+: evaluatiecyclus met verdiepende functie bij het leren 
KA+: authentieke omgeving met verdiepende functie bij het leren 
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Bijlage 5 Resultaten regressieanalyses volgens indeling kwaliteit van instructie 
 

Bijlage 5D. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de 
onderzoeksvariabelen volgens de indeling kwaliteit van instructie bij de 
regressieanalyse met de afhankelijke variabele cijfer afsluitende theorie toets; LO = 
met covariaten en kenmerken leeromgeving; TO = met kenmerken toetsomgeving 

afhankelijke variabele: cijfer afsluitende toets  
n = 513 

com. ondvr. βLO 
 

βTO
 tabel 

H6 

Structurering (totaal = 7)   

tijd inleiding KS- II -0.03 -0.03  
tijd beginkennis informatie via menu KS- II 0.01 0.01  

tijd beginkennistoets via menu  KS- II 0.06 0.06  

tijd nieuwe verplichte instructie beginkennis KS- II 0.07 0.06  

tijd vragen verplichte beginkennis 1
e
 keer KS- II -0.01 0.00  

tijd begrippen via menu KS+ II 0.01 0.01  

tijd terug via menu KS+ II -0.05 -0.05  

Aanwezigheid evaluatiecyclus (totaal = 10)    

% fout beginkennis vragen  KE+ II 0.06 0.07  
% fout vragen deelprobleem 1 KE+ II 0.05 0.05  

% fout vragen deelprobleem 2 KE+ II 0.05 0.04  

% fout vragen deelprobleem 3 KE+ II 0.03 0.02  

% fout vragen deelprobleem 4 KE+ II 0.09 0.09  

% fout invullen tabellen KE+ II 0.00 0.00  

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer KE+ II 0.00 -0.01  

tijd invullen tabellen 1e keer KE+ II -0.02 -0.01  

tijd tekstuele instructie deelproblemen KE+ II -0.06 -0.07  

extra tekstuele feedback (n) KE+ II -0.17 -0.17  

Authentieke omgeving (totaal = 6)     

tijd visuele instructie deelproblemen KA+ II 0.03 0.04  
tijd preparatie KA+ II 0.01 0.01  

extra visuele feedback (n) KA+ II -0.01 0.01  

tijd visuele informatie vragen KA+ II -0.03 -0.04  

tijd visuele informatie voor tabel  KA+ II 0.04 0.04  

tijd visuele informatie tijdens tabellen KA+ II 0.03 0.03  

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

   

KS-: structurering met versnellende functie bij het leren 
KS+: structurering met verdiepende functie bij het leren 
KE+: evaluatiecyclus met verdiepende functie bij het leren 
KA+: authentieke omgeving met verdiepende functie bij het leren 

 

 





   

Dankwoord 

Bij de aanmelding van de promotie tien jaar geleden kreeg het 
promotieonderzoek de werktitel De lange weg naar een optimale 

interactieve leeromgeving. De titel is een goede weergave van het proces 
waarin het uiteindelijke proefschrift tot stand is gekomen. Heel veel mensen 
hebben me tijdens dit proces begeleid en aangemoedigd. De volgende 
personen wil ik bedanken: Niek Meijer en Anne de Ruiter, de docenten die 
al heel vroeg geavanceerde digitale onderwijsprogramma’s in het 
Dierfysiologie onderwijs hebben geïntroduceerd en verbeterd. Zij hebben 
mij de gelegenheid gegeven jarenlang de essentiële gegevens voor dit 
onderzoek te verzamelen. Bert Creemers, mijn promotor, wil ik bedanken. 
Hij heeft mij al die jaren geduldig begeleid, ik hoefde nooit lang te wachten 
op zijn commentaar, omdat hij al vroeg gebruik maakte van e-mail om te 
reageren. Het maakte niet uit waar hij op deze wereldbol was. Ook dank aan 
Henk Guldemond, die bij het onderzoek werd betrokken voor de 
methodologische ondersteuning. Onze gesprekken gingen natuurlijk niet 
alleen over mijn proefschrift. In de laatste fase van het promotieonderzoek 
kwam Niek Meijer weer in beeld en ik wil hem bedanken voor het zeer 
regelmatige overleg. Mijn proefschrift is in die fase sterk verbeterd en ik 
heb veel van hem geleerd. Ook Liesbeth Pols wil ik bedanken voor het 
commentaar op de theoretische hoofdstukken. Ik ben blij dat zij me zal 
begeleiden tijdens de verdediging. Feikje Groenhof, Dineke van Es, Anne 
Rutten en Engelien de Jong wil ik bedanken omdat zij mij de gelegenheid 
hebben gegeven om aan mijn proefschrift te werken, ondanks de stapels 
meerkeuze tentamens die lagen te wachten. Ik ben blij dat ook Dineke me 
zal begeleiden tijdens de verdediging. Mijn leidinggevenden in de afgelopen 
jaren - Gerard Heijnen, Theo Joostens, Ed Welling en Louwarnoud van der 
Duim - wil ik bedanken voor het vertrouwen dat ze in me hebben gesteld. 
Ook wil ik alle mensen bedanken, die jarenlang mijn verhaal over de 
voortgang van mijn proefschrift hebben aangehoord en me telkens weer 
aanmoedigden om door te gaan. Ook dank aan Jan Hemel, Elsje Werkman, 
Anneke Huizinga en Helène Ewalts, die me geholpen hebben het 
proefschrift drukklaar te maken. Ten slotte wil ik mijn partner Ben, mijn 
kinderen Lizette en Jelmer en mijn naaste familie bedanken voor het 
eindeloze geduld dat ze al die jaren hebben opgebracht. 




