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VOORWOORD 

Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet en medewerking van velen. 

Allereerst ben ik de leerlingen die hebben meegewerkt erkentelijk voor hun inzet. Zij 

hebben met leermiddelen moeten werken waar ze toch wat minder vertrouwd mee waren, 

wat soms enige onzekerheid met zich meebracht. Ik dank de docenten, aob’ers en intern 

begeleiders voor hun bereidwilligheid aan dit onderzoek mee te doen. Als directe 

begeleiders van de leerlingen met een visuele beperking wisten zij als geen ander onder 

woorden te brengen waar de knelpunten lagen in het leermateriaal en waar behoefte aan 

was bij de aanpassingen.  

Ook zonder Lydia Vroegindeweij, Mirjam Tuinder, Marleen van Rossum, Dorien in ’t Veld en 

alle andere betrokkenen bij Project EDDA zou dit onderzoek niet uitgevoerd kunnen zijn. 

Zij hebben niet alleen voldoende leerlingen met een visuele beperking opgespoord, maar 

daarnaast hebben zij ook zorggedragen voor alle aanpassingen die in de leermiddelen van 

deze leerlingen gedaan zijn. Ik ben ze vooral erkentelijk voor de vele uren die ze besteed 

hebben aan het vinden van leerlingen met een visuele beperking en de benadering van 

scholen. Daarnaast heb ik vooral bewondering voor de manier waarop zij met grote inzet 

oplossingen gecreëerd hebben voor ontoegankelijke opdrachten voor leerlingen met een 

visuele beperking. 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek heb ik ondersteuning gehad van Arno Reints en 

Hendrianne Wilkens. Als projectleider is Hendrianne nauw betrokken geweest bij de 

uitvoering van de observaties en interviews en de analyse van de resultaten. Voor de 

rapportage hield Arno zorgvuldig het beantwoorden van de probleemstelling van dit 

onderzoek in de gaten. 

Tot slot dank ik het Expertisecentrum voor Didactische en Digitale Aanpassingen die het 

onderzoek financieel mogelijk maakte. 

 

Gwen Roll, Utrecht 18 november 2013 

  



4 
 

 

1. DE PROBLEEMSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

1.1  DE AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK: LEERMIDDELEN VAAK 
ONTOEGANKELIJK VOOR KINDEREN MET EEN VISUELE BEPERKING 

Voor leerlingen met een (visuele) beperking is de toegankelijkheid van leermiddelen een 

essentiële basis voor zelfstandige, gelijkwaardige en gelijktijdige deelname aan regulier 

onderwijs. Geconstateerd is dat: 

- het louter technisch omzetten van bestaande leermiddelen niet automatisch leidt 

tot didactische bruikbaarheid; daar zijn ook didactische aanpassingen voor nodig.  

- digitale leermiddelen veelal ontoegankelijk zijn, doordat er te weinig aandacht is 

besteed aan toegankelijke leerobjecten en navigatie. 

Om die reden heeft het Ministerie van OCW het Project Expertisecentrum voor Didactische 

en Digitale Aanpassingen opgezet om in drie jaar tijd te zorgen voor beter aangepaste 

leermiddelen en voor een plek waar ontwikkelaars van leermiddelen blijvend terecht 

kunnen om kennis te halen over het maken van die aanpassingen voor kinderen met een 

ernstige visuele handicap. 

Dit vindt onder meer plaats door het didactisch aanpassen van leermiddelen (leerboeken, 

werkboeken, hulpmaterialen, software). Het is belangrijk dat wordt onderzocht tot welke 

effecten deze aanpassingen leiden.  

1.2  DE PROBLEEMSTELLING: HET ONDERWIJSPROCES 

Moderne schoolmethodes maken het steeds moeilijker om schoolboeken toegankelijk te 

maken voor leerlingen met een (ernstige) visuele beperking. En ook digitale leermiddelen 

zijn vaak slecht toegankelijk voor deze leerlingen. De hedendaagse grafische vormgeving 

maakt het steeds lastiger om leermiddelen aan te passen voor kinderen met een 

leesbeperking (Project EDDA, 2013). 

Deskundigen van Project EDDA hebben technische en didactische oplossingen ontwikkeld, 

zodat opdrachten ook toegankelijk worden voor kinderen met een leesbeperking. Het leer- 

of opdrachtdoel staat steeds centraal, zodat de aanpassing zo dicht mogelijk bij de 

oorspronkelijke versie blijft. 

De vraag is nu of deze aanpassingen daadwerkelijk effect hebben gehad. Hebben de 

aanpassingen effect gehad op de leerresultaten? Maar ook; hebben deze aanpassingen 

effect gehad op het onderwijs- en leerproces? Om antwoord te vinden op deze vragen is 

een onderzoek gewenst naar de effectiviteit van de gemaakte aanpassingen op zowel het 

onderwijs- als het leerproces van leerlingen met een visuele beperking.  

De probleemstelling van het onderzoek luidt: 

Wat is het effect van de gemaakte aanpassingen op de leerprestaties en het 

onderwijsleerproces van leerlingen met een visuele beperking? 
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2. THEORETISCH KADER 

Hieronder zal dieper ingegaan worden op de theoretische begrippen die in dit onderzoek 

aan bod komen. Eerst zal ingegaan worden op wat in dit onderzoek onder een visuele 

beperking verstaan wordt en wat het nut van een leermiddel is. Daarna komt aan bod hoe 

informatieverwerking plaatsvindt en welke rol het multimediaeffect en het 

modaliteitsprincipe daarbij kunnen spelen. Dit wordt vervolgens in verband gebracht met 

het informatieverwerkingsproces van leerlingen met een visuele beperking, waarbij dieper 

ingegaan wordt op de rol die vooral tactiele verwerking hierin speelt. Als laatste wordt kort 

ingegaan op enkele aspecten zoals tijd en interactie die tijdens het onderwijsleerproces in 

de klas een rol spelen. 

2.1 VISUELE BEPERKING 

Onder het begrip visuele beperking worden zowel slechtziendheid tot volledige blindheid 

verstaan (Brown, Packer & Passmore, 2013). Van slechtziendheid wordt gesproken 

wanneer iemand, ook na correctie van bijvoorbeeld een bril, een gezichtsscherpte voor 

veraf heeft die gelijk is aan of minder dan 30% en/of wanneer iemand een storende uitval 

van het gezichtsveld heeft (Van Woudenberg, Gringhuis & Moonen, 2007). In het 

algemeen wordt over blindheid gesproken, wanneer de gezichtsscherpte voor veraf minder 

is dan 10% en/of wanneer het gezichtsveld beperkt is tot 10 graden of minder. De 

gezichtsscherpte zegt iets over het veraf zien. Een gezichtsscherpte van 4% betekent dat 

iets wat door een normaalziende bijvoorbeeld al op een afstand van 5 meter wordt 

waargenomen, pas op een afstand van 20 centimeter door de persoon met de visuele 

beperking wordt waargenomen. 

Vrijwel alle blinde en (zeer ernstig) slechtziende leerlingen lezen in braille (SLO, 2012). 

Over het algemeen geldt dat alle leerlingen, zowel ziend als met een visuele beperking, er 

profijt van hebben wanneer bij het leren meerdere zintuigen worden ingezet. Leermiddelen 

spelen vaak een grote rol in het aanspreken van deze zintuigen. Hieronder bij 2.2 wordt 

daarom eerst ingegaan op de rol die leermiddelen spelen in het leerproces. Daarna wordt 

bij 2.3 uitgelegd welke rol de zintuigen spelen bij het leren.  

2.2 DE BETEKENIS VAN (DIGITALE) LEERMIDDELEN 

Leermiddelen vervullen een belangrijke functie in het onderwijs. Rond 80% van de 

docenten in het primair en voortgezet onderwijs gebruikt alleen of hoofdzakelijk methodes. 

De overige 20% gebruikt eigen ontwikkelde of gevonden leermiddelen (SLO, 2011). Het 

gebruik van digitale leermiddelen groeit gestaag. Rond een kwart van de docenten 

gebruikt digitale leermiddelen (Kennisnet, 2010). 

Leermiddelen zijn op te vatten als belangrijke instrumenten om leerprocessen van 

leerlingen te ondersteunen. Leermiddelen hebben de bedoeling om leren te faciliteren 
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(Reints, 2008). De leerinhouden zijn op een zodanige manier geselecteerd en geordend dat 

de leerdoelen bereikt kunnen worden. Daarnaast zetten ze aan tot het uitvoeren van 

leeractiviteiten en activiteiten die het leerproces reguleren.  

Daarnaast zijn leermiddelen de belangrijkste instrumenten die leerkrachten gebruiken om 

hun lessen te organiseren, en die inhoudelijke kennis en vaardigheden beschikbaar maken 

voor leerlingen (Oakes & Saunders, 2002). Leermiddelen zijn de belangrijkste ‘voertuigen’ 

voor het aanleveren van inhoudelijke kennis; daarom bepalen leermiddelen voor een groot 

deel wat leerlingen wel en niet leren.  

2.3 DE VERWERKING VAN INFORMATIE; LEREN  

Het geheugen van de mens is opgebouwd uit drie verschillende componenten (Baddeley, 

1997; Baddeley, Eysenck & Anderson, 2009; Passer et al., 2009; Woolfolk, Hughes & 

Walkup, 2008): 

• het zintuiglijk of sensorisch geheugen; ontvangt binnenkomende zintuiglijke 

prikkels en slaat deze voor enkele seconden op. Hoewel de capaciteit van het 

sensorisch geheugen erg groot is, kan het zintuiglijke informatie maar voor de 

duur van enkele seconden opslaan. De inhoud van het sensorisch geheugen komt 

sterk overeen met de originele prikkel; visuele gewaarwordingen worden 

bijvoorbeeld als afbeeldingen in het sensorisch geheugen opgeslagen, auditieve 

prikkels worden als geluidspatronen opgeslagen.  

• het werkgeheugen; ontvangt en manipuleert informatie van het sensorisch 

geheugen die nodig is voor cognitieve complexe taken. In het werkgeheugen wordt 

de nieuwe informatie tijdelijk vastgehouden en gecombineerd met kennis uit het 

langetermijngeheugen om bijvoorbeeld problemen op te lossen of een college te 

begrijpen. Het werkgeheugen bevat waar op dat moment aan gedacht wordt. De 

capaciteit van het werkgeheugen is zeer gelimiteerd.  

• het langetermijngeheugen; ontvangt informatie van het werkgeheugen en slaat 

deze voor onbepaalde tijd op. Alles wat we weten is opgeslagen in het 

langetermijngeheugen.  

Woorden en afbeeldingen afkomstig uit het sensorisch geheugen worden opgeslagen in het 

werkgeheugen en via aparte kanalen verwerkt. Er worden modellen gevormd; een visueel 

model voor de afbeeldingen en een verbaal model voor de woorden (Mayer & Moreno, 

2002). Dit proces wordt ook wel dubbele codering genoemd (De Jong et al., 1998). Het 

verbale en het non-verbale systeem werken onafhankelijk van elkaar, maar zijn wel met 

elkaar verbonden (Clark & Paivio, 1991). Uiteindelijk wordt de informatie uit beide kanalen 

geïntegreerd, voordat het naar het langetermijngeheugen gaat. Volgens het 

multimediaprincipe van Mayer (Mayer, 2005a), leren mensen dan ook beter van woorden 

gecombineerd met plaatjes, dan van woorden alleen.  
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2.3.1 Het multimediaprincipe en het modaliteitseffect 

Een leermiddel moet rekening houden met de opbouw van het geheugen en de beperkte 

capaciteit van het werkgeheugen bij het aanbieden van de leerstof. De cognitieve belasting 

moet niet te hoog zijn, want dan kan de informatie niet meer goed worden verwerkt en 

kan men er niet optimaal van leren. Er kan betekenisvol geleerd worden wanneer bij het 

ontwerp van het leermiddel rekening gehouden wordt met de structuren van het menselijk 

geheugen (Wouters, Paas & Van Merriënboer, 2008). Twee manieren om in een leermiddel 

rekening te houden met die cognitieve belasting zijn het multimediaprincipe en het 

modaliteitseffect. 

 

Multimedia is het tegelijkertijd aanbieden van bijvoorbeeld zowel woorden als 

afbeeldingen. Er worden dus verschillende modaliteiten aangeboden die de leerstof via 

hetzelfde kanaal naar de hersenen brengen (Mayer, 2003). In dit voorbeeld het visuele 

kanaal. Volgens Mayer (2003; 2005b) leren leerlingen beter van leerstof die aangeboden 

wordt in beeld en tekst, dan van leerstof die alleen maar tekstueel wordt aangeboden. 

Leerlingen zijn beter in staat om mentale connecties te leggen tussen woorden en 

illustraties, als beiden worden aangeboden (Mayer & Moreno, 2002). Wanneer bijvoorbeeld 

alleen woorden worden aangeboden, moeten leerlingen de mentale beelden zelf creëren. 

Dit vormt een extra belasting voor de beperkte capaciteit van het werkgeheugen.  

 

Een tweede manier die rekening houdt met de cognitieve belasting van het werkgeheugen 

is het modaliteitseffect. Het gebruik van meer modaliteiten is beter dan het gebruik van 

één modaliteit. Het gebruik van tekst en beeld is volgens het multimediaeffect al positiever 

dan alleen werken met tekst, maar volgens het modaliteitsprincipe is het nog beter om te 

werken met geluid en tekst of geluid en beelden (Brünken, Plass & Leutner, 2004; 

Harskamp, Mayer & Suhre, 2007). Het modaliteitsprincipe heeft namelijk te maken met 

het visueel én het auditief aanbieden van materiaal. De combinatie van de modaliteiten 

beeld en geluid zorgt voor meer kennis bij leerlingen dan de combinatie van de 

modaliteiten beeld en geschreven tekst. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat het 

werkgeheugen twee verschillende kanalen heeft waardoor informatie naar het geheugen 

kan gaan; een auditief en een visueel kanaal. Dit is ook beschreven bij de dubbele 

codering in 2.3. Volgens deze dubbele codering kan 1 kanaal minder informatie verwerken 

dan 2 kanalen (Brünken et al., 2004). Dit betekent dat het werkgeheugen sneller 

overbelast kan raken wanneer leerstof maar via 1 kanaal wordt aangeboden. De capaciteit 

van het werkgeheugen kan vergroot worden door gebruik te maken van twee kanalen.  

 

Een leermiddel kan dus alleen teksten, alleen beelden, alleen geluid of alleen authentiek 

materiaal bevatten. Een leermiddel kan echter ook verschillende modaliteiten bevatten. 

Door het combineren van modaliteiten, bijvoorbeeld beeld en tekst, kan diep en 

betekenisvol leren bij leerlingen plaatsvinden (Mayer, 2003). Woorden, beelden en 
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geluiden moeten daarbij zo dicht mogelijk bij elkaar of na elkaar gepresenteerd worden, 

dit wordt ook wel het nabijheidsprincipe genoemd. (Mayer, 2003). 

 
Figuur 1. Informatieverwerkingsmodel van Mayer en Moreno (Valcke, 2010). 

2.4 INFORMATIEVERWERKING MET EEN VISUELE BEPERKING 

Er is geen verschil tussen de informatieverwerkingsmogelijkheden van blinde leerlingen en 

ziende leerlingen (Warren, 1994). Zoals bij 2.3 beschreven, vindt bij iedereen leren plaats 

doordat het brein informatie aan elkaar verbindt. Hierbij speelt overlapping vanuit de 

verschillende zintuigen een belangrijke rol. Leren wordt gestimuleerd door dezelfde 

informatie met verschillende zintuigen waar te nemen; het modaliteitseffect. Wanneer het 

zicht (gedeeltelijk) ontbreekt, zal die informatie vooral uit andere zintuigen en met name 

het gehoor en de tast moeten komen (SLO, 2012).  

 

Het ontbreken van zicht veroorzaakt veranderingen in waarneming en werking van de 

overgebleven zintuigen (Ocelli, Spence & Zampini, 2012). Uit onderzoek is gebleken dat 

leerlingen met een visuele beperking goed in staat zijn om hun gebrek aan zicht te 

compenseren met hun andere zintuigen (Ocelli et al., 2012; Salavati, 2007). Door het 

intensieve gebruik van die andere zintuigen is het zelfs mogelijk dat leerlingen met een 

visuele beperking een buitengewoon waarnemingsvermogen ontwikkelen dat gelijk is aan, 

of beter dan dat van ziende leerlingen. Dit is vooral terug te zien op het gebied van 

auditieve aandacht, het auditieve geheugen en auditieve oplossingsvaardigheden. De 

snellere opbouw van auditieve en daarnaast ook tactiele waarnemingen beïnvloedt de 

informatieverwerking tussen deze sensorische kanalen (Ocelli et al., 2012).  

2.4.1 Auditieve en tactiele verwerking 

Blinde en slechtziende leerlingen missen de informatie vanuit het visuele systeem. Ze zijn 

daarom afhankelijk van de informatie vanuit de andere zintuiglijke systemen, te weten het 

tactiele (voelen), auditieve (horen), vestibulaire (balans) en proprioceptieve (ervaren van 

en met het eigen lichaam), en de reukzin (Ipse de Bruggen, 2012). 

 

Leerlingen met een visuele beperking zijn erg afhankelijk van het tactiele systeem. Voor 
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hen is de koppeling met de informatie uit het proprioceptieve systeem van wezenlijk 

belang (Ipse de Bruggen, 2012). Het gaat hierbij om het houdingsgevoel en diepe 

spiergevoel. Bij het aftasten van een voorwerp geeft de tast zelf informatie hoe iets 

aanvoelt. Maar de spieren en gewrichten geven ook informatie. Die laten voelen hoe groot 

iets is ten opzichte van het lichaam en welke vorm het is. Bij een klein voorwerp gaat het 

dan om de proprioceptieve informatie uit de vingers en polsen; bij een groot voorwerp zijn 

meer gewrichten betrokken in het hele lichaam. 

 

Tactiele prikkels worden op een tactiele manier gecodeerd, net zoals auditieve prikkels op 

een auditieve manier gecodeerd worden (Warren, 1994). Het tactiel verwerken van 

informatie is gerelateerd aan de mogelijkheid van de leerling om snel een complete en 

accurate representatie van somatosensorische waarnemingen te vormen, daarbij spelen de 

brailleleesvingers een belangrijke rol (Ocelli et al., 2012). Tactiele verwerking wordt net als 

andere sensorische informatieverwerkingsprocessen bemoeilijkt wanneer andere tactiele 

prikkels aanwezig zijn, net als storende auditieve prikkels auditieve verwerking verstoren 

(Warren, 1994). Verschillen tussen leerlingen bij de uitkomsten van cognitieve opdrachten 

kunnen ten dele verklaard worden door de informatieverwerkingsstrategie die de leerling 

aanneemt (Warren, 1994). 

2.5 HET ONDERWIJSLEERPROCES 

Tijdens het onderwijsleerproces doen kinderen kennis en vaardigheden op. Het 

onderwijsleerproces bestaat uit die kenmerken die invloed hebben op de leerprestaties van 

leerlingen. Zoals aangegeven bij 2.1 en 2.2 spelen de manier waarop deze kennis en 

vaardigheden worden aangeboden in het leermiddel en de manier waarop nieuwe 

informatie verwerkt kan worden hierbij een belangrijke rol. 

Leerlingen met een visuele beperking missen de voortdurende stroom van informatie uit 

het visuele systeem. De systemen waar zij zich op moeten richten, zijn minder effectief 

(Ipse de Brugge, 2012). Het gezichtsvermogen verschilt namelijk op bepaalde punten van 

de tast en het gehoor (SLO, 2012). Het belangrijkste verschil is dat het zien primair een 

simultaan karakter heeft en het horen en tasten een successief karakter. Een ziend 

persoon kan bijvoorbeeld in één oogopslag vier voorwerpen met elkaar vergelijken. Op de 

tast moeten die voorwerpen, tenzij ze heel klein zijn, één voor één worden bekeken. 

Brailleleerlingen hebben daardoor veel meer tijd nodig om informatie te verzamelen. Er 

komt minder informatie gelijktijdig de hersenen binnen (Salavati, 2007). Omdat de 

waarneming bij brailleleerlingen als het ware opgebouwd wordt, het is geen 

totaalwaarneming, is het ook lastig voor hen om zich een duidelijk beeld te vormen van de 

omgeving, een figuur of een tekening. Leerlingen met een visuele beperking hebben 

daarom veel meer tijd nodig om alles te leren.  
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Belangrijk is dan ook de manier waarop de leerkracht instructie geeft en hulp of uitleg 

biedt aan de leerlingen (Boekaerts & Simons, 1997). Leerkrachten verschillen in hun 

instructiegedrag en vooral in de wijze waarop ze de leerstof aan hun leerlingen 

overdragen. Ze moeten ervoor waken regelmatig te controleren of de leerling hun 

instructie daadwerkelijk begrepen heeft.  

Daarnaast wordt tegenwoordig in het onderwijs een actieve deelname verwacht van 

leerlingen (Van Eerde, Hajer, Koole & Prenger, 2002). Hierbij wordt een bepaalde mate 

van interactie verwacht van de leerling met de leerkracht, of tussen leerlingen onderling 

tijdens bijvoorbeeld samenwerkingsopdrachten. Interactie bestaat uit communicatie; het 

construeren van gemeenschappelijke betekenissen (Kumpulainen en Mutanen, 1999). 

Leren tijdens interactieve lesmomenten is dan ook voor een groot deel afhankelijk van de 

communicatie die plaatsvindt (Bluemink, Hämäläinen, Manninen & Järvelä, 2010). 

Leerlingen met een visuele beperking maken in het onderwijs regelmatig gebruik van 

visuele hulpmiddelen, zoals vergrootschermen en brailleleesregels. Leerkrachten ervaren 

deze hulpmiddelen als belemmerend tijdens interactieve lesmomenten (Brown et al., 

2013).  

3. DE ONDERZOEKSVRAGEN 

Uit het hierboven gepresenteerde theoretisch kader blijkt dat leerlingen met een visuele 

beperking informatie hetzelfde verwerken als ziende leerlingen, alleen doen zij dit met 

behulp van andere zintuigen en andere sensorische kanalen. Dit heeft gevolgen voor de 

manier waarop leerstof in een leermiddel en in de klas tijdens het onderwijsleerproces 

wordt aangeboden. Project EDDA heeft getracht om hier bij de aanpassingen van de 

leermiddelen rekening mee te houden. Om deze reden worden de volgende 

onderzoeksvragen geformuleerd met betrekking tot de klassenparticipatie, efficiëntie en 

effectiviteit van het leerproces, de leerresultaten en noodzakelijke individuele aandacht: 

1. In hoeverre leidt het aangepaste materiaal tot een meer gelijkwaardige deelname 

aan het onderwijsproces? 

2. In hoeverre leidt het aangepaste materiaal tot efficiëntere en effectievere 

leerprocessen? 

3. In hoeverre leiden die efficiëntere en effectievere onderwijsleerprocessen tot 

verbeterde leerresultaten? 

4. In hoeverre leidt het aangepaste materiaal tot minder noodzakelijke individuele 

aandacht van de docent? 

 



11 
 

 

Het theoretisch model dat ten grondslag ligt aan bovenstaande onderzoeksvragen ziet er 

als volgt uit: 

 
Figuur 2. Theoretisch model onderzoeksvragen. 

Vanuit de onderzoeksvragen worden aan de hand van het theoretisch kader de volgende 

veronderstellingen gedaan: 

1. De veronderstelling is dat het aangepaste materiaal ervoor zorgt dat braille-

leerlingen gelijkwaardiger met de lessen mee kunnen doen. Indicatoren daarvoor 

zijn:  

• ze hebben minder vaak leermiddel-gerelateerde hulp of uitleg nodig van de 

docent of van medeleerlingen. 

• ze doen vaker mee aan leermiddel-gerelateerde interactieve lesmomenten. 

• ze doen actiever mee met leermiddel-gerelateerde 

samenwerkingsopdrachten.  

2. De veronderstelling is dat het aangepaste materiaal ervoor zorgt dat braille-

leerlingen gebruik kunnen maken van meer leerfuncties van het materiaal 

(effectiviteit), en ook minder tijd nodig hebben om opdrachten en toetsen te 

maken (efficiëntie). Voorbeelden van relevante leerfuncties van leermiddelen die 

de effectiviteit van leerprocessen verhogen zijn: 

• het gebruik van verschillende modaliteiten om het werkgeheugen te 

ontlasten. 

• het gebruik van functionele illustraties: vooral illustraties met een 

organiserende, representerende of interpreterende functie, en het 

vermijden van illustraties met een louter decoratieve functie. 
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• het gebruik van vormgeving die gericht is op het structureren van 

informatie en/of het richten van de aandacht (incl. 

navigatiemogelijkheden).  

3. De veronderstelling is dat het aangepaste materiaal ervoor zorgt dat braille-

leerlingen met het aangepaste materiaal betere leerresultaten behalen. Kenmerken 

van leermiddelen leiden niet automatisch tot betere leerresultaten. Die invloed 

verloopt via intermediërende onderwijs- en leerprocessen. Het begrip ‘verbeterde’ 

leerresultaten kan zowel intra-individueel benaderd worden als interindividueel. In 

het eerste geval wordt alleen naar de individuele leerwinst gekeken, over een 

zekere tijdsperiode. In het tweede geval of die leerwinst groter uitvalt dan die van 

klasgenoten.  

4. Het is de veronderstelling dat door het aangepaste materiaal de docent minder tijd 

kwijt is aan individuele instructie en begeleiding van braille-leerlingen. De 

verwachting is dat de docent tijdens instructiemomenten zijn/haar uitleg 

eenvoudig kan bijstellen zodat deze ook te begrijpen is voor de blinde/slechtziende 

leerling.  

4. DE OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

4.1  HET ONDERZOEKSDESIGN 

In dit onderzoek zijn de effecten van aangepast leermateriaal op klassenparticipatie, 

efficiëntie en effectiviteit van leerprocessen, de leerresultaten en noodzakelijke individuele 

aandacht onderzocht. Daarbij hebben klassenparticipatie, efficiëntie en effectiviteit van 

leerprocessen, leerresultaten en noodzakelijke individuele aandacht als afhankelijke 

variabelen gediend. Het aangepaste leermateriaal heeft in dit onderzoek als onafhankelijke 

variabele gediend; waarbij een onderscheid gemaakt is tussen soorten aanpassingen. 

4.1.1 Deelnemers 

Het onderzoek is uitgevoerd bij 10 leerlingen verdeeld over groep 3, groep 4, groep 6 en 

groep 8 van het basisonderwijs en 1 havo/vwo, 2 havo/vwo, 3 havo/vwo en 3 vmbo van 

het voortgezet onderwijs. Er hebben 4 meisjes en 6 jongens deelgenomen aan het 

onderzoek. In het voortgezet onderwijs hebben soms meerdere docenten van dezelfde 

leerling deelgenomen aan het onderzoek. Verder is sprake van een grote verscheidenheid 

aan vakken en methodes die binnen het onderzoek gebruikt zijn: 

1. Taal/Nederlands: 

• Veilig Leren Lezen. Zwijsen. 

• Taal Actief. Malmberg. 

• Op Niveau onderbouw; 1 havo/vwo. ThiemeMeulenhoff. 

2. Rekenen/Wiskunde: 

• Pluspunt; groep 3. Malmberg. 
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• Getal & Ruimte. Noordhoff. 

• Wereld in Getallen; groep 3. Malmberg. 

3. Frans: 

• D’Accord!; 1 havo/vwo. Malmberg. 

4. Engels: 

• All Right!; 3 havo/vwo. Malmberg. 

Tabel 1 

Verdeling soorten methodes over onderwijstype. 

Onderwijstype Taalmethode Rekenmethode 

Primair onderwijs 6 2 

Voortgezet onderwijs 3 3 

 

Hierdoor zijn veel verschillende onderzoekscontexten ontstaan waardoor het niet mogelijk 

was een (quasi) experimenteel design te hanteren. Om deze reden is gebruikgemaakt van 

een multi-case study design.  

4.1.2 Multi-case study design 

Een casestudy is een empirisch onderzoek, waarbij een verschijnsel binnen zijn échte 

context onderzocht wordt (Alfred, 2010; Yin, 1994). Daarbij worden één of enkele cases 

intensief bestudeerd aan de hand van veel variabelen, met behulp van verschillende 

soorten gegevensbronnen en met medeneming van die context (FSS Universiteit Utrecht, 

n.d.).  

De cases binnen dit onderzoek zijn de verschillende brailleleerlingen. De daarbij behorende 

context is hun klas waar zij regulier onderwijs volgen. Binnen een case is het leermateriaal 

dat de desbetreffende leerling gebruikt bestudeerd; er is gekeken welke aanpassingen 

gemaakt zijn en hoe de leerling gebruikmaakte van modaliteiten, illustraties en 

vormgevingselementen. Daarnaast is bestudeerd welke extra hulp de leerling nodig had, 

hoe zijn deelname was tijdens interactieve lesmomenten en tijdens 

samenwerkingsopdrachten en wat voor een aandacht de leerling nodig had van zijn 

docent. Deze gegevens zijn verzameld door middel van voortgangstoetsen, observaties, 

interviews met zowel de leerling als zijn docent en een classificatie van de soorten 

aanpassingen.  

Het doel van een casestudy is het generaliseren van bepaalde resultaten naar een bredere 

theorie (Rijksuniversiteit Groningen, n.d.); het belichten van het hoe en waarom van 

bepaalde veranderingen binnen een situatie en de daaruit voortkomende resultaten 
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(Murphy, 2008). Met een casestudy kan onder andere geprobeerd worden voorbeelden te 

verkrijgen voor een didactisch hulpmiddel, aan te tonen dat een bepaalde interventie een 

bepaald effect kan hebben of inzicht te verkrijgen in de complexiteit van relaties tussen 

bepaalde aspecten (FSS Universiteit Utrecht, n.d.).  

Voor het onderzoek van Project EDDA zijn voor elke deelvraag veronderstellingen gedaan. 

Door middel van de casestudy is nagegaan of deze veronderstellingen kloppen en 

gegeneraliseerd kunnen worden naar de desbetreffende doelgroep; brailleleerlingen in het 

regulier onderwijs. Tevens is bestudeerd welke aanpassingen in het materiaal hebben 

plaatsgevonden en wat de gevolgen hiervan zijn voor de leerresultaten, de 

klassenparticipatie en de zelfstandigheid van de leerling.  

Er bestaan verschillende soorten casestudies (Baxter & Jack, 2008): 

• Verkennend; definiëren van onderzoeksvragen en hypotheses. 

• Verklarend; verbinden van gebeurtenissen met bepaalde effecten; het 

vinden van oorzakelijke verbanden. 

• Beschrijvend; het weergeven van gebeurtenissen en hun specifieke 

context. 

Elk van deze drie soorten kan zowel één enkele als meerdere cases bestuderen, voor een 

langere periode of in een vergelijkende setting (Rijksuniversiteit Groningen, n.d.). 

Het onderzoek van Project EDDA betreft vooral een verklarend onderzoek; er is bekeken 

wat de effecten van bepaalde aanpassingen in het leermateriaal zijn op de drie variabelen, 

zoals weergegeven in Figuur 2. 

4.2  DE GEBRUIKTE INSTRUMENTEN 

4.2.1 Voortgangstoetsen 

Om de leerresultaten te kunnen meten is van ieder aangepast leermiddel dat in het 

onderzoek betrokken is, gebruikgemaakt van de bestaande voortgangstoetsen die bij de 

desbetreffende methode horen. Op twee momenten zijn de resultaten van die toetsen ten 

behoeve van het onderzoek geregistreerd: voordat het leermiddel werd aangepast 

(nulmeting) en zo’n vier maanden daarna (eindmeting). De twee geselecteerde toetsen 

zijn aangepast aan braille-leerlingen om de leerwinst te kunnen toeschrijven aan het 

aangepaste materiaal en niet aan eventuele verschillen in de toets. Hier volgen twee 

voorbeelden van een methodetoets uit Getal & Ruimte. In Figuur 3 is een opgave uit het 

originele materiaal te zien. In Figuur 4 is dezelfde opgave te zien, alleen is die nu 

aangepast door Project EDDA voor leerlingen met een visuele beperking. 
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Figuur 3. Voorbeeld originele voortgangstoets Wiskundemethode Getal & Ruimte.  

 
Figuur 4. Voorbeeld aangepaste voortgangstoets Wiskundemethode Getal & Ruimte. De 

benodigde figuren zijn apart aangeleverd in reliëf. 

4.2.2 Leerling-interviews 

 De 10 leerlingen zijn twee keer geïnterviewd, tijdens de nulmeting en tijdens de 

eindmeting. Tijdens de nulmeting zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 

• Welke leermiddel-gerelateerde hulp of uitleg is nodig? 

Deze vragen zijn gericht op het achterhalen van wat voor soort hulp of uitleg de leerling 

nodig heeft bij het gebruik van het leermiddel; zoals het richten van de aandacht, 

betekenis verlenen of het lokaliseren van informatie (Boekaerts & Simons, 1995). 

Daarnaast is onderzocht of de leerling vaker hulp of uitleg nodig heeft bij het gebruik 

van het leermiddel dan zijn klasgenoten. Deze vragen willen onderzoeken of het 

aangepaste leermiddel bijdraagt aan een meer gelijkwaardige deelname aan het 

leerproces. 

• Hoe doen leerlingen mee aan leermiddel-gerelateerde interactieve lesmomenten? 

Deze vragen zijn gericht op het achterhalen van de mogelijkheid tot en de manier 

waarop het leermiddel aanzet tot deelname van de leerling aan interactieve 

lesmomenten. Hierbij is vooral gekeken of er sprake is van symmetrische interactie 

(Boekaerts & Simons, 1995). Ook deze vragen willen onderzoeken of het aangepaste 

leermiddel bijdraagt aan een meer gelijkwaardige deelname aan het leerproces. 

• Hoe doen leerlingen mee aan leermiddel-gerelateerde samenwerkingsopdrachten? 

Deze vragen zijn gericht op het achterhalen van de mogelijkheid tot en de manier van 

samenwerking aan de hand van het leermiddel (Oxford, 1997; Stamovlasis, Dimos & 

Tsaparlis, 2006; Stevens & Slavin, 1992). Net als de vorige twee onderwerpen willen 

deze vragen onderzoeken of het aangepaste leermiddel bijdraagt aan een meer 

gelijkwaardige deelname aan het leerproces. 

• Besteden de leerlingen evenveel tijd als hun klasgenoten aan het maken van toetsen? 

Deze vragen zijn gericht op het achterhalen van welke onderdelen in het leermiddel de 

meeste tijd kosten en of de leerling hiervoor meer tijd nodig heeft dan zijn klasgenoten 
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(Van der Leij, 1984; SLO, 2012). Deze vragen willen onderzoeken of het aangepaste 

leermiddel bijdraagt aan een efficiënter leerproces. 

• Van welke leermiddel-gerelateerde modaliteiten maakt de leerling gebruik? 

Deze vragen zijn gericht op het achterhalen van welke modaliteiten de leerling 

gebruikmaakt en of de leerling ook gebruikmaakt van meerdere modaliteiten 

tegelijkertijd (De Jong et al., 1998; Mayer, 2003; 2005a). Deze vragen willen 

onderzoeken of het aangepaste leermiddel bijdraagt aan een efficiënter en effectiever 

leerproces. 

• Van welke leermiddel-gerelateerde illustraties maakt de leerling gebruik? 

Deze vragen zijn gericht op het achterhalen van welke illustraties de leerling 

gebruikmaakt en of deze illustraties nuttig zijn voor het leerproces (Reints & Wilkens, 

2011; Vroegindeweij, 2012a, 2012b). Ook deze vragen willen onderzoeken of het 

aangepaste leermiddel bijdraagt aan een efficiënter en effectiever leerproces. 

• Van welke leermiddel-gerelateerde vormgevingselementen maakt de leerling gebruik? 

Deze vragen zijn gericht op het achterhalen van welke vormgevingselementen de 

leerling gebruikmaakt en of deze vormgevingselementen nuttig zijn voor het leerproces 

(CLU Leermiddelen Expertisecentrum, 2013; Otten & Hagen, 1995; Reints & Wilkens, 

2011). Net als de vorige twee onderwerpen willen deze vragen onderzoeken of het 

aangepaste leermiddel bijdraagt aan een efficiënter en effectiever leerproces. 

• Welke aandacht van de docent heeft de leerling anders nodig dan zijn klasgenoten?  

Deze vragen zijn gericht op het achterhalen van welke andere vormen van aandacht de 

leerling nodig heeft van de leerkracht bij het gebruik van het leermiddel. Deze vragen 

willen onderzoeken of het aangepaste leermiddel bijdraagt aan minder noodzakelijke 

individuele aandacht van de docent voor de leerling. 

Deze onderwerpen zijn in zowel het interview van de nulmeting als de eindmeting aan bod 

gekomen, waarbij in het tweede interview tevens is nagegaan welke veranderingen hebben 

plaatsgevonden in vergelijking tot het eerste interview. In Figuur 5 is een onderdeel van dit 

meetinstrument weergegeven. Het betreft het onderdeel modaliteiten. In de Figuur is te 

zien dat de interviewvragen opgedeeld zijn in twee categorieën: vragen die gesteld kunnen 

worden naar aanleiding van wat er tijdens de observatie gezien is en algemene vragen die 

onafhankelijk van de observatie gesteld kunnen worden. 

 
Figuur 5. Voorbeeld interview-instrument leerling onderwerp modaliteiten. 
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4.2.3 Docent-interviews 

Ook de docenten zijn tweemaal geïnterviewd. De docenten kregen daarbij dezelfde vragen 

als de leerlingen. In Figuur 6 is een onderdeel van dit instrument weergegeven. In het 

interview-instrument voor de docenten is dezelfde categorisering gehanteerd als bij het 

instrument voor de leerlingen, zoals beschreven in 4.2.2. 

 

 
Figuur 6. Voorbeeld interview-instrument docent onderwerp modaliteiten. 
 

 
4.2.4 Observatie-instrument 

 

Van veel antwoorden op de vragen die gesteld werden aan de docenten en leerlingen werd 

verwacht dat die gebaseerd zouden zijn op zelfperceptie. Om die reden zijn ook 

systematische observaties uitgevoerd, zodat de waarnemingen vanuit verschillende 

bronnen tot stand zijn gekomen. Naast dat de handelingen van zowel de docent als de 

leerling tijdens de observatie zo objectief mogelijk zijn uitgeschreven, is ook een 

observatie-instrument ontwikkeld waarmee is bijgehouden hoe vaak bepaalde gedragingen 

tijdens de observatie voorkwamen. Hierbij is uitgegaan van een niet-participerende, 

gestructureerde observatie (Baarda, 2009; Croll, 1986). Het doel van deze observaties 

was, om samen met de interviews, door middel van triangulatie zorg te dragen voor een 

zo valide mogelijke meting en daarmee zo volledig mogelijk antwoord te kunnen geven op 

de verschillende vragen binnen dit onderzoek.  

 

Verder beslaat het observatie-instrument dezelfde onderwerpen als die in de interviews 

aan bod zijn gekomen. Voor de ontwikkeling van de verschillende observatie-items is om 

deze reden grotendeels gebruikgemaakt van dezelfde literatuur als bij de interviews. 

Omdat de categorie samenwerken uit gecompliceerder gedrag bestaat, is voor de 

ontwikkeling van deze categorie extra literatuur aangehaald met betrekking tot de 

veelgebruikte interactie-analyse van Flanders (Galton & Simon, 1980; Jordan & 

Henderson, 1995) en het interactie-codeerschema van Kumpulainen en Mutanen 

(Kumpulainen & Mutanen, 1999; Roll, 2012).   

 

Het observatie- instrument bestaat uit de volgende categorieën: 

1. Klassikaal: 
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• Hulp/uitleg vragen van klasgenoot en/of docent 

• Deelname aan interactieve lesmomenten 

2. Samenwerken: 

• Activiteiten bij samenwerkingsopdrachten 

• Hulp/uitleg vragen van klasgenoot en/of docent 

3. Individueel werken: 

• Hulp/uitleg vragen van klasgenoot en/of docent 

 

 
Figuur 7. Voorbeeld observatie-instrument categorie individueel werken. 
 

4.2.5 Classificatie aanpassingen 

De verschillende leermethodes zijn per case bekeken op de soorten aanpassingen die 

gemaakt zijn. Hierbij zijn de volgende materialen met elkaar vergeleken: 

• het originele methodemateriaal 

• het digitale materiaal van Dedicon1 

• het door Project EDDA gemaakte materiaal 

 

Daarbij zijn alleen die hoofdstukken van een leermiddel bekeken die tijdens de 

onderzoeksperiode in de klas aan bod zijn geweest. Uiteindelijk zijn uit al deze 

aanpassingen zeven soorten aanpassingen geselecteerd die in alle methodes veel 

voorkomen. Dit betekent dat deze aanpassing ten minste één keer voorkomt in elk 

hoofdstuk van een leermiddel dat tijdens de onderzoeksperiode aan bod is geweest.  

 

In de resultatensectie wordt telkens per case in de tweede paragraaf beschreven welke 

aanpassingen gemaakt zijn in het leermiddel. Daarnaast wordt schematisch weergegeven 

welke van de zeven veelvoorkomende aanpassingen in de methodes van de desbetreffende 

case zijn voorgekomen.  

 

                                            

 

1 Dedicon heeft jarenlang o.a. educatief materiaal aangepast voor leerlingen met een 
leesbeperking. Deze aanpassingen gebeurden zowel op papier als digitaal. Daarbij is echter 
alleen tekst letterlijk gebrailleerd en niet naar de lesdoelen gekeken, waardoor onderdelen 
als illustraties vaak verloren gingen in het aangepaste materiaal. 
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Hieronder worden de zeven geselecteerde soorten aanpassingen die in alle methodes 

regelmatig voorkomen beschreven: 

• (audio)omschrijvingen; dit betreft aanpassingen die aanwezige illustraties 

in het originele materiaal omschrijven. Deze omschrijvingen kunnen direct 

aanwezig zijn in de tekst of bij de opdrachten, of samengevoegd zijn in een 

apart bestand. In de methodes van groep 3 kan de leerling ervoor kiezen 

om deze omschrijvingen voor te laten lezen door op een link te klikken. 

Daarnaast bevatten deze omschrijvingen voor groep 3 regelmatig enige 

instructie.  

Deze aanpassing is nuttig voor leerlingen met een visuele beperking omdat 

hierdoor de didactische functies van illustraties niet verloren gaan. Het 

visueel verwerken van de informatie van een illustratie is vervangen door 

het auditief of tactiel verwerken van deze informatie. Hierdoor komt de 

leerinhoud zoveel mogelijk overeen met die van het originele leermiddel. 

• tactiele ondersteuning; dit betreft aanpassingen waarbij de aanwezige 

illustraties in het originele materiaal omgezet zijn in tactiele tekeningen. 

Deze tactiele tekeningen zijn meestal aanwezig in een aparte 

tekeningenband waarnaar in het leermateriaal verwezen wordt. Bij de 

Wiskundemethodes bevatten de tactiele tekeningen vaak een legenda. 

Deze aanpassing is nuttig voor leerlingen met een visuele beperking omdat 

ook deze aanpassing ervoor zorgt dat de didactische functies van 

illustraties niet verloren gaan. Het visueel verwerken van informatie is bij 

deze aanpassing vervangen door het tactiel verwerken van informatie. 

Opnieuw komt hierdoor de leerinhoud zoveel mogelijk overeen met die van 

het originele leermiddel.  

• links; dit betreft aanpassingen waarbij hyperlinks in het materiaal 

aanwezig zijn. De leerling kan hier op klikken en op deze manier navigeren 

door het leermiddel. Deze links kunnen aanwezig zijn aan het begin van 

een leermiddel en verwijzen dan net zoals een inhoudsopgave naar de 

verschillende hoofdstukken. Daarnaast kunnen deze links ook aanwezig 

zijn aan het begin van een hoofdstuk of les. Dan verwijzen ze naar de 

stukken tekst en opdrachten van die les of hoofdstuk. Ook kunnen de links 

aanwezig zijn in de leertekst of bij de opdrachten. Ze kunnen dan 

verwijzen naar de verschillende onderdelen die de leerling in dit leermiddel 

moet gebruiken, zoals het leerlingenboek, het opdrachtenboek of een 

bestand met omschrijvingen van illustraties. 

Deze aanpassing is nuttig voor leerlingen met een visuele beperking 

doordat zij hierdoor makkelijker en sneller door het leermateriaal kunnen 

navigeren. Ook brengt deze aanpassing benodigde teksten, opdrachten en 

illustraties bij elkaar waardoor de leerling informatie makkelijker kan 

verwerken (zie nabijheidsprincipe in 2.3). Daarnaast weet de leerling door 
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de aanwezige links aan het begin van een hoofdstuk of les hoeveel 

opdrachten hij kan verwachten en uit welke verschillende onderdelen de 

les bestaat. 

• integratie; dit betreft aanpassingen waarbij verschillende onderdelen van 

een leermiddel in één document samengevoegd zijn. De onderdelen 

werkboek en leerlingenboek zijn bijvoorbeeld samengevoegd; na de 

leertekst volgen telkens de opdrachten die in het originele materiaal juist 

in een apart boek staan.  

Deze aanpassing is nuttig voor leerlingen met een visuele beperking 

doordat ze nu de informatie maar vanuit één bron hoeven te verwerken en 

daardoor minder hoeven te wisselen tussen verschillende onderdelen van 

het leermiddel. Ook deze aanpassing maakt het navigeren door het 

leermiddel makkelijker voor de leerlingen en brengt benodigde informatie 

dichter bij elkaar. 

• verticaal omzetten van kolommen, tabellen, rijtjes; dit betreft 

aanpassingen waarbij kolommen, tabellen en rijtjes in plaats van op een 

horizontale manier, verticaal in het leermiddel geplaatst zijn.  

Deze aanpassing is nuttig voor leerlingen met een visuele beperking 

doordat ze hierdoor minder informatie missen. In het originele materiaal 

zijn rijtjes en kolommen vaak van elkaar gescheiden door onbedrukte 

delen op de bladzijde. Leerlingen met een visuele beperking kunnen niet 

zien dat er op een bladzijde wellicht meerdere rijtjes naast elkaar staan die 

gescheiden zijn door onbedrukte ruimtes. Wanneer een leerling op zijn 

brailleleesregel een onbedrukt stuk ervaart, gaat hij verder naar de 

volgende regel. Hij denkt namelijk dat er verder geen informatie meer 

komt. Hierdoor mist de leerling de informatie uit het tweede en derde 

rijtje; hij leest alleen de eerste. Door alle rijen onder elkaar te plaatsen en 

van elkaar te scheiden door een witregel mist de leerling geen informatie 

meer uit rijtjes en tabellen. 

• aangeven van deelopdrachten; dit betreft aanpassingen waarbij aan het 

begin van elke opdracht staat aangegeven uit hoeveel deelopdrachten de 

gehele opdracht bestaat of hoeveel antwoorden de leerlingen moet 

invullen. 

Deze aanpassing is nuttig voor leerlingen met een visuele beperking omdat 

hierdoor duidelijk is uit welke onderdelen een opdracht bestaat en wanneer 

de opdracht is afgelopen. Deze aanpassing draagt eraan bij dat de leerling 

ook daadwerkelijk alle onderdelen van de opdracht uitvoert. 

• woordenlijst; dit betreft aanpassingen waarbij begripsondersteunende 

illustraties zijn omgezet in een aparte woordenlijst. Wanneer de leerlingen 

in het originele materiaal bijvoorbeeld een tekst moeten lezen over een 

onderzeeër is een illustratie afgebeeld van een onderzeeër. In het 



21 
 

 

aangepaste materiaal is deze illustratie dan niet omschreven, maar is het 

begrip onderzeeër in een apart bestand met moeilijke woorden uitgelegd. 

Deze aanpassing is nuttig voor leerlingen met een visuele beperking 

doordat ze hierdoor zelf kunnen bepalen of ze de begripsondersteunende 

functie van een illustratie willen gebruiken of niet. Daarnaast komt 

hierdoor de leerinhoud zoveel mogelijk overeen met die van het originele 

leermiddel. 

 

4.3  SELECTIE VAN DE ONDERZOEKSEENHEDEN 

4.3.1 Selectie van de leerlingen 

Door Project EDDA zijn verschillende reguliere scholen aangeschreven met de vraag of ze 

belangstelling hadden om mee te werken aan dit onderzoek. Leerlingen die in een 

eindexamenklas zitten, werden uitgesloten van deelname. Voor het onderzoek moesten 

zowel de leerling als 1 of meer docenten van de leerling bereid zijn om mee te werken. 

Uiteindelijk hebben 10 scholen tijdig positief gereageerd.    

 

4.3.2 Selectie van de leermiddelen 

Voor het selecteren van de leermiddelen is ten eerste door Project EDDA gekeken naar de 

methodes waarmee de geselecteerde leerlingen werken. Vervolgens is gekeken of 

bepaalde methodes door meerdere leerlingen gebruikt werden. Wanneer dit het geval was, 

werd deze methode geselecteerd voor het onderzoek. Daarnaast is bij het selecteren van 

de leermiddelen rekening gehouden met de gebruiksfrequentie van methodes op scholen in 

Nederland in het algemeen en de beschikking over gekwalificeerde redacteurs bij Project 

EDDA voor het aanpassen van een methode.  

4.4  GEGEVENSVERZAMELING 

Alle docenten en eventuele begeleiders hebben van tevoren een e-mail met informatie 

ontvangen over het verloop van de observatie. Eerder hadden zij al informatie gehad over 

het doel van het onderzoek via de aob’er van hun school of een medewerker van Project 

EDDA. In deze e-mail zijn de volgende afspraken met de docenten gemaakt:  

 

Voor de observatie is het volgende van de docenten gevraagd: 

1. U maakt een plek mogelijk voor de onderzoeker in het klaslokaal in de buurt van 

de leerling, zodat deze leerling zo goed mogelijk geobserveerd kan worden. 

2. Graag zien wij dat u de methode les zoveel mogelijk volgt. 

3. Daarbij zien wij graag een klassikaal deel, waarbij de leerling in ieder geval één 

keer een ‘beurt’ krijgt. Dit klassikale deel kan bijvoorbeeld bestaan uit een 

instructie waarbij u vragen stelt aan de leerlingen, een discussie over het 
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onderwerp uit de methode waarbij leerlingen aan u of elkaar vragen stellen of hun 

mening geven, een vraaggesprek over het onderwerp, of het bespreken van 

vragen en antwoorden, etc. Het moet in ieder geval een klassikale activiteit zijn 

waarbij sprake is van interactie tussen u en de leerlingen en/of de leerlingen 

onderling, aan de hand van de methode. 

4. Daarnaast zien wij graag een deel samenwerken. Hierbij zien wij graag dat de 

leerling samenwerkt met tenminste één andere leerling aan één of meer 

opdrachten uit de methode. Hierbij is de interactie met u als docent gering. 

5. Als laatste zien wij graag een deel zelfstandig werken. Hierbij zien wij graag dat de 

leerling zelfstandig werkt aan één of meer opdrachten uit de methode. Hierbij mag 

de leerling wel vragen stellen aan u of andere leerlingen, afhankelijk van wat u 

normaal toestaat tijdens zelfstandig werken. 

Voor het interview van zowel de leerling als de leerkracht is het volgende van de 

leerkrachten gevraagd: 

1. Een rustige ruimte met weinig achtergrondgeluid om het interview af te kunnen 

nemen. 

2. Graag zien wij dat zowel de leerling als u de gebruikte boeken en eventueel 

werkboeken van de desbetreffende methode meeneemt, zodat wellicht 

voorbeelden gegeven kunnen worden bij enkele vragen. 

Als laatste is nog enige informatie van de leerkrachten gevraagd: 

1. Graag hoor ik wanneer en welke methode gebonden toets(en) van de 

desbetreffende methode u vóór een bepaalde datum verwacht af te nemen. 

Voor dit onderzoek is aan docenten gevraagd om een methode gebonden les te geven uit 

de geselecteerde methode. Daarbij is gevraagd, zoals hierboven te zien is, om een 

klassikaal deel, een deel zelfstandig werken en een deel samenwerken in deze les te 

voegen. Niet alle docenten zijn er in geslaagd om deze drie elementen terug te laten keren 

tijdens de metingen. Tijdens deze lessen heeft een onderzoeker de frequentie van 

bepaalde gedragingen van de leerling aangegeven met behulp van het observatie-

instrument (zie 4.2.4). Tevens heeft de onderzoeker tijdens de les gedragingen van de 

leerling, en docent en klasgenoten tijdens interactie met de leerling, op een objectieve 

manier bespreken. De onderzoeker heeft genoteerd welk gedrag plaatsvond zonder hier 

een waardeoordeel aan toe te kennen.  

 

Op dezelfde dag heeft zowel met de docent als de leerling een interview plaatsgevonden. 

Daarbij is gebruikgemaakt van de interviewinstrumenten die beschreven zijn bij 4.2.2 en 

4.2.3. Hierbij was sprake van een gestructureerd interview. De interviews zijn opgenomen 

met een voice recorder. Vervolgens zijn de interviews letterlijk uitgetypt. Tijdens de 

interviews kwam het regelmatig voor dat sommige onderwerpen op bepaalde cases niet 
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van toepassing waren, bijvoorbeeld wanneer illustraties volledig ontbraken in het 

leermiddel. Dit had tot gevolg dat niet alle vragen bij elke case expliciet aan bod zijn 

geweest. 

Binnen twee weken na de nulmeting is bij de klas van de desbetreffende resultaten de 

aangepaste methode gebonden voortgangstoets afgenomen. De resultaten van deze 

toetsen zijn door de leerkrachten verzameld en doorgegeven aan de onderzoekers. Vanaf 

het moment dat de voortgangstoets is afgenomen, heeft de leerling met aangepast 

materiaal gewerkt tot aan de eindmeting. Gemiddeld hebben leerlingen ongeveer 3,5 

maand met het aangepaste materiaal gewerkt.  

Vlak voor de zomervakantie heeft bij elke leerling een tweede meting plaatsgevonden; de 

eindmeting. Deze is op dezelfde manier verlopen als de nulmeting. Ook hierbij zijn 

gegevens van de voortgangstoets, de observatie en de interviews verzameld. 

 

Ten aanzien van het werken met het aangepaste materiaal is regelmatig sprake geweest 

van redactionele en distributionele onvolkomenheden. Hierdoor hebben niet altijd alle 

leerlingen de gehele onderzoeksperiode met aangepast materiaal gewerkt of met volledig 

aangepast materiaal gewerkt. Daar komt bij dat vooral in het voortgezet onderwijs 

docenten er regelmatig voor kiezen om zelf lessen te ontwikkelen en niet de volledige 

methode te volgen, waardoor leerlingen in het voortgezet onderwijs het aangepaste 

materiaal maar ten dele gebruikt hebben. Ook heeft bij een aantal leerlingen in het begin 

van de onderzoeksperiode weerzin door onzekerheid of negatieve ervaringen met nieuwe 

leermiddelen ertoe geleid dat het aangepaste materiaal niet de volledige 

onderzoeksperiode is gebruikt. Ook de aangepaste toetsen zijn niet bij elke leerling op 

beide meetmomenten afgenomen. Doordat veel docenten een druk onderwijsprogramma 

hebben, was het daarnaast niet altijd mogelijk om bij docenten en leerkrachten op beide 

meetmomenten interviews af te nemen of te observeren. Aangezien dit een grote 

verscheidenheid aan verzamelde data heeft opgeleverd, is bij de resultatensectie (sectie 5) 

per case aangegeven welke data beschikbaar waren voor dit onderzoek. 

4.5  ANALYSE VAN DE GEGEVENS 

In deze casestudy wordt uitgegaan van een kwalitatieve analyse van de data; daarbij 

wordt uitgegaan van de gefundeerde theorie-benadering (Baarda, 2009). Doordat een 

casestudy een enorme hoeveelheid data oplevert, is het belangrijk om deze data te 

ordenen: 

1. Indelen in informatie-eenheden; door in een kader te plaatsen en te nummeren. 

2. Fragmenten bekijken op relevantie voor het onderzoek. 

3. Data-reductie; door te labelen en open codering. 

4. Samenvoegen van gelijke labels; door middel van axiaal coderen.  

5. Selectief coderen; stilstaan bij onderzoeksvragen en doel van het onderzoek. 



24 
 

 

Bij het analyseren moet de onderzoeker ervoor zorgen dat de data op zo’n manier 

samengevoegd wordt dat de case in zijn geheel begrepen wordt, en niet alleen de 

verschillende onderdelen van een case of extra factoren die van invloed zijn op de case 

(Alfred, 2010; Baxter & Jack, 2008). 

De getranscribeerde interviewdata van dit onderzoek is ingedeeld aan de hand van de 

verschillende onderwerpen van het interview-instrument (zie 4.2.2). Vervolgens zijn alleen 

de uitspraken van leerlingen en docenten die relevant waren voor dit onderzoek 

meegenomen voor dit onderzoek. Uitspraken waarin leerlingen uitwijden over hun 

luisterboeken of docenten die uitwijden over de Visio-trainingen zijn niet meegenomen. 

Tijdens de open codering bleek al snel dat de uitspraken van de verschillende cases zoveel 

diverse coderingen opleverden dat data-reductie op deze manier niet mogelijk zou zijn. 

Om deze reden is ervoor gekozen om de uitspraken uit de interviews onder te brengen bij 

de verschillende interviewonderwerpen: modaliteiten, illustraties, vormgevingselementen, 

hulp/uitleg, interactieve momenten, samenwerking en tijd. Vervolgens is geprobeerd om 

bij elke case per onderwerp een codering te geven. Bij de uitgeschreven observaties is op 

dezelfde manier te werk gegaan, alleen nu aan de hand van de categorieën van het 

observatie-instrument: individueel werken, samenwerken en klassikaal. Uiteindelijk is door 

middel van selectieve codering geprobeerd antwoord te geven op de verschillende vragen 

van dit onderzoek. 

Er bestaan twee algemene strategieën voor het analyseren van een casestudy (Yin, 1994): 

• Uitgaan van de theoretische veronderstellingen; de theoretische oriëntatie 

leidt de analyse, door het volgen van de theoretische veronderstellingen 

die het ontwerp van de casestudy gevormd hebben. Dit helpt om te 

focussen op bepaalde data en andere data te negeren. 

• Het ontwerpen van een case-beschrijving; een beschrijvend kader om de 

casestudy te organiseren. De analyse wordt georganiseerd op basis van 

een beschrijving van de algemene kenmerken en relaties van de situatie 

die onderzocht wordt. 

Bij dit onderzoek is uitgegaan van theoretische veronderstellingen; zoals eerder 

aangegeven zijn voor elke deelvraag een aantal veronderstellingen gedaan.  

Bij beide strategieën kan gebruikgemaakt worden van de volgende analysetechnieken (Yin, 

1994): 

1. Patroonherkenning; vergelijken van empirisch onderbouwde patronen met 

voorspelde patronen: 

• Verwachte resultaten als een patroon; vergelijken of de in het begin 

voorspelde resultaten gevonden zijn en of alternatieve patronen ontbreken. 



25 
 

 

• Concurrerende verklaringen als patroon; onderzoeken of enkele van de 

theoretische opvallende verklarende condities mogelijk duidelijk 

terugkomen in empirische bevindingen. De aanwezigheid van bepaalde 

verklaringen zou de aanwezigheid van andere moeten uitsluiten. 

• Eenvoudiger patronen; patroonherkenning is ook mogelijk met maar een 

paar variabelen, als van de afgeleide patronen voorspeld is dat ze 

voldoende duidelijke verschillen hebben. 

2. Verklaringen ontwikkelen: 

• Analyseren van data door het ontwikkelen van een verklaring over de case 

en het identificeren van een reeks causale verbanden. 

• De verklaring is het resultaat van een aantal herhalingen. 

3. Tijdreeksen: 

• Hoe- en waaromvragen over relaties en veranderingen van gebeurtenissen 

na verloop van tijd.  

• Identificeren van op theorie gebaseerde opeenvolgingen van een 

gebeurtenis, waarvan verwacht wordt dat ze tot een bepaald resultaat 

zullen leiden. De identificatie van gebeurtenissen moet gebeuren voor 

aanvang van het onderzoek.  

De analyse moet laten zien dat is uitgegaan van al het relevante bewijs; alle grote 

concurrerende interpretaties zijn behandeld, de meest belangrijke resultaten van het 

onderzoek zijn aan bod gekomen en aanwezige expertise is benut (Yin, 1994). 

Voor de analyse van het onderzoek voor Project EDDA is vooral gebruikgemaakt van de 

strategieën patroonherkenning en verklaringen ontwikkelen. De data is per deelvraag 

vergeleken met de eerder gedane veronderstellingen. Daarbij is gekeken of de voorspelde 

resultaten ook daadwerkelijk zijn gevonden. Tevens is gekeken of er een verband is aan te 

wijzen tussen de in het materiaal gemaakte aanpassingen en de leerresultaten, 

klassenparticipatie of zelfstandigheid van de leerling.  

4.5.1 Validiteit en betrouwbaarheid 

De interviews zijn afgenomen bij leerlingen uit zowel het basisonderwijs als het voortgezet 

onderwijs. Hierdoor is sprake van verschillende intelligentie- en ontwikkelingsniveaus. 

Hoewel de leerlingen niet willekeurig geselecteerd zijn, zijn de cases door de spreiding 

over leerjaren een betere representatie van de populatie. Door gebruik te maken van 

gecategoriseerde meetinstrumenten is geprobeerd de inhoud van het onderzoek te 

structureren, wat de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot (Driessen, Van der 

Vleuten, Schuwirth, Van Tartwijk & Vermunt, 2005). Ten behoeve van de betrouwbaarheid 

en de validiteit zijn zowel docenten als leerlingen geïnterviewd en hebben observaties 

plaatsgevonden. Er zijn meerdere bronnen geraadpleegd waardoor sprake is van 

datatriangulatie. De onderwerpen, categorieën en items van de verschillende 

meetinstrumenten zijn ontstaan aan de hand van theorie, wat de inhoudsvaliditeit heeft 
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vergroot (Van Berkel & Bax, 2006; Hendriks & Schoonman, 2006). Ook is getracht 

antwoordtendensen en sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen door voorafgaand aan 

de interviews een introductie te geven over het doel van het onderzoek. Hierbij is duidelijk 

gemaakt dat het onderzoek een objectieve rol inneemt binnen het gehele Project EDDA, 

aangezien het onderzoek uitgevoerd is door een externe instantie die geen directe invloed 

heeft uitgeoefend op de aanpassingen in de leermiddelen. Als laatste is in dit 

onderzoeksverslag uitvoerig beschreven hoe de gegevensverzameling en de rapportage 

van dit onderzoek tot stand zijn gekomen.  

5. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses van de verschillende cases 

gerapporteerd. Per case wordt eerst kort enige algemene informatie over de 

desbetreffende leerling gegeven. Vervolgens wordt ingegaan op het soort aanpassingen 

dat in het materiaal van de desbetreffende leerling is gemaakt. Daarna wordt ingegaan op 

de behaalde leerresultaten bij zowel de nul- als de eindmeting van de desbetreffende 

leerling. Hierna volgt een samenvattende beschrijving van de variabelen 

klassenparticipatie, efficiëntie en effectiviteit van leerprocessen en noodzakelijke 

individuele aandacht zoals die door de onderzoeker tijdens de observatie bij beide 

metingen ondervonden zijn. Deze bevindingen worden ondersteund door verklarende 

beschrijvingen en ervaringen uit de afgenomen interviews van zowel de leerling als de 

docent. Een uitgebreidere beschrijving van deze verklaringen is telkens in de Bijlage te 

vinden. Uiteindelijk wordt gekeken of er verschillen zijn opgetreden tussen de nul- en de 

eindmeting bij de hierboven genoemde variabelen en of deze in verband gebracht kunnen 

worden met aanpassingen in het materiaal en de leerresultaten.  

5.1 CASE 1 

5.1.1   Algemeen 

Case 1 betreft een leerling uit groep 3. Deze leerling zit in een combinatieklas 3/4/5, 

waarbij groep 3 uit 6 leerlingen bestaat. De leerling werkt zowel met gedrukte 

brailleboeken als met de laptop met de brailleleesregel, waarbij af en toe gebruikgemaakt 

wordt van de spraakstem2. Tevens maakt de leerling regelmatig gebruik van voorwerpen, 

zoals blokjes en een rekenketting. De leerkracht maakt zelf ook regelmatig hulpmiddelen 

en opdrachten. De leerling heeft haar eigen vaste plek in de klas, met haar eigen 

                                            

 

2 De spraakstem is een technische functie van de computer. Leerlingen kunnen hiermee de 
cursor aan het begin van een zin plaatsen en de zin laten voorlezen. 
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boekenkast en een grotere tafel. De leerling wordt bijna constant volledig ondersteund 

door een individuele begeleider.  

Voor dit onderzoek heeft de leerling gewerkt met aangepast materiaal uit de 

rekenmethode Pluspunt en de leesmethode Veilig Leren Lezen.  

Bijzonderheden voor onderzoek: 

- Geen gegevens leerresultaten nulmeting. 

- Het gebruik van het aangepaste materiaal is tijdelijk stopgezet. 

- De tactiele tekeningen van Pluspunt waren regelmatig niet aanwezig of te laat. 

- Er is gewerkt met de screenreaderversie in plaats van met de audiobestanden3. 

5.1.2   Aanpassingen 

Aanpassingen Veilig Leren Lezen 

In het aangepaste materiaal worden verwijzingen gegeven voor het gebruik van tactiele 

tekeningen, concreet materiaal en audiobestanden. De aanwijzingen voor concreet 

materiaal worden echter alleen in de algemene inleiding gegeven. Daarnaast is er bij deze 

leerling voor gekozen om alleen met de screenreaderversie te werken. 

De illustraties zijn in het aangepaste materiaal vervangen door omschrijvingen (zie Figuur 

8). Afhankelijk van welke versie gebruikt wordt, worden deze voorgelezen in een 

audiobestand of kan de leerling deze omschrijving zelf lezen. Af en toe zijn tactiele 

tekeningen aanwezig, hiernaar wordt verwezen door de afkorting TT. De pictogrammen 

zijn in het aangepaste materiaal weggelaten. Dit is een groot verschil met het materiaal 

van Dedicon, waarin ervan uit gegaan werd dat elke illustratie door de leerkracht 

omschreven wordt. 

                                            

 

3 Van enkele methodes is zowel een audioversie als een screenreaderversie gemaakt. In de 
audioversies zijn links aanwezig naar mp3-bestanden, waarin de instructie of illustratie-
omschrijving voorgelezen wordt. In de screenreaderversies staat de voorgelezen tekst 
weergegeven tussen #... @. Op deze manier kan de leerkracht de benodigde instructie of 
omschrijvingen zelf voorlezen of, zoals in dit geval, kan de leerling dit zelf lezen. 
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Figuur 7. Voorbeeld illustratie originele materiaal. 

 

 
Figuur 8. Voorbeeld illustratie aangepaste materiaal (screenreaderversie). 

 

In het aangepaste materiaal wordt ervan uitgegaan dat de leerkracht telkens het juiste 

werkblad voor de leerling klaarzet. Net als in het originele materiaal zijn geen 

bladzijdenummers weergegeven; elke les staat op een apart werkblad. De opdrachten zijn 

van elkaar gescheiden door een witregel. In het materiaal van Dedicon zijn binnen 

opdrachten ook witregels aanwezig, waardoor minder duidelijk is wanneer een opdracht 

eindigt. Bij de instructie wordt in het aangepaste materiaal telkens aangegeven uit hoeveel 

deelopdrachten de opdracht bestaat. Daarnaast heeft het aangepaste materiaal de 

mogelijkheid om de instructie en omschrijvingen van illustraties te laten voorlezen door 

audiobestanden. Met behulp van een link kan deze functie geactiveerd worden (zie Figuur 

9). Het materiaal van Dedicon bevatte geen links naar audiobestanden. 

 
Figuur 9. Voorbeeld links naar audiobestanden aangepaste materiaal (audioversie). 

 

Vrijwel alle opdrachten in de methode Veilig Leren Lezen zijn ontoegankelijk voor 

leerlingen met een visuele beperking. De reden hiervoor is dat instructie en 
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woordbetekenissen vaak gegeven worden met behulp van illustraties. Dit is gedaan omdat 

leerlingen in groep 3 nog niet zo goed in staat zijn om teksten te lezen. In het aangepaste 

materiaal zijn de opdrachten toegankelijk gemaakt door de illustraties te vervangen door 

omschrijvingen en audiobestanden. Een opdracht die regelmatig terugkeert in de methode 

Veilig Leren Lezen is het kiezen van het juiste woord bij een illustratie (zie Figuur 7). In 

het aangepaste materiaal is de illustratie omschreven (zie Figuur 8). Een andere 

regelmatig terugkerende opdracht is een opdracht waarbij het juiste woord in een zin moet 

worden ingevuld, waarbij de leerling uit een aantal woorden kan kiezen. De betekenis van 

de zin wordt ondersteund door een illustratie (zie Figuur 10). In het aangepaste materiaal 

is de illustratie vervangen door een (audio)omschrijving (zie Figuur 11). In het materiaal 

van Dedicon wordt verwacht dat de leerkracht deze omschrijving geeft. Een laatste 

voorbeeld van een regelmatig terugkerende opdracht is een opdracht waarbij de leerling 

de juiste woorden moet kleuren (zie Figuur 12). In het aangepaste materiaal is dit op 

verschillende manieren aangepast afhankelijk van het doel van de opdracht, bijvoorbeeld 

door de leerling de letters te laten verklanken (zie Figuur 13). 

 

Figuur 10. Voorbeeld opdracht woord invullen in zin met ondersteunende illustratie 

originele materiaal. 

 

 
Figuur 11. Voorbeeld opdracht woord invullen in zin met ondersteunende illustratie 

aangepaste materiaal (audioversie). 
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Figuur 12. Voorbeeld opdracht juiste woorden kleuren originele materiaal. 

 

 
Figuur 13. Voorbeeld opdracht juiste woorden kleuren aangepaste materiaal 

(screenreaderversie). 

 

Aanpassingen Pluspunt 

In het aangepaste materiaal worden verwijzingen gegeven voor het gebruik van tactiele 

tekeningen, concreet materiaal (vooral wikki stix4) en audiobestanden. Er is echter bij deze 

leerling voor gekozen om alleen met de screenreaderversie te werken. 

In de methode Pluspunt komen vrijwel constant opdrachten voor die ontoegankelijk zijn 

voor leerlingen met een visuele beperking. De reden hiervoor is dat rekenmethodes veel 

                                            

 

4 Wikki stix zijn zelfklevende hulpmiddelen in de vorm van gekleurde staafjes die leerlingen 
kunnen helpen om vaardigheden op een tactiele, sensorische en kinetische manier aan te 
leren. Ze zijn geschikt voor alle leeftijden en niet uitsluitend bedoeld voor leerlingen met 
een visuele beperking. 
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gebruikmaken van aspecten als ruimtelijke figuren, meten en tabellen en grafieken. Daar 

komt in groep 3 nog eens bij dat de instructie vaak door middel van een illustratie is 

weergegeven, omdat het leesniveau van leerlingen in deze leeftijd nog niet erg hoog is.  

In het aangepaste materiaal is hier ten eerste rekening mee gehouden door de instructie 

te vervangen door audiomodules. De leerling kan de link Lees voor aanklikken, waarna 

uitleg van de opdracht of een omschrijving van een illustratie volgt (zie Figuur 14). Uit de 

observaties en interviews is gebleken dat leerling en leerkracht ervoor gekozen hebben om 

niet met deze audiobestanden te werken.  

 
Figuur 14. Voorbeeld links naar audiobestanden aangepaste materiaal (audioversie). 

 

In het aangepaste materiaal van Pluspunt zijn illustraties regelmatig vervangen door 

omschrijvingen, al dan niet via een audiobestand. Een veel voorkomende illustratie in de 

methode Pluspunt is bijvoorbeeld de illustratie waarbij tegels geteld moeten worden. Deze 

opdracht is niet toegankelijk voor leerlingen met een visuele beperking. In het aangepaste 

materiaal is dit veranderd in een versimpelde omschrijving van de situatie. Vervolgens is 

het tellen van de tegels veranderd in het leggen van de gevraagde figuur met behulp van 

wikki stix. Illustraties die ook veel voorkomen zijn opdrachten met een geïllustreerd 

rekenrek, een getallenlijn of splitssommen (zie Figuur 15). Deze illustraties zijn in het 

aangepaste materiaal weggelaten; in plaats daarvan wordt alleen de te berekenen som 

van de leerling gevraagd (zie Figuur 16). Hetzelfde is in het aangepaste materiaal gebeurd 

bij opdrachten waarbij de leerling een tabel moet invullen. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15. Voorbeeld opdracht rekenrek originele materiaal. 
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Figuur 16. Voorbeeld opdracht rekenrek aangepaste materiaal (screenreaderversie). 

 

Het aangepaste materiaal gaat ervan uit dat de leerling niet zelfstandig door het materiaal 

kan navigeren. De leerkracht wordt aangeraden om telkens per les de benodigde 

documenten voor de leerling klaar te zetten. Alle opdrachten van een les; zowel uit het 

leerlingenboek, het werkboek, als van de kopieerbladen, zijn in het aangepaste materiaal 

in 1 document geïntegreerd. Hierdoor hoeft de leerling niet constant te wisselen tussen 

boeken of documenten. Telkens staat aangegeven uit welk boek de opdrachten afkomstig 

zijn. Daarnaast zijn alle opdrachten onder elkaar weergegeven, waarbij een witregel is 

gelaten wanneer een nieuw rijtje begint. 

Regelmatig komen er in de methode Pluspunt opdrachten voor waarbij de leerling het 

juiste antwoord moet inkleuren, lijnen moet trekken tussen antwoordmogelijkheden of zelf 

een figuur moet afmaken (zie Figuur 17). In het aangepaste materiaal is dit op 

verschillende manieren opgelost, waarbij geprobeerd is om zo dicht mogelijk bij het doel 

van de opdracht te blijven (zie Figuur 18). Voor het afmaken van figuren worden 

regelmatig wikki stix ingezet. Daarnaast spelen omschrijvingen bij deze opdrachten in het 

aangepaste materiaal een belangrijke rol. 

 

Figuur 17. Voorbeeld opdracht antwoord inkleuren originele materiaal. 
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Figuur 18. Voorbeeld opdracht antwoord inkleuren aangepaste materiaal 

(screenreaderversie). 

Hieronder staan de veelvoorkomende aanpassingen in de methodes Pluspunt en Veilig 

Leren Lezen schematisch weergegeven. 

Tabel 2 

Schematische weergave veelvoorkomende aanpassingen in Pluspunt en Veilig Leren Lezen. 

 (Audio) 

omschr.  

Tactiel Links Integratie*  Verticaal*  Deelopdr.* Woordenlijst 

Pluspunt x x x x    

Veilig 

Leren 

Lezen 

x x x   x 

 

* Integratie = samenvoeging van meerdere documenten in 1 document 

   Verticaal = verticaal omgezette kolommen, tabellen, rijtjes 

   Deelopdr. = aantal deelopdrachten is telkens aangegeven 

5.1.3   Leerresultaten 

Leerresultaten nulmeting 

Geen gegevens. 

Leerresultaten eindmeting 

Voor de eindmeting heeft de leerling een aangepaste spellingtoets van Veilig Leren Lezen 

gemaakt. De leerling had hierbij alle antwoorden goed. Hiermee heeft ze iets beter 

gescoord dan haar klasgenoten, die hadden gemiddeld 39,5 goede antwoorden van de 40 

vragen.  

5.1.4   Klassenparticipatie, efficiëntie en effectiviteit leerproces en 

noodzakelijke individuele aandacht 

Voor een uitgebreide beschrijving van de observaties en interviews zie Bijlage 1. 

Uit beide observaties komt naar voren dat de leerling zowel bij de nul- als de eindmeting 

actief meedoet met klassikale instructie en samenwerkingsopdrachten. Bij de nulmeting 

was dit niet het geval bij zelfstandig werken. Bij de eindmeting lijkt het aangepaste 

materiaal hier voor enige verandering gezorgd te hebben; de leerling lijkt beter in staat om 
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na de instructie zelfstandig met de opdrachten aan de slag te kunnen. Toch krijgt de 

leerling ook met het aangepaste materiaal nog bijna constant individuele begeleiding.  

Ook uit de interviews van zowel de nul- als de eindmeting komt naar voren dat het 

aangepaste materiaal vooral voor een verbetering in de zelfstandigheid van de leerling 

heeft gezorgd. De leerling heeft minder hulp nodig bij de opdrachten doordat ontbrekende 

illustraties in het aangepaste materiaal vervangen zijn. Vanwege technische problemen 

heeft de leerling in het aangepaste materiaal minder met de spraakstem gewerkt. Hoewel 

de leerkracht het zelf lezen van instructies en opdrachten nog steeds het meest zinvol 

vindt, ziet ze het gebruik van de spraakstem vooral als een nuttige afwisseling. Ook 

voorwerpen blijven volgens de leerkracht belangrijk, maar dan moeten die wel voldoende 

toereikend zijn. Het aangepaste materiaal was afwisselend genoeg, doordat de 

ontbrekende illustraties vervangen waren door tactiele ondersteuning en concreet 

materiaal. Vooral de opdrachten met de wikki stix waren nu echter te moeilijk voor de 

leerling. De tactiele ondersteuning was nuttig, doordat de leerling zich nu een voorstelling 

kon maken bij behandelde concepten. In het aangepaste materiaal ontbrak de zwartdruk5 

voor leerkrachten nog steeds. Daarnaast moeten de opdrachtdoelen van het originele en 

het aangepaste materiaal beter met elkaar overeenkomen. 

Het aangepaste materiaal heeft ervoor gezorgd dat de leerling minder individuele hulp 

nodig heeft bij Veilig Leren Lezen. De leerkracht hoeft de illustraties niet meer mondeling 

te omschrijven. De leerling had nu wel meer begeleiding nodig bij het lezen van de tactiele 

tekeningen, omdat haar fijne motoriek hiervoor nog niet goed genoeg ontwikkeld is. Wat 

betreft het zelf vinden van de juiste bladzijdes en boeken is er weinig veranderd met het 

aangepaste materiaal; dit wordt nog steeds door de leerkracht gedaan. 

Tabel 3 

Schematische weergave verandering in onderzoeksvariabelen bij eindmeting case 1. 

 Verbeterd Hetzelfde Verslechterd 

Klassenparticipatie X  

(zelfstandigheid) 

X  

(klassikaal & 

samenwerking) 

 

Efficiëntie & effectiviteit 

leerproces 

X  

(illustraties & 

voorwerpen) 

X  

(vormgeving & tijd) 

x  

(opdrachtdoelen) 

Noodzakelijke 

individuele aandacht 

X  

(minder individuele 

  

                                            

 

5 Wanneer materiaal van zwartdruk is voorzien, betekent dit dat naast de gebrailleerde 
tekst op een pagina de tekst ook in gewone letters is afgedrukt. 
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hulp) 

5.1.5   Conclusie 

Uit de observatie en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal voor de 

leerling enige verandering heeft gebracht wat betreft haar deelname aan het 

onderwijsproces. Doordat ontbrekende illustraties in het aangepaste materiaal vervangen 

zijn door (audio)omschrijvingen, kan de leerling na de instructie zelfstandiger aan de slag 

en heeft ze minder hulp nodig bij het maken van de opdrachten. Uit onderzoek is gebleken 

dat illustraties verschillende didactische functies in een leermiddel vervullen, zoals 

bijvoorbeeld het geven van instructie (Vroegindeweij, 2012a). In het materiaal van 

Dedicon was die didactische functie verloren gegaan door het weglaten van de illustraties, 

in het aangepaste materiaal is die didactische functie vervangen. Hierdoor zou de vergrote 

zelfstandigheid van de leerling verklaard kunnen worden. Wat betreft klassikale momenten 

en samenwerking heeft het aangepaste materiaal voor weinig verandering gezorgd.  

Daarnaast komt uit de observaties en interviews naar voren dat het gebruik van 

modaliteiten door de leerling met het aangepaste materiaal flink veranderd is. De 

spraakstem is niet meer gebruikt, maar daar staat tegenover dat gebruikgemaakt is van 

tactiele tekeningen en concreet materiaal. De wikki stix waren echter moeilijk bruikbaar 

voor de leerling. De tactiele ondersteuning was wel nuttig; hierdoor kon de leerling zich 

een voorstelling maken bij bepaalde concepten. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen 

beter in staat zijn om tactiel waar te nemen en zich zo een beeld te vormen van een 

concept, wanneer ze leren om hun aandacht te richten op karakteristieke kenmerken van 

de illustraties (Warren, 1994). Hoewel in het aangepaste materiaal opdrachten beter van 

elkaar te onderscheiden zijn door het gebruik van witregels en deelopdrachten worden 

aangegeven, blijkt nergens uit dat de leerling beter kan navigeren in het aangepaste 

materiaal. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat er in het aangepaste materiaal vanuit is 

gegaan dat de leerkracht alle documenten klaarzet. Door het omzetten van de illustraties 

in omschrijvingen en tactiele tekeningen heeft het aangepaste materiaal er vooral aan 

bijgedragen dat het leerproces van de leerling effectiever verloopt. Wat betreft de 

efficiëntie van het leerproces is er met het aangepaste materiaal niet veel veranderd voor 

de leerling. 

Als laatste komt uit de interviews naar voren dat het aangepaste materiaal verandering 

heeft gebracht in de noodzakelijke individuele aandacht van de leerkracht. Doordat de 

illustraties in het aangepaste materiaal vervangen zijn, hoeft de leerkracht deze niet meer 

mondeling te omschrijven. In het aangepaste materiaal van Pluspunt zijn de verschillende 

boeken geïntegreerd, waardoor de leerling mogelijk minder hulp nodig heeft bij het vinden 

van de juiste opdrachten binnen een les.  

Er kunnen geen uitspraken gedaan worden over de leerresultaten van de leerling, omdat 

niet alle leerresultaten verkregen zijn. 
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5.2 CASE 2 

5.2.1   Algemeen 

Case 2 betreft een leerling uit klas 2 havo/vwo met 28 leerlingen. De leerling werkt vrijwel 

alleen met de laptop met brailleleesregel en spraakstem. Soms wordt er gebruikgemaakt 

van tekeningenbanden. Bij Wiskunde maakt de leerling gebruik van de Wiskundekist of 

materiaal dat door de docent zelf gemaakt is, zoals een breukenkwartet. De leerling zit 

meestal achteraan in de klas. Het gedrag van de leerlingen in de klas is niet optimaal; 

leerlingen kunnen moeilijk zelfstandig werken en er wordt gepest.  

Voor dit onderzoek heeft de leerling gewerkt met aangepast materiaal uit de 

Wiskundemethode Getal & Ruimte.  

Bijzonderheden voor onderzoek: 

- De geobserveerde les van de eindmeting betrof geen methode les, maar een oefentoets. 

Deze toets had de docent van tevoren naar de leerling gemaild. 

- Tijdens de onderzoeksperiode is vooral de tekeningenband gebruikt en niet zozeer het 

aangepaste methodeboek. 

5.2.2   Aanpassingen 

In het aangepaste materiaal worden regelmatig aanwijzingen gegeven voor het gebruik 

van tactiele tekeningen of voor het gebruik van voorwerpen. Deze tactiele tekeningen zijn 

aanwezig in een aparte tekeningenband en worden aangegeven met de afkorting TT. Het 

gebruik van voorwerpen bestaat vooral uit wikki stix en vindt plaats wanneer de leerling 

zelf een grafiek of andere figuur moet tekenen. Er worden geen aanwijzingen gegeven 

voor audiobestanden. De leerling kan er wel zelf voor kiezen om de spraakstem te 

gebruiken. 

Een groot aantal illustraties is in het aangepaste materiaal in de opdracht zelf omschreven 

of in de vorm van een tactiele tekening weergegeven. Deze tactiele tekeningen zijn 

verzameld in een aparte tekeningenband. Voor de leerling staat telkens vermeld welke 

bladzijde zij voor welke figuur nodig heeft. Daarnaast beschikken de tactiele tekeningen 

over een legenda (zie Figuur 20). Niet-functionele illustraties en cartoons zijn in het 

aangepaste materiaal weggelaten. Dit is een groot verschil met het materiaal van Dedicon. 

Daarin werden ten eerste veel minder frequent illustraties omschreven of omgezet en 

daarnaast waren de illustraties niet voorzien van een legenda. Dit had vaak tot gevolg dat 

een tactiele tekening teveel informatie bevatte en daardoor niet meer goed leesbaar was.  
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Figuur 19. Voorbeeld illustratie originele materiaal.

 
Figuur 20. Voorbeeld tactiele tekening aangepaste materiaal. 

 

Tabellen staan niet in een tekeningenband, maar in het leerlingenboek zelf (zie Figuur 21). 

Daarbij wordt in het aangepaste materiaal aangegeven wanneer een tabel begint of eindigt 
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en wordt per rij uitleg gegeven over de inhoud van de tabel (zie Figuur 22). In het 

materiaal van Dedicon was de inhoud van tabellen vaak onduidelijk en waren rijen 

versprongen. Voor de verschillende Wiskundige tekens zijn vaste uitdrukkingen 

vastgesteld, die aan het begin van het boek voor de leerling zijn verduidelijkt. Zo wordt 

het volgende teken ∆ in het aangepaste materiaal voluit geschreven als driehoek en heeft 

het teken ^ de vaste betekenis: dakje; tot de macht; superscript. 

 
Figuur 21. Voorbeeld tabel originele materiaal. 

 
Figuur 22.  Voorbeeld tabel aangepaste materiaal. 

 

In het aangepaste materiaal worden aan het begin van elk hoofdstuk links gegeven naar 

de verschillende paragrafen. Daarnaast worden aan het begin van elke paragraaf weer 

links gegeven naar de verschillende opdrachten. In het materiaal van Dedicon waren geen 

links aanwezig. In het originele materiaal worden theorie-onderdelen en voorbeelden vaak 

in een kader geplaats. In het aangepaste materiaal zijn deze kaders weggelaten. Wel is 

alle theorie nogmaals samengevat in een apart document. In het materiaal van Dedicon 

werden figuuraanduidingen wel in een kader geplaatst. Daarnaast werden hierin theorie en 

opdrachten van elkaar gescheiden door gekleurde balken (zie Figuur 23). In het 

aangepaste materiaal wordt in het theoriedeel eerst aangegeven wat de kernbegrippen van 

dat theoriedeel zijn (zie Figuur 24). Daarbij zijn alleen de belangrijkste begrippen 

vetgedrukt.  

 
Figuur 23. Voorbeeld theoriedeel materiaal van Dedicon. 
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Figuur 24. Voorbeeld theoriedeel aangepaste materiaal. 

 

In het materiaal van Dedicon was alles overeenkomstig het originele materiaal dikgedrukt. 

Daarbij werden formules met een kleur geschreven (zie Figuur 23). In het aangepaste 

materiaal staat per opdracht aangegeven uit hoeveel deelopdrachten die opdracht bestaat. 

Daarbij zijn computeropdrachten weggelaten. Verwijzingen naar het werkboek zijn in het 

aangepaste materiaal al verwerkt in de instructie of de illustratie, omdat werkboek en 

leerboek in het aangepaste materiaal geïntegreerd zijn. Kolommen zijn in het aangepaste 

materiaal volledig uitgeschreven en verticaal weergegeven (zie Figuur 26). In het 

aangepaste materiaal wordt bij elk bladzijdenummer aangegeven over hoeveel pagina’s 

deze bladzijde verdeeld is (zie Figuur 45). Doordat het aangepaste materiaal meer pagina’s 

nodig heeft dan het originele materiaal; alles is onder elkaar geplaatst, komen op deze 

manier de bladzijdenummers toch overeen met het originele materiaal. In het materiaal 

van Dedicon werd alles op dezelfde bladzijde geplaatst. Rijtjes zijn in het aangepaste 

materiaal onder elkaar in plaats van naast elkaar weergegeven. Tussen deze rijtjes is geen 

witregel gelaten.  

 
Figuur 25. Voorbeeld theorie in kolommen originele materiaal. 
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Figuur 26. Voorbeeld theorie uitgeschreven en verticaal aangepaste materiaal. 

Hieronder staan de veelvoorkomende aanpassingen in de methode Getal & Ruimte 

schematisch weergegeven. 

Tabel 4 

Schematische weergave veelvoorkomende aanpassingen in Getal & Ruimte. 

 (Audio) 

omschr.  

Tactiel Links Integratie*  Verticaal*  Deelopdr.* Woordenlijst 

Getal & 

Ruimte 
x x x x x x 

 

* Integratie = samenvoeging van meerdere documenten in 1 document 

   Verticaal = verticaal omgezette kolommen, tabellen, rijtjes 

   Deelopdr. = aantal deelopdrachten is telkens aangegeven 

5.2.3   Leerresultaten 

Leerresultaten nulmeting 

Voor de nulmeting heeft de leerling een aangepaste toets gemaakt uit de methode Getal & 

Ruimte. De toets had betrekking op een onderwerp dat door leerlingen met een visuele 

beperking als lastig wordt ervaren, omdat het veel figuren betreft. Het onderwerp van de 

toets was de Stelling van Pythagoras. De gehele klas heeft zeer uiteenlopende cijfers 

gehaald voor deze toets, met een gemiddelde van 5,1. De leerling heeft voor deze toets 

een 3,5 gehaald waarmee ze onder het klassengemiddelde scoort, hoewel ze zeker niet het 

laagste cijfer heeft gehaald.  

Leerresultaten eindmeting 

Voor de eindmeting heeft de leerling opnieuw een aangepaste toets uit de methode Getal 

& Ruimte gemaakt. Deze keer betrof het onderwerp van de toets informatieverwerking, 

waarbij veel tabellen en diagrammen afgelezen moesten worden. Opnieuw een onderwerp 

dat problemen geeft voor leerlingen met een visuele beperking. Ook deze keer waren de 

resultaten van de klas erg verspreid, nu met een hoger gemiddelde dan bij de nulmeting; 

namelijk een 6,9. Ook de score van de leerling is omhooggegaan ten opzichte van de 

nulmeting; namelijk een 5,3. In verhouding tot haar klasgenoten is er echter geen 

verbetering te zien in de leerresultaten van de leerling; beide meetmomenten scoort ze 

precies 1,6 punten lager dan haar klasgenoten.  
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5.2.4   Klassenparticipatie, efficiëntie en effectiviteit leerproces en 

noodzakelijke individuele aandacht 

Voor een uitgebreide beschrijving van de observaties en interviews zie Bijlage 2. 

Uit de observaties is naar voren gekomen dat de leerling zowel bij de nul- als de 

eindmeting zelfstandig met haar materiaal aan de slag kan. De leerling lijkt bij het 

aangepaste materiaal meer gebruik te maken van voorwerpen. Wat betreft interactieve 

lesmomenten lijkt er met het aangepaste materiaal weinig veranderd te zijn. De leerling 

reageert alleen wanneer de docent haar rechtstreeks een vraag stelt, op inbreng van 

klasgenoten reageert ze niet. Ook bij het samenwerken lijkt er weinig verandert; de 

leerling werkt vooral zelfstandig en stelt alleen hulpvragen aan haar klasgenoot met 

betrekking tot het leermiddel.  

Uit de interviews van zowel de nul- als de eindmeting komt ten eerste naar voren dat de 

leerling met het aangepaste materiaal vaker om hulp is gaan vragen. Toch zien de docent 

en de leerling dit juist als iets positiefs; waar de leerling eerst vooral vragen stelde over 

ontbrekende illustraties, stelt ze nu meer vragen over de inhoud van de leerstof. 

Daarnaast kan de leerling met het aangepaste materiaal zelfstandiger aan de slag. 

Hierdoor kon de leerling met het aangepaste materiaal ook beter meedoen met de 

instructie; ze was beter nu beter thuis in het onderwerp, waardoor ze de instructie beter 

kon volgen. Dit was niet terug te zien in de observatie, maar het betrof hier dan ook een 

les waarbij met door de docent zelf aangepast materiaal werd gewerkt. Ook de 

samenwerking is met het aangepaste materiaal verbeterd; door de zwartdruk in de 

tekeningenbanden konden klasgenoten meekijken. Daarnaast beheerste de leerling de 

leerstof beter, waardoor ze meer kon inbrengen tijdens de samenwerking, waardoor die 

gelijkwaardiger werd.  

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling met het aangepaste materiaal vaker met 

de spraakstem gewerkt heeft en juist minder gebruikgemaakt heeft van voorwerpen. Dit is 

niet in overeenstemming met de observaties. Het is echter niet geheel duidelijk of dit 

volledig aan het materiaal zelf toe te schrijven is; ook andere factoren zoals de 

onderwerpen uit het hoofdstuk kunnen hierbij een rol hebben gespeeld. In ieder geval 

heeft de leerling sowieso minder voorwerpen nodig doordat illustraties in het aangepaste 

materiaal aanwezig zijn. Hierdoor hoeven figuren niet meer uitgebouwd te worden. Hoewel 

de reliëftekeningen in het begin wennen waren voor de leerling, kan ze er nu goed mee 

overweg. Ze zijn vooral overzichtelijker en beter verzorgd. Ook zijn de tabellen in het 

aangepaste materiaal goed af te lezen voor de leerling. Het aangepaste materiaal is 

duidelijker en overzichtelijker voor de leerling. Ze kan benodigde informatie sneller vinden 

en heeft minder vaak hulp nodig van klasgenoten bij het vinden van de juiste illustratie 

Wat betreft de tijd die de leerling nodig heeft voor het lezen is onduidelijk wat het 

aangepaste materiaal hier voor veranderingen in heeft gebracht. Volgens de leerling is hier 

niet veel in veranderd, terwijl de docent van mening is dat dit minder is geworden, omdat 

het aangepaste materiaal duidelijker is.  
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Met het aangepaste materiaal is de extra individuele hulp minder noodzakelijk geworden. 

Daarnaast heeft de docent minder voorbereidingstijd nodig. 

Tabel 5 

Schematische weergave verandering in onderzoeksvariabelen bij eindmeting case 2. 

  Verbeterd Hetzelfde  Verslechterd 

Klassenparticipatie X    

Efficiëntie & effectiviteit 

leerproces 

X  

(reliëftekeningen & 

overzichtelijker 

X  

(modaliteiten & 

tijd) 

 

Noodzakelijke individuele 

aandacht 

X    

5.2.5   Conclusie 

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal voor de 

leerling flinke veranderingen heeft gebracht wat betreft haar deelname aan het 

onderwijsproces. Hoewel de leerling vaker om hulp is gaan vragen, heeft dit juist te maken 

met het feit dat ze door het aangepaste materiaal beter in staat is om de leerstof tot zich 

te nemen. Hierdoor heeft ze ook meer in te brengen tijdens klassikale momenten en 

tijdens de samenwerking. Doordat de leerling de leerstof beter beheerst, heeft ze de 

beschikking over meer gemeenschappelijke betekenissen met haar klasgenoten en de 

docent (Kumpulainen & Mutanen, 1999). Hierdoor zou de verbeterde interactie verklaard 

kunnen worden. De betere beheersing van de leerstof zou zowel door de aanwezigheid van 

de tactiele tekeningen in het aangepaste materiaal verklaard kunnen worden, als door het 

aparte theoriebestand waarin de belangrijkste theorie bij elkaar is gevoegd, zonder 

opdrachten tussendoor. 

Daarnaast komt uit de observaties en interviews naar voren dat het gebruik van 

modaliteiten door de leerling met het aangepaste materiaal is wat onduidelijk. Aan de ene 

kant zijn voorwerpen minder nodig, doordat illustraties omgezet zijn, aan de andere kant 

wordt bij bepaalde opdrachten wel vaker om het gebruik van voorwerpen gevraagd. Ook 

het gebruik van de spraakstem is meer geworden en wordt door de leerling verklaard door 

het feit dat de stem verbeterd is. De spraakstem is echter een technische functie van de 

computer zelf, en is dan ook niet door Project EDDA aangepast. Vooral de reliëftekeningen 

zijn een grote verbetering, hierdoor is de leerling in staat om meer leerstof tot zich te 

nemen. Deze tekeningen zijn verder overzichtelijker, wat voor het aangepaste materiaal in 

zijn geheel geldt. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen met een visuele beperking geen 

totaalwaarneming hebben, maar de waarneming wordt als het ware opgebouwd (Salavati, 

2007). Door duidelijker tekeningen is het mogelijk dat de leerling deze tactiele informatie 

in het aangepaste materiaal beter heeft kunnen verwerken. Hierdoor kan de leerling 

tevens benodigde informatie sneller opzoeken. Ook de links kunnen een rol hebben 

gespeeld in het sneller opzoeken van informatie. In het aangepaste materiaal zijn links 
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aanwezig die het makkelijker voor de leerling maken om door het materiaal te navigeren. 

Daarnaast zijn het leerboek en werkboek geïntegreerd, waardoor de leerling benodigde 

informatie dichter bij elkaar heeft (zie het nabijheidsprincipe in paragraaf 2.3.1). Ook staat 

in het aangepaste materiaal aangegeven uit hoeveel onderdelen een opdracht bestaat en 

staat bij tabellen aangegeven waar deze beginnen en eindigen. Het aangepaste materiaal 

heeft er dan ook vooral aan bijgedragen dat het leerproces van de leerling effectiever 

verloopt. De aanpassingen hebben weinig verandering gebracht in een efficiënter verloop 

van het leerproces.  

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal enige 

verandering heeft gebracht in de noodzakelijke individuele aandacht van de docent. Dit 

zou verklaard kunnen worden door de aanwezigheid van reliëftekeningen in het 

aangepaste materiaal. Hierdoor mist de leerling minder leerstof en kan ze zelfstandiger 

met het materiaal aan de slag. 

Opvallend is dat het aangepaste materiaal geen bijdrage lijkt te hebben geleverd aan een 

verbetering van de leerresultaten. Dit is opmerkelijk, aangezien het aangepaste materiaal 

op alle variabelen enige verbetering laat zien (zie Tabel 3). Dit zou verklaard kunnen 

worden door het feit dat de leerling zeer kort met het aangepaste materiaal heeft gewerkt. 

Ze moest in het begin erg wennen, waardoor ze niet meteen volledig is overgestapt op het 

aangepaste materiaal, maar ook het materiaal van Dedicon is blijven gebruiken. Hoewel uit 

de interviews uiteindelijk een positieve ervaring blijkt, is het gebruik mogelijk te kort 

geweest om ook een verbetering in de leerresultaten te laten zien. 

5.3 CASE 3 

5.3.1   Algemeen 

Case 3 betreft een leerling uit groep 4. Deze leerling zit in een combinatieklas 3/4/5, 

waarbij groep 4 uit 7 leerlingen bestaat. De leerling werkt vrijwel alleen met gedrukte 

brailleboeken en een brailletypemachine. De leerling heeft dan ook weinig ervaring met 

digitale leermiddelen op de laptop of met de brailleleesregel. De leerling heeft haar eigen 

vaste plek in de klas, met haar eigen boekenkast en een grotere tafel. Een aantal dagen 

per week heeft de leerling de beschikking over een individuele begeleider die de leerling in 

de klas begeleidt of buiten de klas vooral toetsen afneemt. 

Voor dit onderzoek heeft de leerling gewerkt met aangepast materiaal uit de taalmethode 

Taal Actief Taal.  

Bijzonderheden voor onderzoek: 

- Geen interview met de leerling voor de eindmeting.  

- De toetsresultaten van de nulmeting zijn van een niet-aangepaste toets.  

- In het begin zijn de niet-aangepaste en aangepaste materialen met elkaar afgewisseld. 

- Geen toetsresultaten van de eindmeting. 
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5.3.2   Aanpassingen 

In het aangepaste materiaal worden geen aanwijzingen gegeven voor audiobestanden. Wel 

kan de leerling ervoor kiezen om de spraakstem te gebruiken. De woordschema’s zoals de 

woordkast en woordparachute zijn eenmalig in reliëftekeningen weergegeven (zie Figuur 

26). 

 
Figuur 26. Voorbeeld woordschema originele materiaal. 

 

Illustraties zijn in het aangepaste materiaal omschreven (zie Figuur 28). Dit is alleen 

gedaan bij functionele illustraties. Daarnaast bevat de methode Taal Actief Taal regelmatig 

illustraties die de betekenis van een woord ondersteunen. Deze illustraties zijn niet bij de 

opdracht zelf beschreven, maar samengevoegd in een aparte woordenlijst waarin de 

betekenis van deze woorden wordt uitgelegd. Icoontjes bij opdrachten zijn in het 

aangepaste materiaal weggelaten; meestal komt in de opdrachtinstructie de betekenis van 

het icoontje terug. De sterretjes bij de opdrachten die de moeilijkheidsgraad aangegeven 

zijn in het aangepaste materiaal overgenomen.  
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Figuur 27. Voorbeeld illustratie originele materiaal. 

 

 
Figuur 28. Omschrijving illustratie aangepaste materiaal.  

 

Bij de start van elke week staan links naar zowel de verhalen, de illustraties, als de 

themawoorden. Daarnaast staan per les links naar de instapkaart, Eerst proberen en de 

opdrachten. Op deze manier weet de leerling niet alleen uit welke onderdelen de les 

bestaat, maar kan ze ook snel naar de benodigde opdracht gaan, zonder er helemaal heen 

te hoeven scrollen. Wanneer terug wordt verwezen naar een eerdere opdracht zijn geen 

links weergegeven. De leerling kan zelf kiezen of ze de antwoorden invult in een apart 

antwoordenbestand. In de methode Taal Actief Taal staan regelmatig kaders weergegeven, 

bijvoorbeeld bij het woord van de week of de reflectievraag aan het eind van de les (zie 

Figuur 29). Deze kaders zijn in het aangepaste materiaal weergegeven door een vaste 

uitdrukking (zie Figuur 30).  

 
Figuur 29. Voorbeeld kader originele materiaal. 
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Figuur 30. Voorbeeld kader aangepaste materiaal. 

 

In het aangepaste materiaal wordt in het taalboek bij elk bladzijdenummer aangegeven 

over hoeveel pagina’s deze bladzijde verdeeld is (zie Figuur 31). Doordat het aangepaste 

materiaal meer pagina’s nodig heeft dan het originele materiaal omdat zaken meer onder 

elkaar geplaatst worden, komen op deze manier de bladzijdenummers toch overeen met 

het originele materiaal.  

 

Figuur 31. Voorbeeld bladzijdenummering aangepast materiaal. 

 

De opdrachten in Taal Actief Taal zijn op een afwisselende, activerende en vaak visuele 

manier weergegeven. Hierdoor zijn opdrachten regelmatig ontoegankelijke voor leerlingen 

met een visuele beperking. Opdrachten zoals puzzels, de juiste zin bij een illustratie (zie 

Figuur 32), een strip in de goede volgorde zetten, letters in illustraties die samen een 

woord vormen en het trekken van lijnen tussen antwoordmogelijkheden zijn in het 

aangepaste materiaal volledig uitgeschreven (zie Figuur 33). Veel van dit soort opdrachten 

zijn te vinden in het onderdeel woordspel, dat aan het eind van elke week plaatsvindt. 

Door het volledig uitschrijven van deze opdrachten verdwijnt enigszins het spelkarakter 

van deze opdrachten.  

 
Figuur 32. Voorbeeld opdracht zin bij illustratie originele materiaal. 
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Figuur 33. Voorbeeld opdracht zin bij illustratie aangepaste materiaal. 

 

Daarnaast zijn er regelmatig opdrachten waarbij de leerling het juiste antwoord moet 

aankruisen. In het aangepaste materiaal moet de leerling het juiste antwoord volledig 

uitschrijven. Wanneer een leerling moet kleuren bij een opdracht, is dit in het aangepaste 

materiaal verschillend aangepast, afhankelijk van het doel van de opdracht (zie Figuur 34). 

Om verschillend gekleurde zinsdelen aan te geven, wordt gebruikgemaakt van 

verschillende symbolen per kleur. 

 
Figuur 33. Voorbeeld opdracht kleuren originele materiaal. 
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Figuur 34. Voorbeeld opdracht kleuren aangepaste materiaal. 

Hieronder staan de veelvoorkomende aanpassingen in de methode Taal Actief Taal 

schematisch weergegeven. 

Tabel 6 

Schematische weergave veelvoorkomende aanpassingen in Taal Actief Taal. 

 (Audio) 

omschr.  

Tactiel Links Integratie*  Verticaal*  Deelopdr.* Woordenlijst 

Taal Actief 

Taal 
x x x   x x 

* Integratie = samenvoeging van meerdere documenten in 1 document 

   Verticaal = verticaal omgezette kolommen, tabellen, rijtjes 

   Deelopdr. = aantal deelopdrachten is telkens aangegeven 

5.3.3   Leerresultaten 

Leerresultaten nulmeting 

Voor de nulmeting heeft de leerling een toets gemaakt uit de methode Taal Actief Taal. Het 

eerste onderdeel van de toets, het onderdeel woordenschat, bestond uit 12 opdrachten. De 

leerling heeft al deze opdrachten correct uitgevoerd. Hiermee heeft ze hoger gescoord dan 

haar klasgenoten, die gemiddeld 11 opdrachten goed hadden. Het tweede onderdeel van 

de toets, taal verkennen, bestond ook uit 12 opdrachten. Opnieuw heeft de leerling beter 

gescoord dan haar klasgenoten. Zij had een score van 10 goede antwoorden, terwijl de 

klas gemiddeld 8 goede antwoorden heeft gescoord. 

Leerresultaten eindmeting 

Geen gegevens. 



49 
 

 

5.3.4   Klassenparticipatie, efficiëntie en effectiviteit leerproces en 

noodzakelijke individuele aandacht 

Voor een uitgebreide beschrijving van de observaties en interviews zie Bijlage 3. 

Uit de observaties van zowel de nul- als de eindmeting komt naar voren dat de leerling 

actief mee kan doen tijdens klassikale momenten. Beide momenten reageert de leerling 

adequaat op inbreng van klasgenoten en de leerkracht. Ze is enthousiast en denkt mee 

over het onderwerp. Beide keren is opvallend dat de leerling teksten hardop voorleest, ook 

wanneer haar dit niet gevraagd wordt.  

Uit de interviews komt naar voren dat er wat betreft het zelfstandig werken voor de 

leerling niet zoveel veranderd is met het aangepaste materiaal. Ze was hier altijd al sterk 

in. Ook wat betreft interactieve lesmomenten is er met het aangepaste materiaal niet 

zoveel veranderd voor de leerling; ze kan goed meedoen met de groep. De leerkracht kan 

nu wel sneller dingen opzoeken voor de leerling, omdat ze kan meelezen op de laptop. Dit 

meelezen wordt ook bij het samenwerken als een verbetering ervaren. Voor de leerling zelf 

heeft het aangepaste materiaal weinig veranderd wat betreft samenwerken.  

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal verder een 

behoorlijk grote verandering was voor de leerling, omdat ze nog niet eerder met digitaal 

leermateriaal en de brailleleesregel had gewerkt. Het werken met beide is positief ervaren. 

De spraakstem is negatief ervaren door de leerling, doordat die een keer per ongeluk 

hardop in de klas aan ging tijdens zelfstandig werken. Deze wordt ook niet als noodzakelijk 

gezien, omdat de leerling alle instructie en opdrachten zelf leest. Het aangepaste materiaal 

is duidelijker en de volgorde is verbeterd; het staat nu in de volgorde zoals ermee gewerkt 

moet worden. Er staat nu echter teveel uitleg bij de opdrachten, deze kan weggelaten 

worden omdat de leerling de opdracht zoals die er staat goed snapt. Verder kan de leerling 

met het aangepaste materiaal de opdrachten iets sneller maken, hoewel ze daar hiervoor 

ook al genoeg tijd voor had omdat ze goed weet wat er bedoeld wordt.  

Hoewel de leerling met het aangepaste materiaal nog steeds evenveel individuele 

begeleiding krijgt, is de inhoud van die begeleiding tijdens de lessen veranderd. De 

begeleiding is nu meer gericht op het gebruik van de laptop en minder op het vinden van 

de juiste informatie. Doordat de opdrachten in het aangepaste materiaal over het 

algemeen beter uitvoerbaar zijn voor de leerling, is de leerkracht minder tijd kwijt met het 

aanpassen van opdrachten. 

Tabel 7 

Schematische weergave verandering in onderzoeksvariabelen bij eindmeting case 3. 

 Verbeterd Hetzelfde Verslechterd 

Klassenparticipatie  X   

Efficiëntie & effectiviteit leerproces X  

(volgorde) 

X  

(modaliteiten) 

X  

(teveel uitleg) 
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Noodzakelijke individuele aandacht  X  

(laptopgebruik) 

 

5.3.5   Conclusie 

Het aangepaste materiaal heeft voor de leerling weinig veranderingen gebracht wat betreft 

haar deelname aan het onderwijsproces blijkt uit de observaties en interviews. De leerling 

kon altijd al zowel tijdens samenwerken als met klassikale momenten goed meedoen. Ook 

in zelfstandig werken was ze altijd al sterk. 

Hoewel de leerling met het aangepaste materiaal meer gebruik heeft gemaakt van digitaal 

materiaal dan een papieren versie, is er wat modaliteiten betreft niet veel veranderd voor 

de leerling. Het aangepaste materiaal is wel duidelijker en staat in een logischer volgorde, 

waardoor de leerling opdrachten iets sneller kan maken. De kaders zijn vervangen in het 

aangepaste materiaal door vaste uitdrukkingen en de opdrachten zijn toegankelijker 

gemaakt. Tevens zijn de kaders met theorie nu aan het begin van de les geplaatst. Aan de 

andere kant staat er in het aangepaste materiaal teveel uitleg bij de opdrachten, die niet 

nodig is voor de leerling. Door een teveel aan tactiele prikkels kan het werkgeheugen 

overbelast worden, net zoals dit ook bij visuele prikkels het geval kan zijn (Warren, 1994). 

Het aangepaste materiaal heeft er dan ook enigszins aan bijgedragen dat het leerproces 

van de leerling effectiever verloopt. Vooral de aangepaste volgorde heeft hier een bijdrage 

aan geleverd. Toch is het opvallend dat het aangepaste materiaal niet voor meer 

verbetering heeft gezorgd in een effectiever verloop van het leerproces, vooral doordat in 

het aangepaste materiaal links aanwezig waren. Dit zou verklaard kunnen worden doordat 

de leerling zich het gebruik van de laptop nog niet goed eigen heeft gemaakt, waardoor de 

functie van de links verloren is gegaan. Daarnaast verliep het leerproces bij de leerling al 

effectief, wat ook het geval is bij de andere onderzoeksvariabelen. Het aangepaste 

materiaal heeft ook weinig verandering gebracht in een efficiënter verloop van het 

leerproces.  

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal geen 

verandering heeft gebracht in de noodzakelijke individuele aandacht van de leerkracht. Dit 

zou verklaard kunnen worden doordat de leerling altijd al behoorlijk zelfstandig met haar 

leermiddel aan de slag kon. 

Over een bijdrage van het aangepaste materiaal in een verbetering van de leerresultaten 

kunnen geen uitspraken gedaan worden, aangezien de leerresultaten van de eindmeting 

ontbreken. 

5.4 CASE 4 

5.4.1   Algemeen 

Case 4 betreft een leerling uit groep 3. Deze leerling zit in een combinatieklas 3/4, waarbij 

groep 3 uit 7 leerlingen bestaat. De leerling werkt zowel met gedrukte brailleboeken als 

met de laptop. Hierbij wordt geen gebruikgemaakt van de spraakstem. Daarnaast is 
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geëxperimenteerd met een bordcamera, omdat de leerling nog over enige restvisus 

beschikt. De leerling heeft zijn eigen vaste plek in de klas, met zijn eigen boekenkast en 

een grotere tafel. Tijdens het lezen maakt de leerling regelmatig gebruik van een 

leesraampje; een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de leerling tijdens het lezen zijn 

vingers op de juiste regel houdt. Een aantal dagen per week heeft de leerling de 

beschikking over een individuele begeleider die de leerling ondersteunt. 

Voor dit onderzoek heeft de leerling gewerkt met aangepast materiaal uit de leesmethode 

Veilig Leren Lezen en de rekenmethode Wereld in Getallen.  

Bijzonderheden voor onderzoek: 

- Geen toetsresultaten eindmeting van Wereld in Getallen. 

- Alleen toetsresultaten eindmeting van de braille-leerling bij Veilig Leren Lezen. 

5.4.2   Aanpassingen 

Aanpassingen Veilig Leren Lezen 

De gebruikte methode en de daarbij gemaakte aanpassingen zijn hetzelfde als bij de 

leerling in case 2. Zie daarom paragraaf 5.2.2 voor een uitgebreidere beschrijving van de 

gemaakte aanpassingen. In tegenstelling tot de leerling in case 2 heeft deze leerling wel 

met de audiobestanden in het aangepaste materiaal gewerkt.  

Aanpassingen Wereld in Getallen 

In het aangepaste materiaal worden verwijzingen gegeven voor het gebruik van tactiele 

tekeningen en audiobestanden. Deze verwijzingen worden respectievelijk aangegeven met 

TT of de link lees voor. Er bestaat zowel een audioversie als een screenreaderversie van 

het aangepaste materiaal. De leerling heeft met de audioversie gewerkt.  

Illustraties zijn in het materiaal omschreven. De leerling kan kiezen of hij deze 

omschrijving zelf leest, of laat voorlezen door een audiobestand. Dit is afhankelijk van of 

hij met de screenreaderversie of de audioversie werkt. Daarnaast zijn een aantal 

illustraties tactiel weergegeven (zie Figuur 36). Wanneer dit het geval is, staat bij de 

opdracht een verwijzing naar de benodigde tactiele tekening in de tekeningenband. De 

vertelplaten aan het begin van een blok zijn niet omgezet, er wordt vanuit gegaan dat 

deze klassikaal omschreven en besproken worden. 
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Figuur 35. Voorbeeld opdracht met illustratie originele materiaal. 

 

 
Figuur 36. Voorbeeld opdracht met illustratie aangepaste materiaal (screenreaderversie). 

 

Aan het begin van elke taak staan links naar de opdrachten (zie Figuur 37). Hierdoor weet 

de leerling niet alleen hoeveel opdrachten een taak bevat, maar kan hij ook snel naar de 

benodigde opdracht navigeren, zonder er helemaal heen te hoeven scrollen. Toch gaat het 

aangepaste materiaal ervan uit dat de leerling niet zelfstandig door het materiaal kan 

navigeren. De leerkracht wordt aangeraden om telkens per les de benodigde documenten 

voor de leerling klaar te zetten. Daarnaast zijn het rekenboek en het werkboek 

geïntegreerd in één document. Hierdoor hoeft de leerling niet constant 

te wisselen tussen boeken of documenten. Bij elke opdracht staat 

aangegeven of het een opdracht uit het werkboek of het rekenboek 

betreft. In het aangepaste materiaal zijn alleen de taken en opdrachten 

weergegeven, bladzijdenummers staan niet vermeld. Wanneer sprake is 

van rijtjes sommen zijn deze in het aangepaste materiaal onder elkaar 

geplaatst en van elkaar gescheiden door een witregel. 

 
Figuur 37. Voorbeeld links aangepaste materiaal (screenreaderversie). 

 

Vrijwel alle opdrachten in de methode Wereld in Getallen zijn ontoegankelijk voor 

leerlingen met een visuele beperking. De reden hiervoor is dat instructie vaak gegeven 

wordt met behulp van illustraties. Dit is gedaan omdat leerlingen in groep 3 nog niet zo 

goed in staat zijn om teksten te lezen. In het aangepaste materiaal zijn de opdrachten 

toegankelijk gemaakt door de illustraties te vervangen door omschrijvingen en 
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audiobestanden. Een opdracht die regelmatig terugkeert in de methode is het handig tellen 

van bijvoorbeeld eierdozen, geld of tellen op een kralenketting of getallenlijn (zie Figuur 

38). In het aangepaste materiaal is hierbij de mogelijkheid om de instructie in audio te 

verkrijgen. Vervolgens volgt een (audio)omschrijving van de illustratie. In sommige 

gevallen is er daarnaast sprake van een tactiele tekening (zie Figuur 39).  

 
Figuur 37. Voorbeeld opdracht handig tellen originele materiaal. 

 

 
Figuur 39. Voorbeeld opdracht handig tellen aangepaste materiaal (audioversie). 

 

Andere opdrachten die regelmatig terugkomen zijn het invullen van een getallenlijn, 

splitsen, opdrachten met een kalender of opdrachten met machientjes en bussommen (zie 

Figuur 40). Bij al deze opdrachten is de illustratie vervangen door een (audio)omschrijving 

en in sommige gevallen door tactiele tekeningen (zie Figuur 41). Daarbij is zo dicht 

mogelijk bij het doel van de opdracht gebleven.  

 
Figuur 40. Voorbeeld opdracht bussom originele materiaal. 
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Figuur 41. Voorbeeld opdracht bussom aangepaste materiaal (screenreaderversie). 
 
Hieronder staan de veelvoorkomende aanpassingen in de methodes Veilig Leren Lezen en 

Wereld in Getallen schematisch weergegeven. 

Tabel 8 

Schematische weergave veelvoorkomende aanpassingen in Veilig Leren Lezen en Wereld in 

Getallen. 

 (Audio) 

omschr.  

Tactiel Links Integratie*  Verticaal*  Deelopdr.* Woordenlijst 

Veilig 

Leren 

Lezen 

x x x   x 

 

Wereld in 

Getallen 
x x x x   

 

* Integratie = samenvoeging van meerdere documenten in 1 document 

   Verticaal = verticaal omgezette kolommen, tabellen, rijtjes 

   Deelopdr. = aantal deelopdrachten is telkens aangegeven 

5.4.3   Leerresultaten 

Leerresultaten nulmeting 

Voor de nulmeting heeft de leerling ten eerste een tempotoets uit de methode Veilig Leren 

Lezen gedaan. Hierbij is vooral opvallend dat de leerling bijna de dubbele leestijd nodig 

heeft in vergelijking met zijn klasgenoten. Waar de klas gemiddeld 68,92 seconden nodig 

had om de woorden te lezen, had de leerling 120,18 seconden nodig. Daarnaast heeft de 

leerling tijdens het lezen meer fouten gemaakt dan zijn klasgenoten. Waar hij 2,0 fouten 

gemaakt heeft, heeft de klas gemiddeld 0,5 fouten gemaakt. Hierdoor scoort de leerling 

lager dan zijn klasgenoten; hij heeft een voldoende waar de klas gemiddeld een goed heeft 

gescoord.   

Verder heeft de leerling voor de nulmeting een aangepaste rekentoets gemaakt uit de 

methode Wereld in Getallen. Voor de tempotoets heeft de leerling lager gescoord dan zijn 

klasgenoten. Hij had hier een score van 41, terwijl zijn klasgenoten gemiddeld een score 

hadden van 49. Ook op het onderdeel minimumstof heeft de leerling lagere resultaten 

behaald dan zijn klasgenoten. De klas had een score van gemiddeld 9,5 en de leerling had 

een score van 8,0. Wat betreft het onderdeel basisstof heeft de leerling vrijwel gelijk 

gescoord in vergelijking tot zijn klasgenoten; hij had een 8,5 en de klas had een 

gemiddelde van 8,7. 
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Leerresultaten eindmeting 

Voor de eindmeting heeft de leerling opnieuw een toets gedaan uit de methode Veilig 

Leren Lezen. Net als bij de nulmeting heeft de leerling als resultaat de score voldoende 

behaald. De resultaten van de klasgenoten zijn niet bekend.  

5.4.4   Klassenparticipatie, efficiëntie en effectiviteit leerproces en 

noodzakelijke individuele aandacht 

Voor een uitgebreide beschrijving van de observaties en interviews zie Bijlage 4. 

Uit de observaties van de nul- en eindmeting komt een duidelijk verschil naar voren wat 

betreft de zelfstandigheid van de leerling met het aangepaste materiaal. Waar het voor de 

leerling eerst niet mogelijk was om de opdrachten zonder begeleider te maken, doet hij dit 

met het aangepaste materiaal vrijwel zelfstandig. Dit komt grotendeels doordat illustraties 

en instructie in het aangepaste materiaal vervangen zijn door audio-modules. De leerling 

heeft nog wel ondersteuning nodig bij het vinden van de juiste bladzijde. Wat betreft 

interactieve lesmomenten lijkt er minder veranderd te zijn voor de leerling met het 

aangepaste materiaal. Op beide momenten kan de leerling het leestempo van de klas niet 

bijhouden. Ook de klassikale instructie kan de leerling minder goed volgen dan zijn 

klasgenoten. Eerst had dit vooral te maken met het feit dat in het materiaal van de leerling 

de illustraties ontbraken, waardoor de instructie niet toereikend was voor de leerling. In 

het aangepaste materiaal krijgt de leerling per opdracht instructie via audio-modules. Om 

deze reden luistert hij bij de klassikale instructie alleen mee, zodat hij de instructie wel 

twee keer hoort.  

Ook uit de interviews komt naar voren dat de leerling met het aangepaste materiaal eerst 

meeluistert met de klassikale instructie en daarna nogmaals zelf naar de audio-instructie 

luistert. Hierdoor kan de leerling met het aangepaste materiaal zelfstandiger aan de 

opdrachten werken. Hoewel de leerling nog wel altijd een korte werkinstructie krijgt, kan 

hij door de spraakstem nu zelf aan de slag met de opdrachten.  

Met het aangepaste materiaal is het gebruik van audio volledig nieuw voor de leerling. 

Zowel de leerling als de leerkracht hebben het gebruik hiervan positief ervaren. De leerling 

hoort hierdoor instructie twee keer, zoals hierboven al is aangegeven, en hoeft hierdoor 

minder intensief mee te luisteren tijdens klassikale instructie. Ook kan hij hierdoor 

opdrachten zelfstandiger maken. De illustraties zijn in het aangepaste materiaal vervangen 

door audio-omschrijvingen of reliëftekeningen. Hoewel beide als positief ervaren zijn, 

moeten de omschrijvingen wel beter overeenkomen met het doel van de opdracht. Het 

aangepaste materiaal is overzichtelijker en duidelijker, hierdoor kan de leerling beter door 

het materiaal navigeren. Daarnaast kan de leerling de opdrachten met het aangepaste 

materiaal iets sneller maken. 

Doordat illustraties en instructie in het aangepaste materiaal vervangen zijn door audio, is 

de leerkracht minder tijd kwijt aan individuele instructie en het verwoorden van illustraties. 
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Tabel 9 

Schematische weergave verandering in onderzoeksvariabelen bij eindmeting case 4. 

 Verbeterd Hetzelfde Verslechterd 

Klassenparticipatie X  

(zelfstandigheid) 

X  

(klassikaal) 

 

Efficiëntie & effectiviteit 

leerproces 

X  

(audiobestanden, illustraties, 

overzichtelijker & tijd) 

 X 

(opdrachtdoel) 

Noodzakelijke 

individuele aandacht 

X  

(individuele instructie) 

  

5.4.5   Conclusie 

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal voor de 

leerling een grote verandering heeft gebracht wat betreft zijn deelname aan het 

onderwijsproces. Doordat instructie en illustraties vervangen zijn door audiobestanden kan 

de leerling voor een groot deel zelfstandig aan de slag met het aangepaste materiaal. Uit 

onderzoek is gebleken dat leerlingen met een visuele beperking zich sterker ontwikkelen 

op het gebied van auditieve aandacht en auditieve oplossingsvaardigheden in vergelijking 

tot ziende leerlingen (Ocelli et al., 2012). Dit zou de verbeterde zelfstandigheid van de 

leerling voor een deel kunnen verklaren. Wat betreft klassikale momenten en 

samenwerking lijkt er met het aangepaste materiaal niet veel veranderd.  

Verder komt uit de observaties en interviews naar voren dat ook het gebruik van 

modaliteiten door de leerling met het aangepaste materiaal sterk is veranderd. Hij maakt 

nu vrijwel constant gebruik van de audiobestanden. Doordat illustraties vervangen zijn 

door audiobestanden en tactiele tekeningen kan hij hiermee zelfstandiger aan de slag. 

Daarnaast is het aangepaste materiaal overzichtelijker, waardoor de leerling makkelijker 

kan navigeren. De aanwezige links in het aangepaste materiaal en de scheiding van de 

opdrachten door witregels kan hieraan hebben bijgedragen. Daarnaast waren de boeken 

van de methode Wereld in Getallen in het aangepaste materiaal in één document 

geïntegreerd, wat de navigatie vergemakkelijkt zou kunnen hebben. Aan de andere kant 

kan de leerling nog niet zelf de juiste bladzijde vinden; het aangepaste materiaal gaat er 

echter ook vanuit dat dit door de leerkracht wordt gedaan. Doordat het aangepaste 

materiaal duidelijker is kan de leerling opdrachten sneller maken. In het aangepaste 

materiaal van de methode Veilig Leren Lezen wordt telkens aangegeven uit hoeveel 

deelopdrachten een opdracht bestaat. Dit kan hebben bijgedragen aan de duidelijkheid. 

Het aangepaste materiaal heeft er dan ook flink aan bijgedragen dat het leerproces van de 

leerling effectiever en efficiënter verloopt.  

Als laatste komt uit de observaties en interviews naar voren dat het aangepaste materiaal 

ook enige verandering heeft gebracht in de noodzakelijke individuele aandacht van de 

leerkracht. Door de audiobestanden hoeft de leerkracht minder vaak illustraties te 
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omschrijven en individuele instructie te geven. 

Over een mogelijke verbetering van de leerresultaten met het aangepaste materiaal 

kunnen geen uitspraken worden gedaan, omdat hiervoor de gegevens ontbreken. 

5.5 CASE 5 

5.5.1   Algemeen 

Case 5 betreft een leerling uit klas 1 havo/vwo met 26 leerlingen. De leerling werkt vrijwel 

uitsluitend met digitaal leermateriaal en de spraakstem. De leerling neemt telkens voor elk 

vak zelf zijn laptop mee en heeft geen vaste plek in de klas. De leerling zit in een laptop-

klas, wat betekent dat hij niet de enige in de klas is die met een laptop voor zich zit. 

Docenten en leerlingen wisselen onderling informatie en aantekeningen uit via bijvoorbeeld 

dropbox en airdrop. Dit kan zowel tijdens als buiten de les plaatsvinden. Daarnaast wordt 

veel gebruikgemaakt van internetopdrachten en speciale educatieve software. Bij het vak 

Nederlands wordt niet met de laptop gewerkt. Daarnaast bevindt de leerling zich in een 

klas die tweetalig onderwijs volgt, wat betekent dat hij bijvoorbeeld een vak als Wiskunde 

in het Engels krijgt. 

Voor dit onderzoek heeft de leerling gewerkt met aangepast materiaal uit de Nederlandse 

methode Op Niveau en de Franse methode D’accord!.  

Bijzonderheden voor onderzoek: 

- Beperkt gebruik van de aanpassingen bij Frans. 

- Geen aangepaste Franse toets gemaakt voor de eindmeting. 

- Geen interview voor de eindmeting met de docent Frans. 

5.5.2   Aanpassingen 

Aanpassingen Frans 

In het aangepaste materiaal worden geen verwijzingen gegeven voor het gebruik van 

tactiele tekeningen of audiobestanden. De leerling kan er wel zelf voor kiezen om de 

spraakstem te gebruiken. 

 

Illustraties worden in het aangepaste materiaal omschreven. Deze omschrijvingen zijn 

samengevoegd in een apart bestand, waar de leerling met behulp van links naartoe kan 

navigeren. Wanneer in het originele materiaal een illustratie is weergegeven, of wanneer 

bij een opdracht naar een illustratie verwezen wordt, is er in het aangepaste materiaal een 

link aanwezig voor de desbetreffende illustratie (zie Figuur 42 en Figuur 43). Op deze 

manier kan de leerling zelf bepalen of de illustratie nodig is voor het begrijpen van de tekst 

of de opdracht. Vooral deze links zijn een grote verandering in vergelijking met het digitale 

materiaal van Dedicon dat de leerling hiervoor gebruikte. 
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Figuur 42. Voorbeeld verwijzing naar illustratie originele materiaal. 

 

 
Figuur 43. Voorbeeld verwijzing naar illustratie aangepaste materiaal. 

 

Wanneer in een illustratie sprake is van een spreekwolk, is dit in de omschrijving van het 

aangepaste materiaal aangegeven. Niet-functionele illustraties zijn in het aangepaste 

materiaal weggelaten en worden ook niet omschreven. Bij sommige opdrachten is de 

scheidslijn tussen functioneel en niet-

functioneel minder duidelijk, sommige 

illustraties werken begripsondersteunend 

terwijl ze voor het volbrengen van de 

opdracht niet noodzakelijk zijn (zie Figuur 

44). Ook deze illustraties zijn in het 

aangepaste materiaal weggelaten. De 

icoontjes bij de lessen en opdrachten zijn 

in het aangepaste materiaal weergegeven 

door middel van vaste afkortingen. In het 

digitale materiaal van Dedicon waren in 

het geheel geen omschrijvingen van 

illustraties aanwezig.  

 
 

 

Figuur 44. Voorbeeld begripsondersteunende illustratie originele materiaal. 

 

Net als bij de illustraties kan de leerling door middel van links tussen de opdrachten en het 

tekstboek navigeren. Wanneer de leerling een tekst nodig heeft bij het maken van een 

opdracht, is de link bij de opdracht aanwezig in het aangepaste materiaal. Er wordt 

aangeraden om een apart antwoordenbestand te maken waarin de antwoorden van de 

opdrachten kunnen worden ingevuld. In het opdrachtenboek staan na de titel links naar de 

verschillende opdrachten. Op deze manier weet de leerling niet alleen hoeveel opdrachten 

een les bevat, maar kan hij ook snel naar een benodigde opdracht gaan, zonder er 

helemaal heen te hoeven scrollen. In het digitale materiaal van Dedicon werd niet 

aangegeven uit hoeveel opdrachten een les bestond. In het aangepaste materiaal wordt in 

het tekstboek bij elk bladzijdenummer aangegeven over hoeveel pagina’s deze bladzijde 

verdeeld is (zie Figuur 45). Doordat het aangepaste materiaal meer pagina’s nodig heeft 
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dan het originele materiaal; alles wordt onder elkaar geplaatst, komen op deze manier de 

bladzijdenummers toch overeen met het originele materiaal. In het werkboek is dit minder 

noodzakelijk, omdat hierin al opdrachtnummers staan weergegeven. Onderdelen als 

grammaire en aide die in het originele materiaal met een kader zijn aangegeven, zijn in 

het aangepaste materiaal zonder kader weergegeven. In het digitale materiaal van 

Dedicon waren de kaders nog wel aanwezig. 

Figuur 45. Voorbeeld bladzijdenummering aangepast materiaal. 

 

In de methode D’accord! komen regelmatig opdrachten voor waarbij het juiste antwoord 

moet worden aangekruist. Ook zijn er regelmatig opdrachten waarbij waar of niet waar 

moet worden aangekruist (zie Figuur 46). In het aangepaste materiaal vult de leerling in 

het antwoordenbestand in wat het juiste antwoord is. Bij waar/niet waar vult de leerling 

één van deze keuzemogelijkheden in (zie Figuur 47). Daarnaast zijn er regelmatig 

opdrachten waarbij antwoorden in kolommen moeten worden ingevuld of waarbij uit twee 

kolommen bijvoorbeeld de juiste zinsdelen met elkaar gecombineerd moeten worden (zie 

Figuur 48). In het aangepaste materiaal zijn kolommen zoveel mogelijk onder elkaar in 

plaats van naast elkaar geplaatst (zie Figuur 49).  

 
Figuur 46. Voorbeeld opdracht met aankruismogelijkheden originele materiaal. 

 

 
Figuur 47. Voorbeeld opdracht met aankruismogelijkheden aangepaste materiaal. 
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Figuur 48. Voorbeeld opdracht combineren van kolommen originele materiaal. 

 

 
Figuur 49. Voorbeeld opdracht combineren kolommen originele materiaal. 

 

Aanpassingen Nederlands 

Net als bij de methode D’accord! is in het aangepaste materiaal van Op Niveau geen 

gebruikgemaakt van tactiele tekeningen of audiobestanden. Wel geldt hier ook dat de 

leerling ervoor kan kiezen om de spraakstem te gebruiken bij het aangepaste materiaal. 

Net als bij de Franse methode zijn in het aangepaste materiaal van Op Niveau de 

illustraties omschreven in een apart bestand. Opnieuw kan de leerling hier door middel van 

links naartoe navigeren. In het aangepaste materiaal is vrijwel iedere illustratie 

omschreven, ook wanneer deze minder functioneel is. In tegenstelling tot het aangepaste 

materiaal van D’accord! zijn in het aangepaste materiaal van Op Niveau geen links 

aanwezig bij opdrachten die de leerling naar de tekst helpen navigeren. Nu is dit in deze 

methode over het algemeen minder noodzakelijk, omdat teksten en opdrachten niet in 

aparte documenten staan. Wel wordt er gebruikgemaakt van links naar onderdelen uit 

andere hoofdstukken. In de methode Op Niveau wordt regelmatig gebruikgemaakt van 

schema’s, vooral om grammatica uit te leggen (zie Figuur 50). In het aangepaste 

materiaal zijn deze schema’s veelal verticaal weergegeven, in plaats van horizontaal zoals 
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in het originele materiaal. Wederom zijn icoontjes met afkortingen aangegeven (zie Figuur 

51).  

 
Figuur 50. Voorbeeld schema originele materiaal. 

 

 

Figuur 51. Voorbeeld schema aangepaste materiaal. 

 

Net als bij de methode D’accord! zijn in het aangepaste materiaal van Op Niveau na het 

begin van elk blok links weergegeven die de leerling helpen navigeren naar de 

verschillende opdrachten en paragrafen. Daarnaast staat bij elke opdracht aangegeven uit 

hoeveel deelopdrachten die opdracht bestaat. Wanneer in het originele materiaal woorden 
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dik- of schuingedrukt zijn, is dit in het aangepaste materiaal ook het geval. In het originele 

materiaal staan in de theoriegedeeltes soms pijltjes weergegeven (zie Figuur 52). In het 

aangepaste materiaal wordt benoemd dat belangrijke theorie gaat volgen (zie Figuur 53). 

 
Figuur 52. Voorbeeld weergave belangrijke theorie originele materiaal. 

 

 
Figuur 53. Voorbeeld weergave belangrijke theorie aangepaste materiaal. 

 

In het aangepaste materiaal staan kolommen die bij elkaar horen dichter op elkaar dan in 

het originele materiaal, bijvoorbeeld wanneer een kolom met zelfstandige naamwoorden 

en een bijbehorende kolom met de desbetreffende verkleinwoorden is gegeven. In het 

aangepaste materiaal staan daarnaast de alinea’s in teksten duidelijker aangegeven (zie 

Figuur 55). Ook worden vaker dan in het originele materiaal de regelnummers aangegeven 

en is ervoor gezorgd dat de zinnen in het aangepaste materiaal overeenkomen met de 

regelnummers in het originele materiaal (zie Figuur 54). 

 
Figuur 54. Voorbeeld tekst originele materiaal. 
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Figuur 55. Voorbeeld tekst aangepaste materiaal. 

 

Over het algemeen zijn de opdrachten in de methode Op Niveau voor een groot deel 

toegankelijk voor leerlingen met een visuele beperking. Dit komt doordat de gehele 

methode gebruikmaakt van een zeer tekstuele weergaven met weinig illustraties. In het 

aangepaste materiaal zijn om deze reden vooral de schema’s, de weergave van de teksten 

en de navigatiemogelijkheden voor leerlingen met een visuele beperking aangepast. 

Hieronder staan de veelvoorkomende aanpassingen in de methodes D’Accord! en Op 

Niveau schematisch weergegeven. 

Tabel 10 

Schematische weergave veelvoorkomende aanpassingen in D’Accord! en Op Niveau. 

 (Audio) 

omschr.  

Tactiel Links Integratie*  Verticaal*  Deelopdr.* Woordenlijst 

D’Accord! x  x  x x x 

Op Niveau x  x   x x 
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* Integratie = samenvoeging van meerdere documenten in 1 document 

   Verticaal = verticaal omgezette kolommen, tabellen, rijtjes 

   Deelopdr. = aantal deelopdrachten is telkens aangegeven 

5.5.3   Leerresultaten 

Leerresultaten nulmeting 

Voor de nulmeting heeft de leerling ten eerste een aangepaste toets uit de methode 

D’accord! gemaakt. Op het onderdeel pj heeft de leerling iets lagere resultaten dan zijn 

klasgenoten behaald, de leerling had een score van 6,0 en de klas had een gemiddelde 

score van 6,9. Ook op het onderdeel luistervaardigheid heeft de leerling iets lager gescoord 

dan zijn klasgenoten; de leerling had een resultaat van 7,0 en het gemiddelde van de klas 

was 7,6. Op het onderdeel vocabulaire en grammatica heeft de leerling beduidend lagere 

resultaten dan zijn klasgenoten behaald; de leerling had een 4,6 terwijl de klas een 

gemiddelde had van 5,5. 

Daarnaast heeft de leerling voor de nulmeting een aangepaste toets uit de methode Op 

Niveau gemaakt. Hierbij heeft de leerling vrijwel dezelfde resultaten als zijn klas behaald; 

de leerling had 16 fouten en de klas had gemiddeld 17 fouten. 

Leerresultaten eindmeting 

Voor de eindmeting heeft de leerling opnieuw een toets uit de methode D’accord! gemaakt. 

Opvallend is dat de leerling in vergelijking met de nulmeting veel lagere resultaten heeft 

behaald, ook in verhouding tot zijn klasgenoten. De leerling had een score van 4,0 terwijl 

de klas een gemiddelde score had van 6,8. 

Bij de aangepaste toets uit de methode Op Niveau voor de eindmeting heeft de leerling 

iets beter gescoord dan zijn klasgenoten. De leerling had een resultaat van 7,7 en het 

gemiddelde resultaat van de klas was 7,0. Net als bij de nulmeting heeft de leerling iets 

beter gescoord dan zijn klasgenoten. 

5.5.4   Klassenparticipatie, efficiëntie en effectiviteit leerproces en 

noodzakelijke individuele aandacht 

Voor een uitgebreide beschrijving van de observaties en interviews zie Bijlage 5. 

Uit de observaties van zowel de nul- als de eindmeting komt naar voren dat de leerling 

met beide materialen goed in staat is om zelfstandig aan zijn opdrachten te werken. Ook 

wat betreft interactieve lesmomenten lijkt er met het aangepaste materiaal niet veel 

veranderd; de leerling kan redelijk goed meedoen, hoewel het tempo bij het klassikaal 

lezen van een tekst voor hem aan de hoge kant is. Wanneer klasgenoten op elkaar of de 

docent reageren is bij beide meetmomenten onduidelijk of de leerling alles kan volgen.  

Uit de interviews komt naar voren dat er met het aangepaste materiaal weinig veranderd 

is wat betreft de zelfstandigheid van de leerling. Dit ging altijd al goed en daarnaast 
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beschikt de leerling over een hoge mate van intelligentie. Hoewel dit uit de observaties 

niet duidelijk is geworden, komt uit de interviews naar voren dat de leerling ook met 

klassikale momenten goed mee kan doen. Hier is met het aangepaste materiaal weinig in 

veranderd. De leerling reageert adequaat op inbreng van klasgenoten. Daarnaast letten 

docenten op dat ze verwoorden wat ze op het bord doen en controleren ze regelmatig of 

de leerling het bij kan houden. Wanneer de leerling iets niet kan volgen, krijgt hij dit via 

dropbox toegestuurd door de docenten. Ook het samenwerken verloopt met het 

aangepaste materiaal nog steeds goed. 

Met het aangepaste materiaal heeft de leerling nog steeds vooral gebruikgemaakt van de 

combinatie brailleleesregel en spraakstem; hierdoor kan hij controleren wat hij leest. Bij 

Spelling zou het gebruik van de spraakstem echter verminderd moeten worden volgens de 

docent. Ook is in het aangepaste materiaal het invullen van werkwoordschema’s moeilijk 

gebleven; de leerling moet veel scrollen. Toch kan de leerling het merendeel van de 

methode nog steeds goed volgen. Het aangepaste materiaal is overzichtelijker en teksten 

staan op een logischer plek ten opzichte van de opdrachten. Hierdoor kan de leerling 

benodigde informatie sneller vinden. De linkjes worden niet als een verbetering gezien; 

wanneer iets in het document veranderd wordt, werken ze niet meer. Wat betreft de 

benodigde tijd voor het maken van opdrachten is er met het aangepaste materiaal geen 

verandering geweest. 

Tijdens de les zijn de docenten ook met het aangepaste materiaal extra tijd kwijt aan het 

controleren van de leerling. Daarnaast zijn ze tijd kwijt aan het aanpassen van opdrachten 

voor hun les, omdat de methode niet altijd nauwkeurig gevolgd wordt.  

Tabel 11 

Schematische weergave verandering in onderzoeksvariabelen bij eindmeting case 5. 

 Verbeterd Hetzelfde Verslechterd 

Klassenparticipatie  X   

Efficiëntie & effectiviteit 
leerproces 

X 
(overzichtelijker) 

X  
(modaliteiten, 

illustraties & benodigde 
tijd) 

X  
(linkjes) 

Noodzakelijke 
individuele aandacht 

 X   

5.5.5   Conclusie 

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal voor de 

leerling weinig veranderingen heeft gebracht wat betreft zijn deelname aan het 

onderwijsproces. Vooral het richten van de aandacht van de leerling door de docenten op 
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belangrijke aspecten in het leermiddel, draagt ertoe bij dat de leerling vervolgens 

zelfstandiger met het leermiddel aan de slag kan. Dit is in overeenstemming met 

onderzoek van Boeckaerts en Simons (1997). 

Daarnaast komt uit de observaties en interviews naar voren dat het gebruik van 

modaliteiten door de leerling met het aangepaste materiaal weinig veranderd is; de 

leerling gebruikt vooral de combinatie brailleleesregel spraakstem. In het aangepaste 

materiaal zijn hier ook geen veranderingen in aangebracht. Uit onderzoek is gebleken dat 

vooral de auditieve en tactiele informatieverwerking bij leerlingen met een visuele 

beperking een belangrijke rol speelt (Ocelli et al., 2012). In het aangepaste materiaal zijn 

horizontale schema’s vervangen door verticale schema’s. Toch is deze aanpassing niet 

voldoende; de leerling moet nog teveel van boven naar beneden scrollen. Doordat het 

verwerken van informatie bij leerlingen met een visuele beperking vooral een successief 

karakter heeft, is het belangrijk dat informatie overzichtelijk wordt weergegeven (SLO, 

2012). Daarentegen kan de leerling zaken sneller vinden in het aangepaste materiaal, 

doordat het overzichtelijker is. Het aangepaste materiaal heeft er dan ook vooral aan 

bijgedragen dat het leerproces van de leerling effectiever verloopt. De links in het 

aangepaste materiaal worden juist gezien als veroorzaker van een ineffectiever leerproces, 

doordat ze sterk reageren op veranderingen in het document, waardoor ze niet meer 

werken. Het aangepaste materiaal heeft weinig verandering gebracht in een efficiënter 

verloop van het leerproces. Alleen wat betreft de overzichtelijkheid van het materiaal is er 

enige verbetering opgetreden. 

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal geen 

veranderingen heeft gebracht in de noodzakelijke individuele aandacht van de docenten. 

Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat de leerling altijd al behoorlijk zelfstandig 

met zijn leermateriaal aan de slag kon. 

Het aangepaste materiaal lijkt geen bijdrage te hebben geleverd aan betere leerresultaten. 

Daarbij speelt wel mee dat bij de leerresultaten van de Franse methode niet volledig met 

het aangepaste materiaal gewerkt is en de toets van de eindmeting geen aangepaste toets 

was. Ook uit de andere variabelen blijkt dat de aanpassingen weinig als een verbetering 

zijn ervaren. Uit de interviews is naar voren gekomen dat de docenten de leerling als zeer 

intelligent hebben ervaren die altijd al op alle vlakken goed mee kon komen op school. Dit 

zou kunnen verklaren waarom de aanpassingen niet tot grote verbeteringen hebben geleid 

in het geval van deze leerling. 

5.6 CASE 6 

5.6.1   Algemeen 

Case 6 betreft een leerling uit klas 3 vmbo/havo/vwo met 25 leerlingen. De leerling werkt 

vooral met digitaal leermateriaal  en de spraakstem. Doordat de leerling nog over enige 

restvisus beschikt, wordt ook met een handloep gewerkt. De leerling neemt telkens voor 
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elk vak zelf zijn laptop mee en heeft geen vaste plek. De plek waar de leerling in de klas 

zit is soms afhankelijk van de aanwezigheid van een stopcontact.  

Voor dit onderzoek heeft de leerling gewerkt met aangepast materiaal uit de 

Wiskundemethode Getal & Ruimte en de Engelse methode All Right!.  

Bijzonderheden voor onderzoek: 

- Geen toetsresultaten van de eindmeting Engels. 

- Geen observatie van de eindmeting Engels. 

- Niet volledig met aangepaste materiaal gewerkt bij Engels. 

- Geen observatie van de eindmeting Wiskunde. 

- De toets Wiskunde van de eindmeting is eerst mondeling doorgenomen met docent. 

- De reliëftekeningen voor Wiskunde waren niet altijd op tijd aanwezig. 

5.6.2   Aanpassingen 

Aanpassingen Wiskunde 

De opbouw en de vormgeving van de methode Getal & Ruimte 3 vmbo-kgt komen vrijwel 

volledig overeen met de opbouw en vormgeving van de Getal & Ruimte 2 havo/vwo. Ook 

de gemaakte aanpassingen voor deze methodes komen om deze reden sterk overeen. Zie 

daarom voor een uitgebreidere beschrijving van de aanpassingen van deze case paragraaf 

5.2.2. 

Beide methodes lijken wel enigszins te verschillen in het aantal opgaven per hoofdstuk; 

het havo/vwo deel lijkt per paragraaf meer opgaven te hebben. Ook lijkt het havo/vwo 

deel vaker theoriedelen te hebben dan het vmbo-kgt deel.  

Het vmbo-kgt deel verschilt daarnaast in het soort illustraties dat aanwezig is. Dit komt 

vooral door de onderwerpen die in de hoofdstukken behandeld worden. In het vmbo-kgt 

deel staan minder grafieken en meer ruimtelijke 2d-figuren zoals een balk en een cilinder. 

Dit komt doordat het onderwerp van het hoofdstuk gaat over het berekenen van 

oppervlaktes. Daarnaast bevat het vmbo-kgt deel meer opgaven waarbij verschillende 

eenheden in een kader met elkaar verbonden moeten worden of op de juiste volgorde 

gezet moeten worden (zie Figuur 56). In het aangepaste materiaal moet de leerling per 

opdrachtitem het juiste antwoord geven, waarbij van tevoren een aantal 

antwoordmogelijkheden zijn gegeven (zie Figuur 57). 
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Figuur 56. Voorbeeld opgave verbinden originele materiaal. 

 

 
Figuur 57. Voorbeeld opgave verbinden aangepaste materiaal. 

 

Aanpassingen Engels 

In het aangepaste materiaal van de methode All Right! wordt geen gebruikgemaakt van 

tactiele tekeningen en audiobestanden. De leerling kan er wel zelf voor kiezen om de 

spraakstem te gebruiken bij het aangepaste materiaal.  

Illustraties zijn in het aangepaste materiaal omschreven in een apart afbeeldingenbestand. 

Via links in het tekstboek en werkboek kan de leerling de omschrijvingen lezen. Vrijwel 

elke illustratie uit het originele materiaal is omschreven in het aangepaste materiaal. 

Icoontjes zijn in het aangepaste materiaal weergegeven met een vaste afkorting. 

Bij het begin van elke les staan links naar de verschillende opdrachten, zo kan de leerling 

niet alleen snel navigeren naar de opdrachten, maar weet hij ook meteen hoeveel 

opdrachten een les bevat. Wanneer bij een opdracht het tekstboek nodig is, staat hiervoor 

in het aangepaste materiaal ook een link weergegeven. Op deze manier kan de leerling 

makkelijk tussen de verschillende bestanden navigeren. In het tekstboek staan regelmatig 

kaders weergegeven met bijvoorbeeld grammaticatips of words to help you. In het 

aangepaste materiaal is dit laatste kader meestal bovenaan de bladzijde geplaatst. In het 
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aangepaste materiaal staat daarnaast aangegeven wanneer een kader of tekst is geëindigd 

(zie Figuur 58).  

 
Figuur 58. Voorbeeld weergave einde tekst aangepaste materiaal. 

 

Kolommen zijn in het aangepaste materiaal zoveel mogelijk op een verticale manier 

weergegeven. Vooral bij het onderdeel studybox is regelmatig sprake van kolommen. 

Wanneer in het originele materiaal regelnummers zijn aangegeven (zie Figuur 59), zijn in 

het aangepaste materiaal alle regelnummers weergegeven en op een dergelijke manier dat 

de lay-out van de tekst overeenkomt met die van het originele materiaal (zie Figuur 60). 

Bij elke opdracht staat aangegeven uit hoeveel deelopdrachten een opdracht bestaat. 

 
Figuur 59. Voorbeeld regelnummers originele materiaal. 
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Figuur 60. Voorbeeld regelnummers aangepaste materiaal. 

 

In het werkboek van de methode All Right! komen regelmatig opdrachten voor waarbij één 

of meer antwoorden aangekruist moeten worden. In het aangepaste materiaal geeft de 

leerling in het antwoordenbestand met een letter of het hele antwoord aan wat juist is (zie 

Figuur 62). Hetzelfde geldt bij opdrachten waarbij aangekruist moet worden of een 

uitspraak waar of niet waar is (zie Figuur 61). Verder zijn er veel opdrachten waarbij het 

onderstreepte woord vertaald moet worden. In het aangepaste materiaal zijn deze 

woorden schuingedrukt. Ook bij de opdrachten komen regelmatig kolommen voor. In het 

aangepaste materiaal zijn deze kolommen verticaal weergegeven.  

 
Figuur 61. Voorbeeld aankruisen waar/niet waar originele materiaal. 
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Figuur 62. Voorbeeld aankruisen waar/niet waar aangepaste materiaal. 

Hieronder staan de veelvoorkomende aanpassingen in de methodes Getal & Ruimte en All 

Right! schematisch weergegeven. 

Tabel 12 

Schematische weergave veelvoorkomende aanpassingen in Getal & Ruimte en All Right!. 

 (Audio) 

omschr.  

Tactiel Links Integratie*  Verticaal*  Deelopdr.* Woordenlijst 

Getal & 

Ruimte 
x x x x x x  

All Right! x  x   x x 

* Integratie = samenvoeging van meerdere documenten in 1 document 

   Verticaal = verticaal omgezette kolommen, tabellen, rijtjes 

   Deelopdr. = aantal deelopdrachten is telkens aangegeven 

5.6.3   Leerresultaten 

Leerresultaten nulmeting 

Voor de nulmeting heeft de leerling ten eerste een aangepaste toets uit de methode Getal 

& Ruimte gemaakt. Voor deze toets heeft de leerling veel lagere resultaten behaald dan 

zijn klasgenoten. De leerling had een score van 2,9 terwijl de klas gemiddeld een 7,1 

gescoord heeft. 

Daarnaast heeft de leerling voor de nulmeting een aangepaste toets gemaakt uit de 

methode All Right! Voor deze toets heeft de leerling lagere resultaten behaald dan zijn 

klasgenoten. De leerling heeft een voldoende gescoord, terwijl de klas gemiddeld een ruim 

voldoende gescoord heeft.  

Leerresultaten eindmeting 

Voor de eindmeting heeft de leerling opnieuw een toets gemaakt uit de methode Getal & 

Ruimte. De resultaten van deze toets waren erg verspreid. De leerling heeft hiervoor 

beduidend betere resultaten gehaald dan zijn klasgenoten; hij had een score van 7,0 

terwijl de klas gemiddeld een 5,2 gescoord heeft. In vergelijking met de nulmeting is het 
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leerresultaat van de leerling met 4,1 punten verbeterd. Dit is een grote vooruitgang. Ook 

in vergelijking met zijn klasgenoten is het leerresultaat van de leerling sterk verbeterd. 

Waar hij bij de nulmeting 4,2 punten onder het klassengemiddelde scoorde, scoort hij bij 

de eindmeting 1,8 punten boven het klassengemiddelde. Wel moet hierbij opgemerkt 

worden dat de docent de toets eerst mondeling heeft doorgesproken met de leerling. 

Toetsresultaten Engels ontbreken. 

5.6.4   Klassenparticipatie, efficiëntie en effectiviteit leerproces en 

noodzakelijke individuele aandacht 

Voor een uitgebreide beschrijving van de observaties en interviews zie Bijlage 6. 

Uit de interviews van zowel de nul- als de eindmeting komt naar voren dat de leerling met 

het aangepaste materiaal beter in staat is om uit zichzelf te beginnen. Ook hoeft de 

leerling minder vaak te vragen waar hij benodigde informatie in het materiaal kan vinden, 

omdat alles in het aangepaste materiaal duidelijk staat aangegeven. Toch zijn de docenten 

van mening dat de leerling vaker het initiatief moet nemen met betrekking tot het stellen 

van vragen. 

Uit de interviews komt niet duidelijk naar voren in hoeverre de leerling mee kan doen 

tijdens interactieve lesmomenten; hij toont hierbij in ieder geval weinig initiatief. Met het 

aangepaste materiaal is hier bij Wiskunde wel verandering in opgetreden; hoewel de 

leerling nog steeds vooral met zijn eigen ding bezig is, komt dit nu doordat hij zelfstandig 

aan het werk is met zijn opdrachten. Wat betreft de samenwerking is er met het 

aangepaste materiaal weinig veranderd, dit ging over het algemeen al goed, hoewel die 

vaak niet gelijkwaardig van aard was. Wel kan de leerling in het aangepaste materiaal 

zaken makkelijker vinden, wat de samenwerking verbetert. 

Met het aangepaste materiaal heeft de leerling net als eerst vooral gebruikgemaakt van de 

brailleleesregel. Hoewel de docenten aangeven dat ze graag meer gebruik zouden zien van 

de spraakstem, is de leerling van mening dat hij de leerstof beter kan opnemen wanneer 

hij het zelf leest. De docenten zouden graag zien dat de leerling meer oefent met de 

spraakstem, omdat ze niet weten of de situatie van de leerling ooit zal verslechteren. Bij 

Wiskunde is er bewust voor gekozen om de voorwerpen niet te gebruiken; het nut werd 

hier niet van ingezien en daarnaast kost het veel tijd. Bij Wiskunde heeft het aangepaste 

materiaal vooral een grote verbetering opgeleverd waar het illustraties betreft. Doordat 

ontoegankelijke opdrachten vervangen zijn door reliëftekeningen, is de leerling beter in 

staat om de leerstof te beheersen. Hoewel de leerling in het begin extra begeleiding nodig 

had bij het lezen van de tekeningen, kan hij er nu zelfstandig mee aan de slag. Hij hoeft 

geen opdrachten meer over te slaan of op een later tijdstip thuis af te maken. De docent is 

wel van mening dat de leerling ook met het aangepaste materiaal achter de feiten 

aanloopt, doordat hij veel tijd kwijt is met zoeken. De leerling vindt echter dat hij in het 

aangepaste materiaal informatie makkelijker kan vinden, omdat opdrachten dikgedrukt 

zijn. Het materiaal is overzichtelijker en staat in een logischer volgorde, woorden staan nu 
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beter in rijtjes. Hoewel de docent Engels geen verandering geconstateerd heeft, zijn de 

docent Wiskunde en de leerling van mening dat de leerling met het aangepaste materiaal 

minder tijd nodig heeft voor het maken van de opdrachten.  

Ook wat betreft noodzakelijke individuele begeleiding is er met het aangepaste materiaal 

bij Engels weinig veranderd. Bij Wiskunde was de docent in het begin veel extra tijd kwijt 

met het ondersteunen van het lezen van de reliëftekeningen. Nu de leerling dit eenmaal 

doorheeft, kan de leerling met het aangepaste materiaal zelfstandiger aan de slag.  

Tabel 13 

Schematische weergave verandering in onderzoeksvariabelen bij eindmeting case 6. 

 Verbeterd Hetzelfde Verslechterd 

Klassenparticipatie X  

(hulp vragen) 

X  

(klassikaal & 

samenwerken) 

 

Efficiëntie & 

effectiviteit leerproces 

X  

(reliëftekeningen, 

overzichtelijker, tijd) 

X 

 (brailleleesregel) 

X 

(voorwerpen) 

Noodzakelijke 

individuele aandacht 

 X   

5.6.5   Conclusie 

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal voor de 

leerling enige verandering heeft gebracht wat betreft zijn deelname aan het 

onderwijsproces. De leerling hoeft minder vaak te vragen waar hij benodigde informatie in 

het leermiddel kan vinden en hij is beter in staat om uit zichzelf te beginnen. 

Daarnaast komt uit de observaties en interviews naar voren dat het gebruik van 

modaliteiten over het algemeen hetzelfde gebleven is; de leerling maakt vooral gebruik 

van de brailleleesregel. De aanwijzingen voor het gebruik van voorwerpen in het 

aangepaste materiaal worden niet als een verbetering gezien. Daar staat tegenover dat de 

reliëftekeningen wel als een verbetering gezien worden; de leerling is hierdoor beter in 

staat om de leerstof te beheersen. Illustraties vervullen verschillende leerfuncties binnen 

een leermiddel, ze dienen bijvoorbeeld als informatiebron (Vroegindeweij, 2012a). Daarom 

is het belangrijk dat ook leerlingen met een visuele beperking zo goed mogelijk aansluiting 

vinden bij gebruikte afbeeldingen. Doordat het aangepaste materiaal reliëftekeningen 

bevat, is het mogelijk dat deze aansluiting beter gerealiseerd is. Hoewel het aangepaste 

materiaal van Engels geen tekeningenband bevat, zijn wel in een apart bestand 

omschrijvingen van de meeste illustraties opgenomen. Ook dit kan hebben bijgedragen 

aan een beter begrip en beheersing van de leerstof. Het aangepaste materiaal is 

overzichtelijker en staat in een logischer volgorde, waardoor de leerling makkelijker 

informatie kan vinden. In het aangepaste materiaal van Engels is het begin en eind van 
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tekstkaders weergegeven. Daarnaast zijn kolommen verticaal omgezet. Door een logischer 

opbouw van informatie in het aangepaste materiaal, is het mogelijk dat de successieve 

verwerking van informatie makkelijker plaatsvindt (SLO, 2012), waardoor de leerling 

minder tijd nodig heeft voor het maken van opdrachten. Ook links kunnen hierin een rol 

hebben gespeeld. In het aangepaste materiaal zijn links aanwezig die het makkelijker voor 

de leerling maken om door het materiaal te navigeren. Daarnaast staat in het aangepaste 

materiaal aangegeven uit hoeveel onderdelen een opdracht bestaat. Het aangepaste 

materiaal heeft er dan ook aan bijgedragen dat het leerproces van de leerling effectiever 

en efficiënter verloopt.  

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal enige 

verandering heeft gebracht in de noodzakelijke individuele aandacht van de docenten. 

Vooral bij Wiskunde kan de leerling zelfstandiger aan de slag, bij Engels is het verschil 

minder groot. Dit zou verklaard kunnen worden doordat de aanpassingen in het 

Wiskundemateriaal door de toevoeging van reliëftekeningen ingrijpender zijn dan bij 

Engels.  

Daarnaast lijkt het aangepaste materiaal van Wiskunde bijgedragen te hebben aan een 

verbetering van de leerresultaten. Niet alleen zijn de leerresultaten van de leerling zelf ten 

opzichte van de nulmeting sterk verbeterd, maar daarnaast laat de leerling ook een sterke 

verbetering in leerresultaten zien in verhouding tot zijn klasgenoten. De betere beheersing 

van de leerstof en de verbetering in leerresultaten zou door de aanwezigheid van de 

tactiele tekeningen in het aangepaste materiaal verklaard kunnen worden, aangezien 

illustraties een didactische functie hebben, zoals hierboven is aangegeven. Hierbij moet 

wel opgemerkt worden dat de docent de toets eerst mondeling met de leerling heeft 

doorgenomen.  

5.7 CASE 7 

5.7.1   Algemeen 

Case 7 betreft een leerling uit groep 6. De leerling zit in een combinatieklas 6/7, waarbij 

groep 6 uit 22 leerlingen bestaat. De leerling werkt zowel met digitaal leermateriaal  als 

gedrukt materiaal. Hierbij maakt ze ook gebruik van de spraakstem en de 

brailletypemachine. De leerling heeft een vaste plek in de klas met haar eigen boekenkast. 

Ze heeft zowel een grotere tafel voor haar laptop, als een gewone tafel in een groepje, 

omdat regelmatig met coöperatieve werkvormen gewerkt wordt in de klas. Een aantal 

dagen per week heeft de leerling de beschikking over een individuele begeleider. 

Voor dit onderzoek heeft de leerling gewerkt met aangepast materiaal uit de taalmethode 

Taal Actief Woordspel.  

Bijzonderheden voor onderzoek: 

- Geen toetsresultaten van de eindmeting. 

- Geen interview met de leerkracht voor de eindmeting. 
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  5.7.2   Aanpassingen 

In het aangepaste materiaal worden geen verwijzingen gegeven voor het gebruik van 

tactiele tekeningen of audiobestanden. De leerling kan er wel zelf voor kiezen om de 

spraakstem te gebruiken.  

Illustraties of omschrijvingen daarvan zijn in het aangepaste materiaal weggelaten. 

Tabellen zijn zoveel mogelijk op een verticale manier omgezet of omschreven (zie Figuur 

63). 

 
Figuur 63. Voorbeeld tabel originele materiaal. 

 

 
Figuur 64. Voorbeeld tabel aangepaste materiaal. 

 

In het aangepaste materiaal staan aan het begin van elke paragraaf links naar de 

verschillende opdrachten en uitleg (zie Figuur 65). Hierdoor kan de leerling niet alleen 

makkelijker navigeren binnen het leermiddel, maar weet ze ook precies uit welke 

onderdelen een paragraaf bestaat. Daarnaast staat per opdracht aangegeven uit hoeveel 

deelopdrachten de opdracht bestaat. De leerling kan er zelf voor kiezen om de antwoorden 

in een apart bestand in te vullen of niet. In het aangepaste materiaal is tevens bij de 

bladzijdenummers aangegeven uit hoeveel pagina’s de bladzijde bestaat (zie Figuur 45). 

Wanneer in Taal Actief Woordspel sprake is van kaders, zijn deze in het aangepaste 

materiaal weggelaten. 

 
Figuur 65. Voorbeeld links aangepaste materiaal. 

 

De opdrachten in Taal Actief Woordspel zijn redelijk toegankelijk voor leerlingen met een 

visuele beperking. Wanneer ze niet toegankelijk zijn, betreft dit regelmatig eenzelfde soort 
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ontoegankelijkheid. Veel opdrachten zijn namelijk in de vorm van schema’s of rijtjes 

weergegeven (zie Figuur 66). In het aangepaste materiaal zijn deze opdrachten zoveel 

mogelijk verticaal weergegeven of uitgeschreven (zie Figuur 67). 

 
Figuur 66. Voorbeeld opdracht rijtjes originele materiaal. 

 
Figuur 67. Voorbeeld opdracht rijtjes originele materiaal. 

Hier volgen de veelvoorkomende aanpassingen in de methode Taal Actief Woordspel 

schematisch weergegeven. 

Tabel 14 

Schematische weergave veelvoorkomende in Taal Actief Woordspel.  

 (Audio) 

omschr.  

Tactiel Links Integratie*  Verticaal*  Deelopdr.* Woordenlijst 

Taal Actief 

Woordspel 

 
 x  x x x 
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* Integratie = samenvoeging van meerdere documenten in 1 document 

   Verticaal = verticaal omgezette kolommen, tabellen, rijtjes 

   Deelopdr. = aantal deelopdrachten is telkens aangegeven 

5.7.3   Leerresultaten 

Leerresultaten nulmeting 

Voor de nulmeting heeft de leerling een toets gemaakt uit de methode Taal Actief. Daarbij 

heeft de leerling dezelfde resultaten behaald als haar klasgenoten. Zowel de leerling als de 

klas hebben voor deze toets een goed gescoord.  

Leerresultaten eindmeting 

Geen gegevens. 

5.7.4   Klassenparticipatie, efficiëntie en effectiviteit leerproces en 

noodzakelijke individuele aandacht 

Voor een uitgebreide beschrijving van de observaties en interviews zie Bijlage 7. 

Uit de observaties van zowel de nul- als de eindmeting komt naar voren dat de leerling 

actief mee lijkt te doen tijdens interactieve lesmomenten. Hoewel ze weinig inbrengt lijkt 

ze intensief mee te luisteren; wanneer haar iets gevraagd wordt reageert ze hier adequaat 

op. 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling met het aangepaste materiaal nog 

zelfstandiger is geworden. Wat betreft klassikale momenten is er met het aangepaste 

materiaal weinig verandering gemerkt. Hetzelfde geldt voor samenwerkingsopdrachten. 

Ook met het aangepaste materiaal heeft de leerling alleen gebruikgemaakt van braille, 

hoewel nu vooral met de brailleleesregel. In het aangepaste materiaal worden opdrachten 

van elkaar gescheiden door een witregel. Dit wordt echter soms ook gedaan binnen een 

opdracht wanneer die uit meerdere rijtjes bestaat. Hierdoor is voor de leerling niet altijd 

duidelijk wanneer een opdracht is afgelopen. Wel kan de leerling met het aangepaste 

materiaal de opdrachten iets sneller maken. 

Ook met het aangepaste materiaal krijgt de leerling buiten de lessen om individuele 

begeleiding. 

Tabel 15 

Schematische weergave verandering in onderzoeksvariabelen bij eindmeting case 7. 

 Verbeterd Hetzelfde Verslechterd 

Klassenparticipatie X 

(zelfstandigheid) 

X  

(klassikaal & 

samenwerken) 

 

Efficiëntie & effectiviteit 

leerproces 

X  

(tijd) 

X  

(modaliteiten & 
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vormgeving) 

Noodzakelijke individuele 

aandacht 

 X   

5.7.5   Conclusie 

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal voor de 

leerling enige verandering heeft gebracht wat betreft haar deelname aan het 

onderwijsproces. De leerling kan met het aangepaste materiaal nog zelfstandiger aan de 

slag. Wat betreft klassikale momenten en samenwerking is er met het aangepaste 

materiaal weinig veranderd, dit ging altijd al goed. 

Daarnaast komt uit de observaties en interviews naar voren dat het gebruik van 

modaliteiten door de leerling met het aangepaste materiaal weinig veranderd is, hoewel ze 

nu vooral gebruikgemaakt heeft van de brailleleesregel en minder van papieren 

leermiddelen. De opdrachten in het aangepaste materiaal zijn gescheiden door een 

witregel, binnen opdrachten wordt dit echter ook regelmatig gedaan. Dit zorgt voor 

onduidelijkheid. Toch is de leerling met het aangepaste materiaal in staat om de 

opdrachten iets sneller te maken. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat 

ontoegankelijke opdrachten op een verticale manier zijn omgezet of omschreven in het 

aangepaste materiaal. Het aangepaste materiaal lijkt dan ook vooral een bijdrage te 

hebben geleverd aan een efficiënter verloop van het leerproces voor de leerling. Ook de 

aanwezige links kunnen hierin een rol hebben gespeeld. Aangezien de gegevens van de 

leerkracht ontbreken is hier echter te weinig over bekend. Het aangepaste materiaal lijkt 

minder bijgedragen te hebben aan een effectiever verloop van het leerproces. 

Als laatste komt uit de observaties en interviews naar voren dat het aangepaste materiaal 

geen verandering lijkt te hebben gebracht in de noodzakelijke individuele aandacht van de 

leerkracht. Dit is echter niet geheel duidelijk, aangezien de onderzoeksgegevens van de 

leerkracht ontbreken. 

Ook de gegevens van de leerresultaten van de eindmeting ontbreken, waardoor geen 

uitspraken gedaan kunnen worden over een mogelijke verbetering van de leerresultaten. 

5.8 CASE 8 

5.8.1   Algemeen 

Case 8 betreft een leerling uit groep 4 met 28 leerlingen. De leerling werkt zowel met 

digitaal leermateriaal als gedrukt materiaal. Hierbij maakt hij geen gebruik van de 

spraakstem. De leerling werkt nog maar sinds kort met de laptop. De leerling heeft een 

vaste plek in de klas met zijn eigen boekenkast. Hij heeft zowel een aparte tafel voor zijn 

laptop, als een gewone tafel in een groepje. Een aantal dagen per week heeft de leerling 

de beschikking over een individuele begeleider. 
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Voor dit onderzoek heeft de leerling gewerkt met aangepast materiaal uit de taalmethode 

Taal Actief Spelling.  

Bijzonderheden voor onderzoek: 

- De toetsresultaten van de nulmeting lijken van Taal Actief Taal te zijn in plaats van Taal 

Actief Spelling. 

5.8.2   Aanpassingen 

In het aangepaste materiaal worden geen verwijzingen gegeven voor het gebruik van 

tactiele tekeningen of audiobestanden. De leerling kan er wel zelf voor kiezen om de 

spraakstem te gebruiken. 

In het aangepaste materiaal zijn geen reliëftekeningen aanwezig en worden illustraties ook 

niet omschreven. Aan het begin van het leermiddel staan links naar de verschillende 

lessen. Ook staan bij elke les links naar de verschillende opdrachten (zie Figuur 68). In het 

aangepaste materiaal van Dedicon waren geen links aanwezig. De leerling kan er 

daarnaast zelf voor kiezen om de bestanden in een apart document in te vullen of niet. Bij 

de klaar-opdrachten in Taal Actief Spelling wordt regelmatig terugverwezen naar de 

eerdere opdrachten van de les. In het aangepaste materiaal zijn de benodigde woorden 

opnieuw weergegeven bij de opdracht. In het aangepaste materiaal van Dedicon moest de 

leerling weer terug scrollen naar de benodigde 

opdracht. Tevens wordt bij elke opdracht in het 

aangepaste materiaal vermeld uit hoeveel 

deelopdrachten de opdracht bestaat en deze 

deelopdrachten zijn genummerd. Dit was in het 

materiaal van Dedicon niet het geval. 

Figuur 68. Voorbeeld links naar opdrachten aan begin van de les aangepaste materiaal. 

 

In de methode Taal Actief Spelling komen regelmatig opdrachten voor waarbij de leerling 

woorden in de goede rij moet invullen (zie Figuur 69). In het aangepaste materiaal is deze 

opdracht in een meerkeuzeopdracht veranderd (zie Figuur 70). Daarnaast zijn er in het 

originele materiaal regelmatig opdrachten waarbij het juiste woorddeel omcirkeld of 

gekleurd moet worden. In het aangepaste materiaal moet de leerling het juiste woorddeel 

opschrijven. In het materiaal van Dedicon werd nog wel telkens gesproken van omcirkelen. 

Wanneer een ontbrekende letter moet worden ingevuld, is dit in het aangepaste materiaal 

aangegeven met puntjes.  
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Figuur 69. Voorbeeld opdracht woord invullen in goede rij originele materiaal. 

 

 

 
Figuur 70. Voorbeeld opdracht woord invullen in goede rij aangepaste materiaal. 

 

Ook zijn er opdrachten waarbij de juiste woorden door een lijn te trekken met elkaar 

verbonden moeten worden (zie Figuur 71). In het aangepaste materiaal moet de leerling 

het juiste antwoord kiezen uit de gegeven mogelijkheden en dit opschrijven (zie Figuur 

72). Opdrachten waarbij kolommen moeten worden ingevuld zijn in het aangepaste 

materiaal zoveel mogelijk verticaal weergegeven. In het materiaal van Dedicon waren de 

kolommen net als in het originele materiaal horizontaal omgezet. 
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Figuur 71. Voorbeeld opdracht lijn trekken originele materiaal. 

 

 
Figuur 72. Voorbeeld opdracht lijn trekken aangepaste materiaal. 

Hieronder staan de veelvoorkomende aanpassingen in de methode Taal Actief Spelling 

schematisch weergegeven. 

Tabel 16 

Schematische weergave veelvoorkomende aanpassingen in Taal Actief Spelling. 

 (Audio) 

omschr.  

Tactiel Links Integratie*  Verticaal*  Deelopdr.* Woordenlijst 

Taal Actief 

Spelling 

 
 x x x x 
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* Integratie = samenvoeging van meerdere documenten in 1 document 

   Verticaal = verticaal omgezette kolommen, tabellen, rijtjes 

   Deelopdr. = aantal deelopdrachten is telkens aangegeven 

5.8.3   Leerresultaten 

Leerresultaten nulmeting 

Voor de nulmeting heeft de leerling een toets gemaakt uit de methode Taal Actief. Daarbij 

heeft de leerling iets betere resultaten behaald dan zijn klasgenoten. De leerling had een 

score van 8,0 terwijl de klas gemiddeld een score had van 7,4.  

Leerresultaten eindmeting 

Voor de eindmeting heeft de leerling een toets gemaakt uit de methode Taal Actief 

Spelling. De leerling heeft voor deze toets beduidend slechtere resultaten gehaald dan zijn 

klasgenoten. De leerling had een score van 6,0 terwijl de klas gemiddeld een 8,3 gescoord 

heeft. Het gemiddelde van de klas is ten opzichte van de nulmeting bijna een hele punt 

verbeterd, terwijl de leerling ten opzichte van de nulmeting juist met 2 punten is 

achteruitgegaan. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de toetsresultaten van de 

nulmeting een taaltoets betreffen en de toetsresultaten van de eindmeting een 

spellingtoets. 

5.8.4   Klassenparticipatie, efficiëntie en effectiviteit leerproces en 

noodzakelijke individuele aandacht 

Voor een uitgebreide beschrijving van de observaties en interviews zie Bijlage 8. 

Uit de observaties van zowel de nul- als de eindmeting is er weinig verschil gebleken wat 

betreft de zelfstandigheid van de leerling. Beide momenten heeft de leerling extra 

instructie van de leerkracht nodig. Ook bij klassikale momenten lijkt er met het 

aangepaste materiaal weinig veranderd te zijn. Beide momenten leest de leerling verder 

tijdens de instructie. Daarnaast moet de leerkracht de leerling helpen met het vinden van 

de juiste bladzijde, wat onrust veroorzaakt bij de rest van de klas. Tijdens het bespreken 

van de onderwerpen doet de leerling actief mee. Bij het samenwerken is er ook weinig 

veranderd; die verloopt beide momenten goed met een gelijkwaardige inbreng. 

Uit de interviews komt, in tegenstelling tot de observaties, wel naar voren dat de leerling 

met het aangepaste materiaal zelfstandiger kan werken. De leerkracht hoeft geen extra 

instructie meer te geven; de leerling kan zelf de opdracht lezen en vervolgens aan de slag. 

Wel komt verder uit de interviews naar voren dat de leerling ook met het aangepaste 

materiaal moeite heeft om mee te doen met interactieve momenten. Hoewel de leerling 

intensief meeluistert, vindt de leerkracht het moeilijk om de leerling bij de les te 

betrekken, omdat ze alles moet herhalen wat ze op het bord schrijft. Dit heeft echter niets 

met het aangepaste materiaal te maken. Net als bij de observaties komt bij de interviews 

naar voren dat er bij de samenwerking weinig is veranderd. Hoewel dit goed verloopt, is 
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het geen gelijkwaardige samenwerking volgens de leerkracht. Uit de observaties komt 

echter naar voren dat dit wel het geval is. 

Met het aangepaste materiaal heeft de leerling uitsluitend met de brailleleesregel gewerkt 

en niet meer met papieren versies. Dit is overzichtelijker voor de leerling, omdat hij nu bij 

opdrachten niet meer constant hoeft te wisselen tussen het boek en de laptop. De 

spraakstem is nog steeds niet gebruikt, de leerling kan zich hiermee minder goed 

concentreren. Illustraties werden in het aangepaste materiaal omschreven. De leerkracht 

vraagt zich af hoe nuttig dit is, omdat de leerling zich er toch geen voorstelling bij kan 

maken. (Waarschijnlijk bedoelt de leerkracht hier het aangepaste materiaal van Taal Actief 

Taal, aangezien in het aangepaste materiaal van Taal Actief Spelling geen omschrijvingen 

van illustraties aanwezig zijn). Over de vormgeving van het aangepaste materiaal denken 

de leerling en leerkracht verschillend. Hoewel volgens de leerkracht nog steeds alles 

achterelkaar doorloopt, is dat nu geen probleem meer omdat elke les altijd uit drie 

opdrachten bestaat. Volgens de leerling echter staan de drie opdrachten telkens op één 

bladzijde, waardoor hij handiger met het aangepaste materiaal kan werken. De leerling 

was met het aangepaste materiaal sneller klaar. 

Ook met het aangepaste materiaal krijgt de leerling individuele begeleiding. De leerkracht 

zelf is met het aangepaste materiaal echter wel minder extra tijd kwijt aan de leerling; ze 

hoeft minder individuele instructie te geven of ontbrekende illustraties te vervangen. De 

leerling kan met het aangepaste materiaal zelfstandiger aan de slag. 

Tabel 17 

Schematische weergave verandering in onderzoeksvariabelen bij eindmeting case 8. 

 Verbeterd Hetzelfde Verslechterd 

Klassenparticipatie X  

(zelfstandigheid) 

X  

(klassikaal & 

samenwerken) 

 

Efficiëntie & effectiviteit 

leerproces 

X  

(illustraties, opdracht 

per blz. & tijd) 

X  

(digitaal) 

 

Noodzakelijke 

individuele aandacht 

 X 

 (individuele 

begeleider) 

 

5.8.5   Conclusie 

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal voor de 

leerling enige verandering heeft gebracht wat betreft zijn deelname aan het 

onderwijsproces. De leerling heeft minder extra instructie nodig en kan zelfstandiger aan 

de slag met de opdrachten. Ontoegankelijke opdrachten zijn aangepast (zie de volgende 

alinea) en de leerling kan makkelijker door het aangepaste materiaal navigeren, wat kan 

hebben bijgedragen aan een grotere zelfstandigheid. Wat betreft samenwerking en 
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interactieve lesmomenten heeft het aangepaste materiaal weinig verandering gebracht. 

Hoewel de leerling intensief meedoet, blijven interactieve momenten moeilijk. De 

samenwerking verliep altijd al goed. 

De leerling heeft alleen met de brailleleesregel gewerkt en niet meer met papieren versies. 

Hierdoor hoeft hij niet meer te wisselen tussen het boek en de laptop. Hoewel het 

aanbieden van informatie via verschillende modaliteiten het leren kan bevorderen (Mayer, 

2005a; 2005b), is hierbij wel het nabijheidsprincipe van belang (Mayer, 2003). Doordat 

het werkgeheugen van de leerling minder belast wordt met het overzichtelijker aangepaste 

materiaal, kan de leerling informatie makkelijker verwerken. De leerling kan handiger met 

het aangepaste materiaal werken, omdat een les telkens op één bladzijde staat. Hierdoor 

is hij sneller klaar met de opdrachten. Daarnaast zijn in het aangepaste materiaal links 

aanwezig en hoeft de leerling bij klaar-opdrachten minder terug te scrollen naar eerdere 

opdrachten. Ook dit kan bijgedragen hebben aan een snellere verwerking van de 

opdrachten. Tevens zijn opdrachten in het aangepaste materiaal toegankelijker voor de 

leerling; kolommen zijn verticaal omgezet en opdrachten waarbij lijnen getrokken moeten 

worden of woorden in de goede rij moeten worden ingevuld zijn aangepast naar 

opdrachten waar de leerling uit de gegeven antwoordmogelijkheden moet kiezen. Het 

aangepaste materiaal heeft er dan ook aan bijgedragen dat het leerproces van de leerling 

zowel effectiever als efficiënter verloopt.  

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal tevens 

enige verandering heeft gebracht in de noodzakelijke individuele aandacht. Doordat de 

leerling zelfstandiger met het materiaal aan de slag kan, hoeft de leerkracht minder extra 

instructie te geven. Zoals hierboven aangegeven kan de leerling door onder andere de 

links makkelijker door het materiaal navigeren. Daarnaast staat bij opdrachten 

aangegeven uit hoeveel deelopdrachten een opdracht bestaat en heeft elke les dezelfde 

structuur. Dit kan hebben bijgedragen aan een grotere zelfstandigheid van de leerling. 

Over een verbetering in leerresultaten door het aangepaste materiaal kunnen geen 

uitspraken gedaan worden; de afgenomen methodetoetsen zijn niet met elkaar 

vergelijkbaar doordat de één een taaltoets betreft en de ander een spellingtoets. 

5.9 CASE 9 

5.9.1   Algemeen 

Case 9 betreft een leerling uit groep 8 met 19 leerlingen. De leerling werkt zowel met 

digitaal leermateriaal als gedrukt materiaal. Daarnaast maakt de leerling gebruik van een 

vergrootscherm, omdat hij nog enige restvisus heeft. De leerling heeft een vaste plek 

achterin in de klas. Hij heeft zowel een aparte tafel voor zijn laptop, als een gewone tafel 

in een groepje.  

Voor dit onderzoek heeft de leerling gewerkt met aangepast materiaal uit de taalmethode 

Taal Actief Spelling.  
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Bijzonderheden voor onderzoek: 

- Geen toetsresultaten van de eindmeting. 

5.9.2   Aanpassingen 

De opbouw en de vormgeving van de methode Taal Actief Spelling Groep 8 komen vrijwel 

volledig overeen met de opbouw en vormgeving van Taal Actief Spelling Groep 4. Ook de 

gemaakte aanpassingen voor deze methodes komen om deze reden sterk overeen. Zie 

daarom voor een uitgebreidere beschrijving van de aanpassingen van deze case paragraaf 

5.8.2. 

In Taal Actief Spelling Groep 8 komen wel meer deelopdrachten per opdracht voor. 

Daarnaast zijn bij de klaar-opdrachten in het aangepaste materiaal de benodigde woorden 

niet opnieuw weergegeven, maar staat een link naar de benodigde opdracht. Verder wordt 

bij de opdrachten in het aangepaste materiaal vaker gevraagd om een afkorting in te 

vullen, in plaats van het hele antwoord (zie Figuur 73).  

 
Figuur 73. Voorbeeld opdracht invullen afkorting aangepaste materiaal. 

 

In Taal Actief Spelling Groep 8 komen daarnaast vaker opdrachten voor die te maken 

hebben met werkwoordspelling. De leerling moet bijvoorbeeld zinnen maken met gegeven 

werkwoorden. Ook worden regelmatig werkwoordschema’s gegeven (zie Figuur 74). In het 

aangepaste materiaal zijn deze schema’s zoveel mogelijke verticaal omgezet (zie Figuur 

75). 

 
Figuur 74. Voorbeeld opdracht werkwoordschema originele materiaal. 
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Figuur 75. Voorbeeld opdracht werkwoordschema aangepaste materiaal. 

Hieronder staan de veelvoorkomende aanpassingen in de methode Taal Actief Spelling 

schematisch weergegeven. 

Tabel 18 

Schematische weergave veelvoorkomende aanpassingen in Taal Actief Spelling. 

 (Audio) 

omschr.  

Tactiel Links Integratie*  Verticaal*  Deelopdr.* Woordenlijst 

Taal Actief 

Spelling 

 
 x x x x 

 

* Integratie = samenvoeging van meerdere documenten in 1 document 

   Verticaal = verticaal omgezette kolommen, tabellen, rijtjes 

   Deelopdr. = aantal deelopdrachten is telkens aangegeven 

5.9.3   Leerresultaten 

Leerresultaten nulmeting 

Voor de nulmeting heeft de leerling een toets gemaakt uit de methode Taal Actief Spelling. 

Voor het onderdeel werkwoordpakket heeft de leerling vrijwel dezelfde resultaten behaald 

als zijn klasgenoten. De leerling had een score van 6,7 en de klas had een gemiddelde 

score van 6,2. Op het onderdeel signaaldictee heeft de leerling beduidend minder gescoord 

dan zijn klasgenoten. Hij had een resultaat van 5,0 terwijl de klas een gemiddeld resultaat 

had van 7,9. Op het onderdeel controledictee heeft de leerling hetzelfde resultaat behaald 

als zijn klasgenoten; een score van 10.  

Leerresultaten eindmeting 

Geen gegevens. 

5.9.4   Klassenparticipatie, efficiëntie en effectiviteit leerproces en 

noodzakelijke individuele aandacht 

Voor een uitgebreide beschrijving van de observaties en interviews zie Bijlage 9. 



87 
 

 

Uit de observaties van zowel de nul- als de eindmeting lijkt naar voren te komen dat er 

met het aangepaste materiaal weinig veranderd is wat betreft het zelfstandig werken van 

de leerling. Hoewel de leerling goed zelfstandig aan de slag kan, geeft de leerkracht beide 

momenten extra individuele instructie en controleert ze of hij de opdrachten begrepen 

heeft. Dit gebeurt ook tijdens klassikale momenten, waarbij verder tevens weinig 

veranderingen hebben plaatsgevonden. De leerling doet actief mee, maar heeft soms meer 

tijd nodig om de juiste bladzijde te vinden. Dan wordt hij geholpen door klasgenoten.  

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling met het aangepaste materiaal nog 

zelfstandiger is geworden, doordat hij het makkelijker zelf kan. Hij vraagt minder vaak om 

bevestiging. Wat betreft interactieve momenten is er met het aangepaste materiaal weinig 

veranderd, de leerling pikt alles wel op, maar het tempo van de klas ligt soms te hoog, 

doordat hij meer moet zoeken in zijn materiaal. Doordat het aangepaste materiaal 

duidelijker is, kan de leerling beter samenwerken. De leerling weet goed wat hij moet 

doen, waardoor alles soepeler verloopt. Daarnaast pakt de leerling minder vaak het 

originele materiaal erbij bij het samenwerken, omdat klasgenoten kunnen meekijken op de 

laptop. 

Ook met het aangepaste materiaal werkt de leerling vooral met de brailleleesregel; hij wil 

graag kunnen nalezen. De leerkracht is van mening dat een combinatie van de 

brailleleesregel en de spraakstem de Spelling van de leerling ten goede zouden komen. In 

het aangepaste materiaal zijn schema’s beter weergegeven, alles staat in de juiste 

kolommen weergegeven. Daarnaast staan woorden niet meer helemaal boven- of 

onderaan een tabel, maar ervoor. Het aangepaste materiaal is duidelijker, rustiger en 

meer geordend, waardoor de leerling opdrachten makkelijker kan maken. Daarnaast staan 

de opdrachten minder doorelkaar, wat het materiaal overzichtelijker maakt. Het materiaal 

is compacter en beter te behappen voor de leerling. De leerling geeft wel aan dat hij met 

het aangepaste materiaal wat betreft navigeren weinig verschil heeft gemerkt. Hoewel de 

leerling in het begin meer tijd nodig was omdat de volgorde veranderd is, kan de 

leerlingen nu makkelijker de opdrachten maken. Hierdoor heeft hij met het aangepaste 

materiaal iets minder tijd nodig. 

Daarnaast is de leerkracht minder tijd kwijt aan de voorbereiding, doordat het materiaal 

duidelijker is geworden. Doordat de leerling zelfverzekerder is geworden, durft de 

leerkracht hem nu meer los te laten en hoeft ze hem minder te controleren. Dit is niet uit 

de observaties naar voren gekomen.  

Tabel 19 

Schematische weergave verandering in onderzoeksvariabelen bij eindmeting case 9. 

 Verbeterd Hetzelfde Verslechterd 

Klassenparticipatie X  

(zelfstandigheid & 

samenwerking) 

X 

(klassikaal) 
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Efficiëntie & effectiviteit 

leerproces 

X  

(brailleleesregel, 

overzichtelijker & tijd) 

X 

(illustraties) 

 

Noodzakelijke individuele 

aandacht 

X  

(voorbereiding) 

  

5.9.5  Conclusie 

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal voor de 

leerling een redelijke verandering heeft gebracht wat betreft zijn deelname aan het 

onderwijsproces. Vooral bij de zelfstandigheid en de samenwerking laat het aangepaste 

materiaal verbetering zien. Doordat de leerling makkelijker met het aangepaste materiaal 

kan werken, heeft hij minder bevestiging nodig. Doordat de leerling beter weet wat hij 

moet doen, verloopt ook het samenwerken soepeler. 

Daarnaast komt uit de observaties en interviews naar voren dat het gebruik van 

modaliteiten door de leerling met het aangepaste materiaal weinig veranderd is, hij maakt 

vooral gebruik van de brailleleesregel. Schema’s en tabellen zijn in het aangepaste 

materiaal beter weergegeven, waardoor het materiaal duidelijker en geordender is. De 

opdrachten zijn in het aangepaste materiaal toegankelijker voor de leerling. Doordat het 

aangepaste materiaal overzichtelijker is kan de leerling opdrachten makkelijker maken en 

heeft hij minder tijd nodig voor de opdrachten. Het nabijheidsprincipe (Mayer, 2003) (zie 

2.3.1) en door rekening te houden met de successieve verwerking van informatie van 

blinde leerlingen (SLO, 2012), zijn een mogelijke verklaring voor het feit dat de leerling 

met het aangepaste materiaal zelfstandiger aan de slag kan en  minder tijd nodig heeft 

voor de opdrachten. Daarentegen is wat betreft het navigeren door het materiaal weinig 

verschil gemerkt. Dit is opmerkelijk, aangezien het aangepaste materiaal links bevat die 

het scrollen zouden moeten verminderen. Het aangepaste materiaal heeft er zowel aan 

bijgedragen dat het leerproces van de leerling effectiever als efficiënter verloopt. 

Als laatste komt uit de observaties en interviews naar voren dat het aangepaste materiaal 

daarnaast enige verandering heeft gebracht in de noodzakelijke individuele aandacht van 

de leerkracht. Doordat het aangepaste materiaal duidelijker is, heeft de leerkracht minder 

voorbereidingstijd nodig. 

Over een verbetering van de leerresultaten met het aangepaste materiaal kunnen geen 

uitspraken gedaan worden, aangezien de leerresultaten van de eindmeting ontbreken.  

5.10 CASE 10 

5.10.1   Algemeen 

Case 10 betreft een leerling uit klas 3 vmbo met 16 leerlingen. De leerling werkt vrijwel 

alleen met digitaal leermateriaal en maakt daarbij gebruik van de spraakstem. De leerling 

neemt zelf zijn laptop mee. Hij heeft geen vaste plek in de klas, meestal is zijn plek 

afhankelijk van de aanwezigheid van een stopcontact.  
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Voor dit onderzoek heeft de leerling gewerkt met aangepast materiaal uit de 

Wiskundemethode Getal & Ruimte.  

 

Bijzonderheden voor onderzoek: 

- Volgens de docent heeft de leerling weinig met het aangepaste materiaal gewerkt, 

behalve de tekeningenband. 

- De reliëftekeningen waren niet tijdig aanwezig voor de toets van de eindmeting. 

5.10.2   Aanpassingen 

Voor een uitgebreide beschrijving van de aanpassingen zie paragraaf 5.2.2 en 5.6.2. 

Hieronder staan de veelvoorkomende aanpassingen in de methode Getal & Ruimte 

schematisch weergegeven. 

Tabel 20 

Schematische weergave veelvoorkomende aanpassingen in Getal & Ruimte. 

 (Audio) 

omschr.  

Tactiel Links Integratie*  Verticaal*  Deelopdr.* Woordenlijst 

Getal & 

Ruimte 
x x x x x x 

 

* Integratie = samenvoeging van meerdere documenten in 1 document 

   Verticaal = verticaal omgezette kolommen, tabellen, rijtjes 

   Deelopdr. = aantal deelopdrachten is telkens aangegeven 

5.10.3   Leerresultaten 

Leerresultaten nulmeting 

Voor de nulmeting heeft de leerling een toets gemaakt uit de methode Getal & Ruimte. De 

leerling heeft voor deze toets een zware onvoldoende gehaald. 

Leerresultaten eindmeting 

Voor de eindmeting heeft de leerling opnieuw een aangepaste toets uit de methode Getal 

& Ruimte gemaakt. De leerling heeft hiervoor lagere resultaten behaald dan zijn 

klasgenoten. De leerling had een score van 5,2 terwijl de klas gemiddeld een 6,2 gescoord 

heeft. Hoewel de leerling nog steeds een onvoldoende heeft, lijkt hij in vergelijking met de 

nulmeting, waar hij een zware onvoldoende had, voor de eindmeting betere leerresultaten 

behaald te hebben. Daar staat wel tegenover dat de docent een deel van de toets 

mondeling heeft afgenomen, omdat de tactiele tekeningen niet aanwezig waren. 
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5.10.4   Klassenparticipatie, efficiëntie en effectiviteit en noodzakelijke 

individuele aandacht 

Voor een uitgebreide beschrijving van de observaties en interviews zie Bijlage 10. 

Uit de observaties van zowel de nul- als de eindmeting komt naar voren dat er met het 

aangepaste materiaal niet veel veranderd lijkt te zijn wat betreft klassikale momenten. Bij 

beide metingen is onduidelijk of de leerling alle interactie kan volgens die plaatsvindt in de 

klas. De leerling antwoordt alleen wanneer de docent hem rechtstreeks een vraag stelt. 

Wat betreft de samenwerking zit er een groot verschil tussen de nul- en de eindmeting. Bij 

de nulmeting gaat de leerling actief aan de slag, waarbij de klasgenoot de maten van de 

figuren opnoemt en de leerling vooral de berekeningen uitvoert. Bij de eindmeting moet de 

klasgenoot ook de maten opnoemen, maar dit wordt niet gedaan. Wanneer de leerling de 

maten uiteindelijke van de docent krijgt, voert de leerling echter nauwelijks iets uit. 

Daarnaast is opvallend dat de leerling storingen van de laptop als excuus lijkt te gebruiken 

om niet te werken. Uit de observaties wordt niet duidelijk of deze zaken toe te schrijven 

zijn aan het materiaal van de leerling.  

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling met het aangepaste materiaal minder om 

hulp hoeft te vragen. Dit komt vooral door de reliëftekeningen. Daarnaast zijn anderen nu 

beter in staat om de leerling te helpen, doordat het aangepaste materiaal sterk overeen 

komt met het originele materiaal. Verder is de docent met het aangepaste materiaal 

minder voorbereidingstijd kwijt, hoewel hij de leerling nu wel moeilijkere vragen kan 

stellen. Doordat illustraties aanwezig zijn, kunnen figuren nu ook klassikaal behandeld 

worden. Wat betreft samenwerking is er met het aangepaste materiaal geen verandering 

voor de leerling gemerkt. Doordat klasgenoten nu in staat zijn om zaken aan te wijzen, is 

het samenwerken voor hen wel makkelijker. 

Doordat reliëftekeningen aanwezig zijn in het aangepaste materiaal, is het gebruik van 

voorwerpen uit de Wiskundekist minder noodzakelijk geworden. Daarbij is de zwartdruk 

een pluspunt. De context hoeft minder weergegeven te worden in de illustraties. Verder 

zijn illustraties in het aangepaste materiaal duidelijk omschreven, waardoor klasgenoten 

dit minder vaak voor de leerlingen hoeven te doen. Tabellen blijven moeilijk; ze zouden 

horizontaal omgezet moeten worden. In het aangepaste materiaal staat teveel informatie 

bij de tabellen, er hoeft alleen aangegeven te worden wanneer een tabel begint en eindigt. 

Uit de interviews komt naar voren dat de docent en de leerling het niet volledig eens zijn 

over de vormgevingselementen in het aangepaste materiaal. Hoewel de docent van 

mening is dat de leerling benodigde informatie sneller kan vinden, vindt de leerling dat 

hierin weinig veranderd is. Hij moet nog steeds veel scrollen. Vooral de inhoudsopgave 

vindt hij een minpunt; hierdoor werkt de zoekfunctie op zijn laptop niet meer. Ook met het 

aangepaste materiaal heeft de leerling nog steeds meer tijd nodig dan zijn klasgenoten 

voor het maken van de opdrachten.  

Met het aangepaste materiaal is het wekelijkse extra uur Wiskunde minder noodzakelijk 

geworden. Door de reliëftekeningen hoeft ruimtelijk materiaal minder ingezet te worden. 
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Tabel 21 

Schematische weergave verandering in onderzoeksvariabelen bij eindmeting case 10. 

  Verbeterd Hetzelfde Verslechterd 

Klassenparticipatie X  

(hulp & klassikaal) 

X 

(samenwerking) 

 

Efficiëntie & effectiviteit 

leerproces 

X 

(tekeningenband) 

X  

(modaliteiten & 

tijd) 

X  

(tabellen & 

inhoudsopgave) 

Noodzakelijke 

individuele aandacht 

X  

(minder 

noodzakelijk) 

  

5.10.5   Conclusie 

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal voor de 

leerling enige verbetering heeft gebracht wat betreft zijn deelname aan het 

onderwijsproces. Door de aanwezigheid van reliëftekeningen is de leerling in staat om 

meer leerstof te beheersen. Volgens Vroegindeweij (2012a) hebben illustraties in een 

leermiddel een didactische functie. Om deze reden kunnen ze niet zomaar weggelaten 

worden. Door de aanwezigheid van illustraties kan de docent de leerling ook moeilijker 

vragen stellen en figuren klassikaal behandelen. Daarnaast dragen de illustraties bij aan 

een betere samenwerking doordat klasgenoten zaken kunnen aanwijzen. 

Daarnaast komt uit de observaties en interviews naar voren dat het gebruik van 

modaliteiten in het aangepaste materiaal niet veranderd is, hoewel het gebruik van 

voorwerpen door de tekeningenband minder noodzakelijk is geworden. De tabellen zorgen 

nog steeds voor onduidelijkheid; in het aangepaste materiaal staat er teveel informatie bij 

en daarnaast moeten ze horizontaal omgezet worden. Doordat leerlingen met een visuele 

beperking informatie successief verwerken, ontstaat snel cognitieve overbelasting wanneer 

hiermee in het leermiddel te weinig rekening gehouden wordt (SLO, 2012). Daarnaast 

moet de leerling nog veel scrollen, dit zou mede door de vernieuwde inhoudsopgave 

kunnen komen, waarin links staan naar de verschillende hoofdstukken. Doordat de leerling 

niet in staat is om met de links te werken, is dit voor hem in het aangepaste materiaal 

juist een verslechtering. Ook het geven van meer informatie bij tabellen en opdrachten, 

zoals het aantal deelopdrachten en omschrijvingen van illustraties, kunnen een oorzaak 

zijn waardoor de leerling in het aangepaste materiaal ervaart dat hij veel moet scrollen. 

Het aangepaste materiaal lijkt weinig te hebben bijgedragen aan een effectiever en 

efficiënter leerproces. De tekeningenband heeft voor enige effectiviteit gezorgd, maar aan 

de andere kant doen de links dit weer flink teniet.  

Uit de observaties en interviews komt naar voren dat het aangepaste materiaal enige 

verandering heeft gebracht in de noodzakelijke individuele aandacht van de docent. Dit 

zou verklaard kunnen worden door de aanwezigheid van reliëftekeningen in het 



92 
 

 

aangepaste materiaal. Hierdoor mist de leerling minder leerstof.   

Uit de leerresultaten lijkt enige verbetering naar voren te komen, hoewel niet bekend is 

hoe dit in verhouding staat tot de rest van de klas. Daarnaast heeft de docent bij de 

eindmeting een deel van de toets mondeling afgenomen. De betere beheersing van de 

leerstof en daarbij de verbetering van de leerresultaten zou door de aanwezigheid van de 

tactiele tekeningen in het aangepaste materiaal verklaard kunnen worden, aangezien 

illustraties een didactische functie hebben, zoals hierboven is aangegeven. Het materiaal is 

als completer ervaren, waardoor de leerling meer mogelijkheden had tot verwerking van 

de leerstof. 

6 CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

In dit onderzoek hebben we willen achterhalen welk effect de door Project EDDA gemaakte 

aanpassingen in de leermiddelen van leerlingen met een visuele beperking hebben gehad. 

Hiervoor hebben 10 leerlingen verdeeld over primair en voortgezet onderwijs ongeveer 3,5 

maand met aangepast materiaal gewerkt. De verzamelde data is aan de hand van een 

casestudy design op een kwalitatieve manier geanalyseerd. 

De resultaten laten enige effecten zien van de aanpassingen op de verschillende variabelen 

van dit onderzoek. Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat bij 

geen enkele case de dataverzameling volledig is. Dit is van invloed op de betrouwbaarheid 

en validiteit van de verzamelde data en de daaruit voortgevloeide conclusies. Hieronder 

zullen per onderzoeksvariabele de gevolgtrekkingen die aan de hand van de resultaten 

gemaakt kunnen worden besproken. Daarbij zal ook gekeken worden of de 

veronderstellingen die in paragraaf 3 gedaan zijn inderdaad kloppen. 

6.1 VERIFIERING VAN DE GEDANE VERONDERSTELLINGEN  

6.1.1 Aangepaste materiaal 

In de resultatensectie is 

telkens per case in de tweede 

paragraaf beschreven welke 

veelvoorkomende 

aanpassingen gemaakt zijn in 

het leermiddel. Daarbij zijn 

zeven soorten aanpassingen 

geselecteerd die in alle 

methodes regelmatig 

voorkomen: 

- (audio)omschrijvingen;  

- tactiele ondersteuning;  

- links;  
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- integratie;  

- verticaal omzetten van kolommen, tabellen, rijtjes;  

- aangeven van deelopdrachten;  

- woordenlijst;  

Hieronder zijn deze zeven aanpassingen per methode in een overzicht weergegeven (zie 

Tabel 22). Concrete voorbeelden van deze aanpassingen zijn in de resultatensectie te 

vinden in de tweede paragraaf van elke case. In paragraaf 6.1.6 wordt beschreven welke 

soorten aanpassingen een positief effect hebben gehad op welke variabele.  

Tabel 22 

Schematische weergave veelvoorkomende aanpassingen per methode. 

 (Audio) 

omschr.  

Tactiel Links Integratie*  Verticaal*  Deelopdr.* Woordenlijst 

Pluspunt x* x x x    

Veilig 

Leren 

Lezen 

x x x   x  

Wereld in 

Getallen 

x x x x    

Taal Actief 

Spelling 

  x x x x  

Taal Actief 

Taal 

x x x   x x 

Taal Actief 

Woordspel 

  x  x x x 

Getal & 

Ruimte 

x x x x x x  

D’Accord x  x  x x x 

Op Niveau x  x   x x 

All Right x  x   x x 

* x = deze aanpassing komt in elk hoofdstuk ten minste 1 keer voor 

   Integratie = samenvoeging van meerdere documenten in 1 document 

   Verticaal = verticaal omgezette kolommen, tabellen, rijtjes 

   Deelopdr. = aantal deelopdrachten is telkens aangegeven 
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6.1.2 Gelijkwaardiger deelname aan het onderwijsproces 

In paragraaf 3 werd de 

veronderstelling gedaan dat 

leerlingen met een visuele 

beperking met het 

aangepaste materiaal 

gelijkwaardiger aan het 

onderwijsproces zouden 

kunnen deelnemen. Een 

eerste indicator hiervoor zou 

zijn dat ze minder 

leermiddel-gerelateerde hulp 

nodig hebben van de docent of klasgenoten. Een tweede indicator dat ze met het 

aangepaste materiaal vaker mee kunnen doen aan leermiddel-gerelateerde interactieve 

lesmomenten. De derde indicator was dat de leerlingen met het aangepaste materiaal 

actiever mee kunnen doen met leermiddel-gerelateerde samenwerkingsopdrachten. 

Uit de resultatensectie is gebleken dat de aanpassingen vooral hebben bijgedragen aan het 

vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen. Uit de interviews en observaties is ten 

eerste naar voren gekomen dat het aangepaste materiaal voor de meeste leerlingen 

overzichtelijker en duidelijker was. Hierdoor konden leerlingen makkelijker zelf met het 

materiaal aan de slag. Hierdoor hoefden ze minder te zoeken in het leermiddel. In het 

theoretisch kader werd al genoemd dat leerlingen met een visuele beperking informatie op 

een andere manier moeten verwerken (zie 2.4.1). De auditieve en tactiele verwerking van 

informatie heeft een successief karakter (SLO, 2012), waardoor minder informatie 

gelijktijdig het geheugen binnenkomt (Salvati, 2007). Doordat het aangepaste materiaal 

door de leerlingen en hun docenten als overzichtelijker is ervaren, zou aangenomen 

kunnen worden dat de aangeboden informatie in het aangepaste materiaal makkelijker te 

verwerken was voor de leerlingen. Door de manier van aanbieden heeft minder cognitieve 

belasting van het werkgeheugen plaatsgevonden (Wouters et al., 2008), waardoor de 

leerling minder hulp nodig had van anderen en zelfstandiger aan de slag kon.   

Ook de aanwezigheid van tactiele ondersteuning en van audiobestanden hebben 

bijgedragen aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Illustraties hebben een didactische 

functie binnen een leermiddel, zoals het verduidelijken van de inhoud van de leerstof of 

het structureren van de leerstof (CLU, 2013). Wanneer illustraties uit een leermiddel 

worden weggelaten, gaat tevens de didactische functie van die illustraties verloren. Er kan 

dan aangenomen worden dat het leermiddel het leerproces van de leerlingen in mindere 

mate faciliteert. In het aangepaste materiaal zijn illustraties vervangen door 

(audio)omschrijvingen of tactiele tekeningen. Hierdoor ging de didactische functies van de 

illustraties niet geheel verloren voor leerlingen met een visuele beperking en was het 
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materiaal completer. Dit zou een reden kunnen zijn waardoor de leerlingen met het 

aangepaste materiaal minder hulpvragen hadden.  

Uit de resultatensectie blijkt dat vooral in het voortgezet onderwijs de aanpassingen enige 

verandering gebracht hebben voor de leerlingen bij deelname aan interactieve 

lesmomenten. Hoewel uit de observaties en interviews blijkt dat dit in het basisonderwijs 

voor de meeste leerlingen te snel lijkt te gaan, kunnen leerlingen in het voortgezet 

onderwijs hier beter in meekomen. Doordat het aangepaste materiaal, zoals hierboven 

beschreven, completer is, hebben leerlingen en docenten de indruk dat de leerlingen meer 

kunnen inbrengen met betrekking tot de leerinhouden tijdens klassikale momenten. Om 

deze reden wordt deelname aan klassikale lesmomenten met het aangepaste materiaal als 

positiever ervaren. Aan de andere kant is er ook een groep leerlingen die geen verbetering 

heeft ervaren met het aangepaste materiaal. Uit de observaties en interviews blijkt dat 

deze leerlingen over het algemeen altijd al goed mee konden doen met interactieve 

lesmomenten. Volgens Warren (1994) wordt de cognitieve verwerking van informatie dan 

ook ten dele beïnvloed door de verwerkingsstrategie die de leerling hanteert (zie 2.4.1). 

Daarnaast komt uit de interviews naar voren dat docenten minder tijd nodig hebben met 

het aangepaste materiaal om klassikale momenten voor te bereiden. Ook hierin zou de 

grotere compleetheid van het aangepaste materiaal een rol kunnen spelen; door het niet 

verloren laten gaan van de didactische functies van illustraties, zoals hierboven al is 

beschreven.  

Wat betreft de actievere deelname aan samenwerkingsopdrachten kan op grond van de 

resultatensectie gesteld worden dat de aanpassingen opnieuw vooral in het voortgezet 

onderwijs enige verbetering hebben veroorzaakt. Dit wordt ten dele verklaard doordat bij 

veel cases in het basisonderwijs weinig samenwerkingsopdrachten zijn voorgekomen, 

waardoor hierover weinig uitspraken zijn gedaan in de interviews. Daarnaast lijkt uit de 

interviews naar voren te komen dat het aangepaste materiaal juist voor klasgenoten 

verbetering heeft gebracht bij het samenwerken; ze kunnen nu meelezen op de laptop of 

aanwijzen bij de tactiele tekeningen. 

Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat de aanpassingen van Project EDDA vooral geleid 

hebben tot een grotere zelfstandigheid bij de leerlingen met een visuele beperking. 

Daarnaast hebben de aanpassingen vooral in het voortgezet onderwijs tot enige 

verbetering geleid wat betreft deelname van de leerlingen aan klassikale momenten en 

samenwerkingsopdrachten. Dit lijkt vooral te komen door de compleetheid en duidelijkheid 

van het materiaal die beter overeenkomt met de manier waarop leerlingen met een visuele 

beperking informatie verwerken. Hieronder zijn de veranderingen in een schema 

weergegeven (zie Tabel 23). 
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Tabel 23 

Schematische weergave veroorzaakte veranderingen door aanpassingen in deelname 

onderwijsproces. 

 Primair onderwijs Voortgezet onderwijs 

 B* H* S* B H S 

Zelfstandigheid 5 1 0 3 1 0 

Interactieve lesmomenten 0 6 0 2 2 0 

Samenwerking 0 6 0 2 2 0 

* B = verbetering / H = hetzelfde gebleven / S = verslechtering 

 

6.1.3 Efficiëntere en effectievere leerprocessen 

In paragraaf 3 werd de 

veronderstelling gedaan dat 

leerlingen met een visuele 

beperking met het aangepaste 

materiaal gebruik kunnen 

maken van meer leerfuncties 

van het materiaal en minder 

tijd nodig hebben om 

opdrachten en toetsen te 

maken. Voorbeelden van deze 

leerfuncties zijn het gebruik van modaliteiten, het gebruik van functionele illustraties en 

het gebruik van vormgeving.  

Uit de resultatensectie komt naar voren dat voor de meeste leerlingen de aanpassingen 

geen verandering lijken te hebben gebracht wat betreft het gebruik van verschillende 

modaliteiten. De meeste leerlingen lijken gebruik te maken van een combinatie van de 

brailleleesregel en de spraakstem. Uit onderzoek van Mayer (2003) is gebleken dat leerstof 

beter verwerkt wordt wanneer de informatie via verschillende modaliteiten wordt 

aangeboden. Aangezien leerlingen met een visuele beperking niet de beschikking hebben 

over visuele verwerking van informatie, lijkt dit vervangen te zijn door een tactiele 

verwerking (SLO, 2012). Het lijkt daarom logisch dat de leerlingen de brailleleesregel 

(tactiel) combineren met de spraakstem (auditief). Uit de observaties en interviews blijkt 

dat het aangepaste materiaal in de meeste gevallen niet uitgenodigd heeft tot het gebruik 

van andere modaliteiten. Alleen in groep 3 van het primair onderwijs is dit het geval waar 

veel gebruikgemaakt wordt van audiobestanden. Hier heeft echter maar één leerling 

gebruik van gemaakt (zie case 4). Deze leerling heeft de audiobestanden constant gebruikt 

als instructiemateriaal. Daarnaast wordt bij Rekenen en Wiskunde regelmatig verwezen 

naar het gebruik van voorwerpen. Deze voorwerpen zijn inconsequent gebruikt door de 
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leerlingen. Dit lijkt vooral te maken te hebben gehad met de organisatorische 

mogelijkheden van de verschillende klassensituaties. 

De illustraties zijn in het aangepaste materiaal vervangen door (audio)omschrijvingen en 

door tactiele tekeningen in een tekeningenband. Dit is een groot verschil met het eerdere 

materiaal, daar werden illustraties over het algemeen weggelaten. Deze moesten dan 

omschreven worden door de docent of klasgenoten of werden niet behandeld. Dit 

resulteerde voor een deel in een slechtere beheersing van de leerstof. Illustraties hebben 

een didactische functie binnen een leermiddel, zoals het verduidelijken van de inhoud van 

de leerstof of het structureren van de leerstof (CLU, 2013). Wanneer illustraties uit een 

leermiddel worden weggelaten, gaat tevens de didactische functie van de illustraties deels 

verloren. Zoals hierboven al aangegeven kan dan aangenomen worden dat het leermiddel 

minder bijdraagt aan het leerproces van de leerlingen. Doordat dit in het aangepaste 

materiaal niet het geval was, kan het als een logisch gevolg gezien worden dat de 

illustraties door leerlingen en docenten als een grote verbetering gezien werden.  

Ook de aangepaste vormgevingselementen zijn door de deelnemers positief ervaren. Het 

materiaal was volgens hen overzichtelijker en duidelijker. De auditieve en tactiele 

verwerking van informatie waarvan leerlingen met een visuele beperking gebruikmaken, 

heeft een successief karakter (SLO, 2012), waardoor minder informatie gelijktijdig het 

geheugen binnenkomt (Salvati, 2007). Dit is hierboven ook beschreven. In het aangepaste 

materiaal werd telkens dezelfde structuur aangehouden. Bij het begin van een les of 

opdracht werd telkens vermeld wat de leerling kon verwachten. Kolommen werden op een 

verticale manier omgezet. Op deze manier is bij de aanpassingen rekening gehouden met 

die successieve verwerking van leerlingen met een visuele beperking. Hoewel ze niet in 

één oogopslag kunnen zien wat er op een pagina staat, werd dit duidelijk gemaakt door dit 

aan het begin van de les aan te kondigen. Door dezelfde structuur te gebruiken in het 

gehele leermiddel wisten leerlingen na een tijdje met het aangepaste materiaal gewerkt te 

hebben, wat ze konden verwachten. 

Tevens werd de volgorde van het leermateriaal door de aanpassingen als logischer ervaren 

door de deelnemers. Theoretische kaders werden aan het begin van de les geplaatst. 

Daarnaast werden de verschillende leerboeken vaak in één document geïntegreerd. Ook de 

links hebben hieraan een grote bijdrage geleverd; de benodigde leerstof werd dichter bij 

elkaar gebracht. Dit is dan ook in overeenstemming met het nabijheidsprincipe van Mayer 

(2003); voor een goede verwerking van de leerstof moeten tekst, illustraties en 

audiobestanden zo dicht mogelijk bij of na elkaar gepresenteerd worden. 

Vooral in het primair onderwijs hebben de aanpassingen eraan bijgedragen dat de 

leerlingen minder tijd nodig hadden om hun opdrachten te maken. Leerlingen hadden 

minder tijd nodig om informatie te zoeken en door de illustraties waren ze veelal ook in 

staat om opdrachten zelfstandig uit te voeren.  
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Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat de aanpassingen van Project EDDA geleid 

hebben tot een effectiever verloop van het leerproces. Dit lijkt vooral te komen door de 

aanwezigheid van omschrijvingen van illustraties en tactiele tekeningen en de aangepaste 

structuur van de leermiddelen die beter past bij de manier waarop leerlingen met een 

visuele beperking informatie verwerken. Daarnaast hebben de aanpassingen in het primair 

onderwijs bijgedragen aan een efficiënter verloop van het leerproces. Hieronder zijn de 

veranderingen in een schema weergegeven (zie Tabel 24). 

Tabel 24 

Schematische weergave veroorzaakte veranderingen door aanpassingen in effectiviteit en 

efficiëntie leerproces. 

 Primair onderwijs Voortgezet onderwijs 

 B* H* S* B H S 

Effectiviteit       

Modaliteiten 1 5 0 0 4 0 

Illustraties  4 2 0 3 1 0 

Vormgevingselementen 4 2 0 3 0 1 

Efficiëntie       

Tijd 4 2 0 1 3 0 

* B = verbetering / H = hetzelfde gebleven / S = verslechtering 

 

6.1.4 Noodzakelijke individuele aandacht 

In paragraaf 3 werd de 

veronderstelling gedaan dat 

docenten van leerlingen met 

een visuele beperking door het 

aangepaste materiaal minder 

tijd kwijt zijn aan individuele 

instructie en begeleiding. De 

docent kan haar uitleg 

eenvoudig bijstellen tijdens 

instructiemomenten zodat deze 

ook te begrijpen is voor de leerling met de visuele beperking. 

Voor de meeste docenten lijken de aanpassingen enige verandering te hebben gebracht 

wat betreft noodzakelijke individuele aandacht. Uit de interviews komt naar voren dat door 

de volledigheid en duidelijkheid van het aangepaste materiaal leerlingen zelfstandiger met 

het materiaal aan de slag konden, waardoor minder instructie van de docent nodig was. 

Dit is in de vorige 2 paragrafen al uitgebreid beschreven. Waar vooral leerlingen in het 
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voortgezet onderwijs vaak voor Wiskunde een extra uur begeleiding kregen, was dit door 

de aanpassingen minder noodzakelijk geworden. Ook in het primair onderwijs konden 

vooral leerlingen uit de onderbouw zelfstandiger aan de slag. Opvallend is daarom dat uit 

de observaties naar voren is gekomen dat de individuele aandacht van de docenten niet 

veel minder lijkt te zijn geworden. Dit lijkt te verklaren door de organisatie van de scholen; 

de begeleiding is er nu eenmaal dus wordt er ook gebruik van gemaakt. Hoewel de 

individuele aandacht niet verminderd is, komt uit de interviews naar voren dat die door de 

aanpassingen wel minder noodzakelijk lijkt te zijn geworden. Hieronder zijn de 

veranderingen in een schema weergegeven (zie Tabel 25). 

Tabel 25 

Schematische weergave veroorzaakte veranderingen door aanpassingen in noodzakelijke 

individuele aandacht. 

 Primair onderwijs Voortgezet onderwijs 

 B* H* S* B H S 

Noodzakelijke individuele aandacht 3 3 0 2 2 0 

* B = verbetering / H = hetzelfde gebleven / S = verslechtering 

6.1.5 Verbeterde leerresultaten 

In paragraaf 3 werd de 

veronderstelling gedaan dat het 

aangepaste materiaal ervoor 

zorgt dat leerlingen met een 

visuele beperking met het 

aangepaste materiaal betere 

leerresultaten behalen. Via 

intermediërende onderwijs- en 

leerprocessen zijn de hierboven 

aangehaalde variabelen van 

invloed op de leerresultaten.  

De verzamelde gegevens zijn echter zo gering dat geen conclusies getrokken kunnen 

worden over de invloed van de aanpassingen op de leerresultaten.  

Tabel 26 

Schematische weergave veroorzaakte veranderingen door aanpassingen in leerresultaten. 

 Primair onderwijs Voortgezet onderwijs 

 B* H* S* G* B H S G 

Leerresultaten 0 1 0 5 2 2 0 0 

* B = verbetering / H = hetzelfde gebleven / S = verslechtering / G = geen gegevens 
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6.1.6 Verbetering in variabele in relatie tot soort aanpassing 

In 6.1.1 is beschreven welke 

soorten aanpassingen veel 

zijn voorgekomen in de 

verschillende methodes die in 

dit onderzoek gebruikt zijn. 

In de daaropvolgende 

paragrafen is beschreven in 

welke variabelen er na het 

gebruik van het aangepaste 

materiaal een verbetering is 

opgetreden. Hier zal 

beschreven worden welke aanpassingen aanwezig waren in een leermiddel wanneer een 

verbetering heeft plaatsgevonden in een variabele. Met deze beschrijvingen wordt een 

poging gedaan een verband te leggen tussen het soort aanpassing en de effecten hiervan 

op een bepaalde variabele. (Dit moet in een vervolgonderzoek uitgebreider onderzocht 

worden, zie paragraaf 6.3). De variabele leerresultaten wordt in de hieronder volgende 

beschrijvingen niet meegenomen, omdat in 6.1.5 is gebleken dat er te weinig data 

verkregen zijn in dit onderzoek om uitspraken te kunnen doen over de verbetering in de 

leerresultaten van de leerlingen. 

In totaal hebben veertien methodes meegedaan in dit onderzoek. Hoewel maar tien 

leerlingen hebben deelgenomen aan dit onderzoek, hebben sommige leerlingen met 

meerdere methodes of meerdere leerlingen met dezelfde methode meegedaan. Hierdoor 

komt het totaal aantal methodes hoger uit dan het totaal aantal leerlingen. Per methode is 

gekeken of een bepaalde aanpassing wel of niet aanwezig was in de methode. (Dit is ook 

terug te vinden in de tweede paragraaf van alle cases en in Tabel 22). In Tabel 27 is deze 

frequentie schematisch weergegeven. Zo valt af te lezen dat de aanpassing 

‘(audio)omschrijving’ in 11 van de 14 methodes is voorgekomen. 

Vervolgens is bij alle methodes waarin een bepaalde aanpassing voorkwam, gekeken in 

welke variabelen een verbetering is opgetreden. Hiervoor zijn de tabellen uit de vierde 

paragraaf van de casebeschrijvingen gebruikt. De frequentie van deze verbeteringen per 

aanpassing is weergegeven in Tabel 27. Zo valt uit de tabel af te lezen dat de variabele 

zelfstandigheid als verbeterd is ervaren door de deelnemers van dit onderzoek, bij 8 van 

de in totaal 11 methodes waarin de aanpassing ‘(audio)omschrijving’ aanwezig was. 

Omdat bij het merendeel van de deelnemers door wie deze aanpassing gebruikt is de 

zelfstandigheid als verbeterd is ervaren, kan worden aangenomen dat de aanpassing 

‘(audio)omschrijving’ een bijdrage geleverd heeft aan de verbetering van de 
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zelfstandigheid van de leerlingen. De andere variabelen en aanpassingen kunnen op 

dezelfde manier worden afgelezen. 

In de tabel zijn de frequenties van aanpassingen die in meer dan de helft van de methodes 

als een verbetering werden ervaren met een andere kleur weergegeven. Van deze 

aanpassingen kan dus worden aangenomen dat ze een rol hebben gespeeld in de 

verbetering van de desbetreffende variabele.  

Tabel 27 

Schematische weergave van de frequentie van opgetreden verbeteringen in de variabelen 

per soort aanpassing.  

 (Audio) 

oms* 

Tactiel Links Int* Vert* Deelopdr* Woordenlijst 

Frequentie aanpassing 11 8 14 7 7 12 5 

Klassenparticipatie        

Zelfstandigheid 8 7 11 7 6 9 2 

Interactieve 

lesmomenten 
2 2 2 1 3 3 0 

Samenwerking 1 1 2 2 2 3 0 

Effectiviteit        

Modaliteiten 4 4 5 3 1 3 0 

Illustraties 8 6 9 6 4 7 1 

Vormgevingselementen 8 5 10 6 6 9 4 

Efficiëntie        

Tijd 5 5 9 5 5 8 2 

Noodzakelijke 

individuele aandacht 
       

Noodzakelijke 

individuele aandacht 
5 5 6 5 3 5 0 

* (Audio)oms = (audio)omschrijving 

   Int = samenvoeging van meerdere documenten in 1 document 

   Vert = verticaal omgezette kolommen, tabellen, rijtjes 

   Deelopdr = aantal deelopdrachten is telkens aangegeven 

Uit de tabel valt ten eerste af te lezen dat over het algemeen meerdere soorten 

aanpassingen een rol lijken te spelen in de door de deelnemers ervaren verbetering van 

een variabele. Dit lijkt logisch, omdat uit de interviews bijvoorbeeld is gebleken dat de 

aanwezigheid van (audio)omschrijvingen niet alleen heeft gezorgd voor een grotere 

compleetheid van het leermiddel, maar dat leerlingen door deze compleetheid daarnaast in 

staat zijn om zelfstandiger met het leermiddel te werken doordat ze minder hoeven te 

vragen of juist beter mee kunnen doen aan klassikale momenten doordat ze de leerstof 
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beter beheersen. Er lijkt dus inderdaad samenhang te zitten in het effect dat de 

verschillende aanpassingen hebben op de variabelen. 

Verder valt uit de tabel af te lezen dat de aanpassing ‘woordenlijst’ het minst vaak effect 

lijkt te hebben gehad. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat leerlingen zelf 

kunnen bepalen of ze gebruik willen maken van deze aanpassing. De aanpassingen 

‘tactiele ondersteuning’ en ‘integratie van documenten’ lijken daarentegen het vaakst 

effect te hebben gehad. Zoals uit de interviews is gebleken is de tactiele ondersteuning als 

een enorme verbetering ervaren. De leerlingen waren hierdoor minder afhankelijk van 

anderen en hoefden geen leerstof meer over te slaan. Daarnaast waren de tactiele 

tekeningen volgens de deelnemers makkelijker te lezen, door de aanwezigheid van de 

legenda. Verder hoefden docenten minder vaak zelf tekeningen te maken of vervangen 

doordat de aanwezigheid van de tactiele tekeningen zorgde voor een vollediger leermiddel. 

Het effect van de aanpassing ‘integratie van documenten’ komt minder expliciet uit de 

interviews en observaties naar voren. Dit zou kunnen komen doordat leerlingen zelf niet 

altijd doorhebben dat hun materiaal is samengevoegd in één document in tegenstelling tot 

dat van hun klasgenoten. Dit kan ertoe geleidt hebben dat dit door de leerlingen niet als 

een aanpassing ervaren is. Het effect van deze aanpassing kan verklaard worden door het 

nabijheidsprincipe van Mayer (2003). Leerlingen kunnen informatie makkelijker verwerken 

wanneer verschillende leerinhouden zo dicht mogelijk bij elkaar of vlak na elkaar worden 

gepresenteerd. Het is mogelijk dat dit van nog grotere invloed is op leerlingen met een 

visuele beperking, doordat hun informatieverwerking successievelijk verloopt (SLO, 2012). 

Door het ontbreken van een totaalwaarneming kunnen zij sterker afhankelijk zijn van de 

nabijheid van verschillende informatiebronnen. 

6.2  DISCUSSIE 

Hoewel de resultaten van dit onderzoek voor een groot deel overeenstemmen met de 

veronderstellingen die aan het begin van dit onderzoek gedaan zijn, moeten deze 

resultaten met een zekere mate van voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Dit heeft 

vooral te maken met beperkingen die de procedure van het onderzoek beïnvloed hebben. 

Ten eerste zijn de deelnemers en methodes niet willekeurig geselecteerd. Deelname aan 

het onderzoek was afhankelijk van het tijdig reageren op verzoek om deelname. De 

methodes zijn daarnaast geselecteerd aan de hand van het feit of andere deelnemers ook 

in het bezit waren van deze methode en of een methode binnen de gegeven tijd was aan 

te passen. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de aanpassingen van methodes binnen 

andere vakgebieden andere effecten zullen hebben.  

Een tweede reden voor een voorzichtige interpretatie van de resultaten heeft te maken 

met de frequentie van het gebruik van de aangepaste materialen. Veel leerlingen moesten 

wennen aan het nieuwe materiaal, waardoor vooral in het begin de aangepaste materialen 

afgewisseld zijn met de eerder gebruikte materialen. Daarnaast waren materialen en 
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toetsen niet altijd aanwezig, waardoor weer werd teruggegrepen op het eerdere materiaal. 

Dit heeft eraan bijgedragen dat de resultaten niet als volledig betrouwbaar beschouwd 

kunnen worden.  

Het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek brengt altijd een zekere mate van 

subjectiviteit met zich mee. Door middel van triangulatie is getracht de betrouwbaarheid 

en validiteit van dit onderzoek te verhogen, zodat de subjectieve invloed van de 

onderzoeker zoveel mogelijk tot een minimum beperkt is.  

6.3  VERDER ONDERZOEK 

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de verwachte veronderstellingen over de 

effecten van de aanpassingen inderdaad zijn opgetreden. Hierboven is echter aangegeven 

dat deze effecten met enige voorzichtigheid benaderd dienen te worden. Voor een volgend 

onderzoek is het daarom zinvol om de onderzoeksperiode over een langere periode uit te 

spreiden. Hierdoor heeft de leerling de mogelijkheid om zich het aangepaste materiaal 

meer eigen te maken en zullen effecten in vooral ook de leerresultaten directer aan de 

aanpassingen toegeschreven kunnen worden. Daarbij is het wel van belang dat met 

leerlingen en docenten wordt afgesproken dat het aangepaste materiaal ook daadwerkelijk 

gebruikt wordt en niet alleen wanneer de situatie in de klas zich daar voor leent. Hierbij 

lijkt het zinvol om meerdere aangepaste toetsen af te nemen in een periode, zodat 

aanpassingen en leerresultaten nog preciezer met elkaar in verband gebracht kunnen 

worden.  

Voor een volgend onderzoek is het daarnaast zinvol om aanpassingen te maken voor 

methodes uit andere vakgebieden en te kijken of dit verschillende effecten oplevert. Ook 

lijkt het hierbij zinvol om te onderzoeken of er verschillen in aanpassingen nodig zijn voor 

zeer jonge leerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs.  

Daarnaast is het zinvol om de effecten van bepaalde aanpassingen van elkaar te 

onderscheiden. Door bepaalde effecten toe te kunnen schrijven aan bepaalde 

aanpassingen, zal verder inzicht verkregen worden in het soort aanpassingen dat nodig is 

voor bepaalde vakken of bepaalde leeftijden. Dit lijkt een lastige opgave omdat de groep 

leerlingen met een visuele beperking die regulier onderwijs volgt niet ontzettend groot is. 

Toch is het mogelijk om voldoende gegevens uit zo’n kleine groep respondenten te halen 

om conclusies te trekken, mits de data op een juiste manier verzameld wordt6.  

                                            

 

6 Zie o.a. Rogers International. (2013). Introduction to qualitative research. Verkregen van 
http://www.rogers-international.com /new/downloads/ publicspeaking/ 
Introduction%20to%20qualitative%20research.pdf  
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Want als inderdaad definitief blijkt dat de gemaakte aanpassingen effect hebben op de 

leerresultaten en het leerproces van leerlingen met een visuele beperking, dan ligt hier een 

grote opgave voor ontwikkelaars van (digitale) leermiddelen om ervoor te zorgen dat 

leermiddelen toegankelijker voor hen gemaakt worden. Deze aanpassingen moeten eraan 

bijdragen dat leerlingen met een visuele beperking gelijkwaardig deel kunnen nemen aan 

het reguliere onderwijs en minder gehinderd worden door hun beperking, zodat ze 

optimaal cognitief aangesproken worden. 

Tot slot nog eenmaal in het kort de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek: 

• de door Project EDDA gemaakte aanpassingen hebben een duidelijk effect gehad 

op de zelfstandigheid van leerlingen met een visuele beperking (en in het 

voorgezet onderwijs ook op de deelname aan interactieve lesmomenten en 

samenwerkingsopdrachten); 

• de door Project EDDA gemaakte aanpassingen hebben een duidelijk effect gehad 

op een effectiever verloop van het leerproces van leerlingen met een visuele 

beperking; 

• de door Project EDDA gemaakte aanpassingen hebben enigszins effect gehad op 

een efficiënter verloop van het leerproces van leerlingen met een visuele beperking 

in het basisonderwijs; 

• de door Project EDDA gemaakte aanpassingen hebben enigszins effect gehad op de 

noodzakelijke individuele aandacht van docenten voor leerlingen met een visuele 

beperking; 

• vooral de aanpassingen ‘tactiele ondersteuning’ en ‘integratie van documenten’ 

lijken het vaakst effect te hebben gehad. 
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Bijlagen 

B1 BIJLAGE CASE 1 

Nulmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

Tijdens de observatie is opgevallen dat de leerling vrijwel constant individuele begeleiding 

krijgt. De begeleider leest telkens de opdrachten voor en spoort de leerling regelmatig aan 

om het antwoord in te vullen op de laptop; de leerling werkt weinig zelfstandig. Ook het 

zoeken van de juiste bladzijdes en opdrachten wordt door de begeleider voor de leerling 

gedaan. 

Interactieve lesmomenten 

Tijdens interactieve lesmomenten doet de leerling actief mee. Ze reageert adequaat op 

vragen van de leerkracht en ook op opmerkingen van haar klasgenoten. Wanneer in de 

leesmethode plaatjes voorkomen, laat de leerkracht deze door klasgenoten beschrijven. 

Ook valt op dat de leerkracht langer wacht bij alineaovergangen en nieuwe bladzijdes, 

omdat de leerling met haar cursor meer tijd nodig heeft om op de juiste regel te beginnen. 

Daarnaast worden klasgenoten regelmatig aangespoord om duidelijk te praten voor de 

desbetreffende leerling.  

Samenwerking  

Tijdens de samenwerking gaan de leerlingen in tweetallen koorlezen. Het lezen verloopt 

redelijk vlot bij de leerling en ze heeft een gelijkwaardige inbreng in vergelijking met haar 

klasgenoot. De leerling doet ook tijdens het samenwerken actief mee.   

Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling vooral problemen heeft tijdens 

zelfstandig werken. Volgens de leerkracht heeft dit vooral te maken met het feit dat de 

opdrachten niet toereikend genoeg zijn en doordat de visuele ondersteuning ontbreekt. Dit 

heeft dan ook regelmatig tot gevolg dat de leerling opdrachten moet overslaan. Vaak heeft 

de leerling ook hulp nodig van de leerkracht of klasgenoten bij het gebruik van de laptop, 

belangrijk daarbij is dat een klasgenoot dan wel weet hoe de laptop werkt.  

Daarentegen kan de leerling interactieve lesmomenten wel goed volgen volgens de 

leerkracht. De leerkracht zou hierbij wel graag naast de leerling kunnen gaan zitten, zodat 

ze zo goed mogelijk kan verstaan wat de leerkracht zegt. Ook is de leerkracht van mening 

dat de leerling hieraan nog beter zou kunnen meedoen, wanneer het materiaal 

toereikender zou zijn.  

Die ontoereikendheid zorgt er daarnaast voor dat de leerling niet vaak mee kan doen met 

samenwerkingsopdrachten. Wanneer een opdracht wel mogelijkheden tot samenwerken 
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biedt, doet de leerling meestal enthousiast mee volgens de leerkracht. Alleen het 

tempoverschil tussen haar en haar klasgenoten wil nog weleens voor problemen zorgen.  

Efficiëntie en effectiviteit 

De leerling maakt zowel gebruik van de brailleleesregel als de spraakstem. Verder maakt 

de leerling gebruik van gedrukt braillemateriaal. Volgens de leerkracht werkt dit het beste, 

omdat de leerling op deze manier sneller in de gaten heeft of ze een foutje maakt en 

daarnaast gaat het tempo hierdoor sneller. Het leestempo van de leerling ligt lager dan dat 

van haar klasgenoten. Hoewel de leerkracht het nut van de spraakstem vooral inziet wat 

betreft de hiervoor genoemde punten, vindt ze het ook van belang dat ervoor gewaakt 

moet worden dat spraak in afwisseling met zelf lezen gebruikt moet worden. Daarbij is 

volgens haar ook van belang dat de leerling niet geïsoleerd raakt door het constante 

gebruik van oortjes. Vooral tijdens Rekenen maakt de leerling gebruik van voorwerpen. 

Hiermee kan de leerling volgens de leerkracht echter moeilijk zelfstandig aan de slag. 

Vooral veel los materiaal levert problemen op.  

De leerkracht geeft daarbij aan dat ze de opdrachten erg eentonig vindt en graag meer 

afwisseling zou zien. Volgens haar zou dit opgelost kunnen worden door tactiele 

ondersteuning van de opdrachten. In het huidige materiaal ontbreken echter alle 

illustraties. De leerling vindt het erg handig wanneer klasgenoten de ontbrekende plaatjes 

beschrijven, zodat ze kan onthouden welke plaatjes er bij het verhaal horen.  

Het vinden van de juiste bladzijde is voor de leerling nog lastig en door het ontbreken van 

zwartdruk, is dit voor de leerkracht ook geen gemakkelijke opgave. Op de laptop wordt de 

juiste pagina er door de leerkracht bij gepakt, omdat dit anders nog erg veel tijd kost. 

Wanneer de leerling eenmaal op de juiste bladzijde aan het werk is, kan ze hier verder wel 

mee uit de voeten volgens de leerkracht. Het onderscheid tussen opdrachten en stukjes 

tekst is volgens haar duidelijk aangegeven met kopjes en alinea’s. 

Noodzakelijke individuele aandacht 

De leerling heeft bijna constant individuele aandacht van de begeleider nodig. Ten eerste 

heeft ze veel hulp nodig bij het vinden van de juiste documenten en boeken. Daarnaast 

gaat er veel tijd zitten in het vinden van de juiste bladzijde. Hoewel de leerling hiertoe wel 

in staat is, kost dit erg veel tijd, waardoor de begeleider of leerkracht dit vaak doet. 

Doordat veel opdrachten ontoereikend zijn en illustraties ontbreken, moeten veel 

opdrachten mondeling verwoord worden. Vaak luistert de leerling van tevoren verhalen al 

een keer zelfstandig door, zodat ze al weet waar het verhaal over gaat. 

Eindmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

Tijdens de observatie is opgevallen dat de leerling nog steeds vrijwel constant individuele 

begeleiding krijgt. De begeleider zoekt nog steeds de juiste documenten voor de leerling 

op. De leerling is na individuele uitleg van de leerkracht nu wel beter in staat om 
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zelfstandig aan de opdrachten te werken; de leerling heeft nauwelijks nog aansporing van 

de begeleider nodig om aan de slag te gaan. Ze leest de opdrachten en gaat ermee aan de 

slag. De leerling heeft nog wel meer tijd dan haar klasgenoten nodig.   

Interactieve lesmomenten 

Tijdens interactieve lesmomenten doet de leerling nog steeds actief mee. Ze reageert 

adequaat op vragen van de leerkracht en ook op opmerkingen van haar klasgenoten. Ook 

lijkt ze iets minder vaak om leermiddel-gerelateerde hulp te vragen. Omdat de leerling niet 

mee kan lezen op de instructiekalender, benoemt de leerkracht de gekleurde 

spellingsmoeilijkheden van de desbetreffende woorden. Nog steeds heeft de leerling 

moeite om het leestempo van haar klasgenoten bij te houden.  

Samenwerking  

Gegevens ontbreken.  

Interviews 

Klassenparticipatie 

De zelfstandigheid van de leerling tijdens zelfstandig werken is met het aangepaste 

materiaal een stuk beter geworden volgens de leerkracht. De leerling hoeft minder vaak 

om hulp te vragen. Ze kan nu zelf de instructie lezen en de ontbrekende illustraties zijn 

vervangen door zinnen. Volgens de leerkracht kan ze met het aangepaste materiaal alles 

heel makkelijk zelf op de pagina vinden. Ook hoeft de leerling minder vaak klasgenoten te 

vragen om illustraties te omschrijven.  

Bij Veilig Leren Lezen hoeft de leerling met het aangepaste materiaal ook niet meer zoveel 

opdrachten over te slaan volgens de leerkracht. Bij Pluspunt was dit nog wel het geval, 

omdat de tactiele ondersteuning ontbrak. Ook werden hier de opdrachten met de wikki stix 

overgeslagen. 

Efficiëntie en effectiviteit 

De leerling heeft met het aangepaste materiaal vooral gewerkt met de brailleleesregel. 

Door technische problemen heeft de leerling niet met de audio-versie van het aangepaste 

materiaal gewerkt, maar met de screenreader-versie. Volgens de leerkracht kon de leerling 

bij Veilig Leren Lezen prima zelf de instructie bij de opdrachten lezen en daarna lekker zelf 

aan de slag. De leerling vindt zelf ook dat ze groot genoeg is om te lezen. Hoewel de 

leerkracht de voorkeur geeft aan het zelf lezen van de instructie, zou ze wel als afwisseling 

de audio-versies af en toe willen gebruiken. De leerkracht is van mening dat het zelf lezen 

van de instructie en opdrachten ook uitdagender is voor de leerling. Daarnaast raakt ze 

hierdoor volgens haar minder geïsoleerd. Ook onderstreept de leerkracht nog steeds het 

belang van het gebruik van voorwerpen, maar hiervoor zou wel een toereikender leskist 

beschikbaar moeten worden gesteld. Het kost volgens haar nu nog teveel moeite om de 

juiste voorwerpen bij een les te verzamelen. 

Volgens de leerkracht kon de leerling met Pluspunt niet goed zelf uit de voeten, omdat de 

tactiele ondersteuning ontbrak. De leerling geeft aan dat ze wel behoefte heeft aan 
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instructietekeningen. Vooral het aangepaste materiaal van Rekenen was nu wel 

afwisselend genoeg volgens de leerkracht door het gebruik van concreet materiaal en 

tactiele ondersteuning. In het aangepaste materiaal waren veel meer illustraties aanwezig 

(wanneer het tactiele materiaal op tijd was geleverd), hoewel sommige opdrachten nu wel 

te moeilijk waren. Volgens de leerkracht waren vooral de opdrachten waarbij wikki stix 

gebruikt moesten worden te moeilijk voor de leerling. Volgens haar moet daarom goed 

gekeken worden naar waar leerlingen met een visuele beperking wel toe in staat zijn en 

waarin niet. De tactiele ondersteuning die af en toe bij Veilig Leren Lezen aanwezig was, 

was volgens de leerkracht nuttig, omdat de leerling zich nu beter een voorstelling kon 

maken bij bepaalde concepten uit het verhaal.  

Waar bij Veilig Leren Lezen nog wel op gelet moet worden volgens de leerkracht, is dat de 

leerling niet te vaak kruisjes moet zetten. De leerling moet ook de mogelijkheid krijgen om 

klanken te automatiseren. Wanneer in het originele materiaal een woord voluit geschreven 

moet worden, dan moet dit in het aangepaste materiaal ook het geval zijn. De zwartdruk 

ontbrak nog wel steeds.  

De leerling geeft aan dat de opdrachten uit het werkboek haar met het aangepaste 

materiaal meer tijd kosten. Dit komt doordat ze regelmatig verkeerde knoppen indrukt op 

de laptop.  

Noodzakelijke individuele aandacht 

De leerling heeft minder individuele hulp nodig bij het werkboekje van Veilig Leren Lezen. 

Doordat plaatjes nu uitgelegd staan in een zin, kan de leerlingen de opdrachten nu zelf 

lezen en maken. De leerkracht hoeft nu niet meer te omschrijven wat er op de plaatjes te 

zien is. De leerkracht moet nog wel steeds de juiste spullen voor de leerling klaarleggen. 

Ook heeft de leerling begeleiding nodig bij het lezen van de tactiele tekeningen, omdat 

haar fijne motoriek nog niet ver genoeg ontwikkeld is. Ze is wel erg enthousiast over het 

werken met de tekeningen. 
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B2 BIJLAGE CASE 2 

Nulmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

Tijdens de observatie is opgevallen dat de leerling, in tegenstelling tot de rest van de klas, 

wel zelfstandig aan de slag gaat met de opdrachten. Bij het maken van de opdrachten 

maakt ze gebruik van een tekeningenband. De leerling geeft aan dat niet alle opdrachten 

in haar boek staan. De docent typt vervolgens de ontbrekende informatie bij de 

opdrachten van de leerling.   

Interactieve lesmomenten 

Tijdens interactieve lesmomenten is moeilijk te bepalen in hoeverre de leerling meedoet. 

Ze reageert nauwelijks op vragen van de docent aan de klas. Wanneer de docent haar 

rechtstreeks een vraag stelt, geeft ze hier wel antwoord op. Ze heeft ook de juiste pagina 

voor zich, dit wordt gecontroleerd door de docent. De docent bespreekt de onderwerpen 

uit het hoofdstuk en tekent daarbij een figuur op het bord. Het is niet duidelijk of de 

leerling dit kan volgen. 

Samenwerking  

Tijdens het samenwerken mogen de leerlingen met hun klasgenoten overleggen over de te 

maken opdrachten. Opvallend hierbij is dat de leerling de eerste vijf minuten zelfstandig 

aan de slag gaat, dit in tegenstelling tot een groot deel van de klas, die alleen maar lol aan 

het trappen is. Op een gegeven moment vraagt de leerling een klasgenoot om hulp bij een 

figuur. De klasgenoot beeldt de figuur uit met haar handen en de leerling voelt welk figuur 

wordt uitgebeeld. Uiteindelijk komen meerdere klasgenoten helpen; bij de leerling is 

onduidelijk welke hoek waar staat afgebeeld in haar tekeningenband. Uiteindelijk steekt de 

leerling haar vinger op. De docent geeft aan dat ze eraan komt, maar doordat de docent 

haar handen vol heeft aan de rest van de klas, lukt dit niet meer voor het einde van de les.  

 

Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling niet meer hulp nodig heeft dan haar 

klasgenoten. De docent geeft hierbij aan dat ze de leerling niet anders wil behandelen dan 

de rest van de klas. Ze is zich ervan bewust dat de leerling soms meer materiaal moet 

gebruiken en een tekeningenband, maar ze is van mening dat de leerling het zich eigen 

moet maken om zelfstandig met deze materialen aan de slag te kunnen. Volgens de 

docent leent het materiaal zich hier ook goed voor, omdat duidelijk staat aangegeven waar 

de leerling de opgaves kan vinden. De docent streeft ernaar om de leerling eerst aan een 

klasgenoot te laten vragen en daarna pas aan de docent; dit gebeurt nog niet altijd. De 

leerling geeft zelf aan dat ze vooral hulp nodig heeft wanneer zaken ontbreken in haar 

leermiddel. Ze geeft echter ook aan dat er dan eigenlijk niet zoveel is dat gedaan kan 
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worden om dit op te lossen.  

Zowel de docent als de leerling zijn van mening dat de leerling over het algemeen goed 

mee kan komen met interactieve lesmomenten. Om dit goed te laten verlopen wordt hier 

extra aandacht aan besteed; de docent bereidt de leerling van tevoren voor door te 

bespreken welke figuren en onderwerpen ze gaat behandelen in de les. Verder vraagt de 

docent regelmatig aan een klasgenoot of die kan controleren of de leerling alles mee kan 

lezen. 

Volgens de docent is de leerling niet altijd in staat om goed samen te werken; dit is sterk 

afhankelijk van de persoon met wie ze moet samenwerken. Aan de meeste klasgenoten 

durft ze volgens haar geen vragen te stellen. De leerling geeft aan dat ze met haar 

vriendinnen wel goed kan samenwerken, omdat die weten hoe ze haar moeten helpen.  

Efficiëntie en effectiviteit 

Bij Wiskunde maakt de leerling vooral gebruik van de brailleleesregel en minder van de 

spraakstem. Dit heeft te maken met het feit dat bij Wiskunde tekens voorkomen die een 

andere betekenis hebben; zo heeft de letter x in een Wiskundemethode vaak de betekenis 

van een vermenigvuldigingsteken. Dit geldt ook voor leestekens als een dubbele punt, dat 

bij Wiskunde vaak als een deelteken gebruikt wordt. Dit kan in gebruik met de spraakstem 

verwarring opleveren. Om deze reden maakt de leerling bij Wiskunde dan ook minder 

gebruik van de spraakstem. De leerling geeft echter aan dat ze bij andere vakken het 

gebruik van de spraakstem wel prettig vindt, omdat het lezen dan sneller gaat en ze dan 

geen last heeft van verkeerd lezen. De leerling maakt wel veel gebruik van voorwerpen bij 

Wiskunde. Vooral wanneer het 3d-figuren betreft heeft de leerling concreet materiaal 

nodig. De ruimtelijke figuren uit de Wiskundekist worden regelmatig gebruikt, zodat de 

leerling weet wat bijvoorbeeld een kubus of een prisma is. Hiervoor zou ze volgens de 

docent aan alleen het boek niet genoeg hebben. Verder worden de wikki stix veel gebruikt, 

vooral bij opgaven met een assenstelsel waar een grafiek in getekend moet worden. De 

docent gebruikt het materiaal ook voor de rest van de klas, zodat die niet het idee krijgt 

dat de leerling een speciale positie heeft in de klas. De docent is van mening dat de 

combinatie van spraak, brailleleesregel en voorwerpen de ideale vorm is.  

Voor grafieken en tabellen gebruikt de leerling een apart brailleboek. In de methode is 

echter niet altijd alles omgezet en illustraties worden regelmatig niet op tijd geleverd. 

Hierdoor ontbreken volgens de docent vaak tabellen en illustraties, waardoor problemen 

ontstaan. Hierbij is de docent wel van mening dat het niet nodig is om alle illustraties uit 

de originele methode om te zetten. Alleen functionele illustraties zijn wat haar betreft 

nodig, daarbij is echter belangrijk dat van een figuur verschillende versies aangeboden 

worden. Wanneer het bijvoorbeeld een paraboolgrafiek betreft, zou de docent graag een 

brede en een smalle versie hebben, zodat de leerling kan ervaren wat het verschil is. Ook 

zijn meerdere versies van dezelfde figuur nodig, zodat de leerling de mogelijkheid krijgt 

om te oefenen, zoals bijvoorbeeld meerdere driehoeken met een rechte hoek voor het 

leren van de Stelling van Pythagoras. De leerling geeft zelf aan dat een groot deel van wat 
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in de andere boeken staat, niet terug is te vinden in haar materiaal. Ze zou dan ook graag 

zien dat er veel meer omgezet wordt. 

In de methode is voor de leerling verder wel duidelijk afgebakend wanneer het theorie of 

opdrachten betreft. Ook staat duidelijk aangegeven wanneer een nieuwe paragraaf begint. 

In de tekeningenband staat duidelijk aangegeven welke figuur van welke bladzijde het 

betreft. Volgens de docent kan de leerling dan ook over het algemeen normaal meekomen 

met het leermiddel.  

Wat betreft benodigde tijd voor het lezen van teksten kan de leerling aardig meekomen 

volgens de docent. Hoewel de leerling volgens haar een behoorlijk snelle lezer is in 

vergelijking met andere brailleleerlingen, leest ze toch net iets langzamer dan haar 

klasgenoten. Dit komt volgens de docent doordat het meer tijd kost voor de leerling om 

om te schakelen naar een nieuwe regel. Daarnaast kost het meer tijd om iets terug te 

zoeken in een regel, omdat ze het niet direct kan zien. De leerling geeft zelf aan dat ze 

niet zo van lezen houdt. Met toetsen krijgt de leerling extra tijd. Vooral verhaaltjessommen 

kosten meer tijd. Deze extra tijd wordt gebruikt in de vrije tijd van de leerling en docent.  

Noodzakelijke individuele aandacht 

Wanneer het mogelijk is, komen leerling en docent samen voor een extra uurtje 

begeleiding. Dit komt echter niet vaak voor vanwege tijdgebrek. De docent spreekt 

daarnaast van tevoren met de leerling door wat ze in de les gaat bespreken. Soms zet ze 

benodigde informatie voor de leerling op de mail, zodat ze onderwerpen die op het bord 

worden besproken ook kan volgen. Doordat de leerling behoorlijk meer tijd nodig heeft 

voor het maken van de toetsen, proberen leerling en docent in hun vrije tijd ruimte te 

maken om de toets af te maken. 

Eindmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

De klas moet eerst 10 minuten zelfstandig werken, voordat ze met elkaar mogen 

overleggen. De docent controleert of de leerling de opdrachten in haar mailbox heeft 

gevonden. Een klasgenoot haalt het materiaal dat de leerling nodig heeft bij de 

opdrachten. Met behulp van punaises en elastiekjes maakt de leerling een boomdiagram.    

Interactieve lesmomenten 

De klas heeft de toets op een blaadje gekregen, de leerling heeft de oefentoets via de mail 

ontvangen. Helaas is de achterkant van het blaadje niet gekopieerd, daarom worden deze 

opgaven op het bord geschreven. De docent stelt een aantal vragen over het onderwerp 

uit het hoofdstuk. Wanneer de docent de leerling een vraag stelt, kan zij hier een juist 

antwoord op geven. Er wordt veel doorelkaar gepraat. Het is onduidelijk of de leerling alles 

kan volgen.  
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Samenwerking  

Tijdens het samenwerken vraagt de leerling af en toe om hulp bij haar materiaal, 

bijvoorbeeld of iemand de punaise even op de juiste plek wil vasthouden. De klasgenoot 

geeft aan dat de leerling te weinig punaises heeft om de gehele boomdiagram te maken. 

De docent adviseert de leerling om wikki stix te gebruiken.  

Interviews 

Klassenparticipatie 

Opvallend is dat de leerling met het aangepaste materiaal vaker om hulp heeft gevraagd. 

De docent geeft echter aan dat dit te maken heeft met het feit dat de leerling nu meer 

opgaven kan maken. Volgens zowel de docent als de leerling stelde de leerling eerst vooral 

vragen over ontbrekende illustraties, met het aangepaste materiaal wil de leerling de 

inhoud ook echt begrijpen. Daarnaast kan ze deze opdrachten nu zelfstandiger uitvoeren, 

waardoor ze gerichtere vragen kan stellen. Volgens de docent is de leerling met het 

aangepaste materiaal minder afhankelijk. De leerling geeft aan dat ze zichzelf beter kan 

redden. Daarnaast durft ze beter aan te geven aan klasgenoten wanneer ze bepaalde 

voorwerpen nodig heeft.  

De docent geeft aan dat de leerling beter in staat is om mee te doen met interactieve 

lesmomenten. Volgens haar komt dit doordat de leerling beter zelf met het materiaal aan 

de slag kan, waardoor ze zich al een beetje heeft ingelezen, en op die manier beter mee 

kan doen met de uitleg. De docent zou wel graag zien dat de leerling meer initiatief neemt 

om mee te schrijven met wat er op het bord wordt uitgelegd. De docent was met het 

aangepaste materiaal minder tijd kwijt met de voorbereiding, doordat het materiaal beter 

in orde was. Het materiaal hoeft volgens haar niet meer van tevoren gecontroleerd te 

worden.  

Vooral doordat nu zwartdruk in de tekeningenband staat, kan de leerling beter 

samenwerken volgens de docent. Het is makkelijker voor anderen om mee te kijken. Ook 

is de samenwerking volgens de docent gelijkwaardiger geworden. De leerling weet nu 

beter waar ze het over heeft en kan zelf iets inbrengen. Het is niet meer zo dat een ander 

zegt wat zij moet doen.  

 

Efficiëntie en effectiviteit 

In tegenstelling tot de nulmeting heeft de leerling met het aangepaste materiaal vaker met 

de spraakstem gewerkt. Volgens de docent komt dit doordat wiskundige tekens nu op de 

juiste manier worden uitgesproken. Volgens haar heeft de spraakstem een 

verduidelijkende functie. Ook de leerling geeft aan dat ze het met het aangepaste 

materiaal prettiger vond om met de spraakstem te werken, omdat alles dan sneller gaat. 

Daarnaast heeft de leerling met het aangepaste materiaal de Wiskundekist minder nodig. 

De docent geeft echter aan dat dit ook te maken kan hebben met de onderwerpen uit het 

hoofdstuk. De leerling geeft daarnaast aan dat ze de voorwerpen minder nodig had omdat 

de illustraties aanwezig waren, zodat ze figuren niet meer zelf uit hoefde te bouwen.  
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Hoewel het in het begin wennen was, kan de leerling met het aangepaste materiaal beter 

overweg met de tekeningenband. Volgens de docent worden illustraties beter omschreven, 

zijn de tekeningen overzichtelijker en staan de lijntjes voldoende ver uit elkaar. De leerling 

geeft aan dat ze het materiaal beter verzorgd vindt. Wel geeft ze aan dat ze eerst erg 

moest wennen aan de tekeningen, maar dat ze er nu goed mee kan werken. Ook staan er 

duidelijke legenda’s boven en waren tabellen in het aangepaste materiaal goed af te lezen 

voor de leerling. Opvallend is dat de leerling aangeeft dat ze in het aangepaste materiaal 

helemaal geen tabellen heeft gehad. Volgens de docent is dit echter niet het geval, maar 

heeft de leerling gewoon niet meer door dat het om tabellen gaat, omdat ze nu wel goed in 

het materiaal staan weergegeven. Volgens de docent hebben de tekeningen de leerling 

meer gemotiveerd voor Wiskunde.  

De docent heeft het als prettig ervaren dat in het aangepaste materiaal alles op dezelfde 

manier werd aangeboden. Dit geeft volgens haar duidelijkheid en maakt het overzichtelijk. 

Volgens haar kon de leerling de benodigde informatie in het aangepaste materiaal sneller 

vinden. De leerling geeft aan dat ze minder vaak hulp nodig had van klasgenoten om de 

juiste illustratie te vinden.  

Hoewel de leerling nog steeds meer tijd nodig heeft dan haar klasgenoten met lezen, denkt 

de docent dat dit verschil kleiner is geworden. Volgens haar komt dit doordat het 

aangepaste materiaal duidelijker is. Ook lopen teksten in het aangepaste materiaal minder 

achterelkaar door; een nieuwe regel wordt ook echt op de volgende regel geplaatst. De 

leerling geeft zelf aan dat er niet zoveel veranderd is wat betreft de benodigde leestijd. De 

leerling heeft nog wel steeds extra leestijd nodig bij proefwerken, hoewel dit volgens de 

docent minder is geworden doordat het aangepaste materiaal duidelijker is.  

Noodzakelijke individuele aandacht 

De leerling heeft minder individuele hulp nodig per week. Het extra uurtje begeleiding 

wordt met het aangepaste materiaal echt als extra ervaren en niet meer als noodzakelijk. 

Daarnaast is de docent minder tijd kwijt aan het voorbereiden van lessen, omdat ze weet 

dat het aangepaste materiaal in orde is. De docent geeft aan dat ze meer rust heeft 

gekregen.  
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B3 BIJLAGE CASE 3 

Nulmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

Geen gegevens. 

Interactieve lesmomenten 

Tijdens de instructie komt heel groep 4 bij de leerkracht aan de instructietafel zitten met 

hun taalboek. De leerling heeft haar eigen brailleboek. Het onderwerp uit het nieuwe 

hoofdstuk en de themawoorden worden klassikaal besproken. De leerling reageert 

adequaat op vragen van de leerkracht en ook op opmerkingen van haar klasgenoten. De 

begeleider helpt de leerling om de juiste bladzijde te vinden. De leerkracht leest het 

ankerverhaal voor. Opvallend is dat de leerling zelf verder leest, ook tijdens de uitleg van 

de leerkracht. Vervolgens krijgt de leerling de beurt om het verhaal verder voor te lezen. 

De leerling leest het verhaal vlot voor. Ook anderen krijgen een beurt om voor te lezen. De 

leerling leest hierbij goed mee. Het onderwerp van dit hoofdstuk is beeldtaal. De leerkracht 

legt woorden als stilleven en portret uit, door met een echte camera foto’s te maken. 

Telkens legt ze voor de leerling uit wat er op bijvoorbeeld een portretfoto te zien zou 

moeten zijn. De leerling doet enthousiast mee; ze reageert op klasgenoten en de 

leerkracht en denkt mee over vragen van de leerkracht. De klas heeft het verhaal op 2 

pagina’s, maar het verhaal voor de leerling is op veel meer pagina’s afgedrukt. Hierdoor 

moet ze tijdens het klassikale lezen veel vaker omslaan, wat ze overigens wel kan 

bijhouden.  

Vervolgens moeten de leerlingen het tweede stuk zelf lezen. De leerling doet dit hardop, 

waardoor vervolgens de rest van de klas met haar meeleest. Opvallend is dat de leerling in 

vergelijking met haar klasgenoten veel wiebelt op haar stoel tijdens de instructie. 

Samenwerking  

Geen gegevens. 

Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling niet meer hulp nodig heeft dan haar 

klasgenoten. Zowel de leerkracht als de leerling geven aan dat ze eigenlijk alles wel zelf 

kan vinden. De leerling geeft aan dat ze net zo lang zoekt tot ze gevonden heeft wat ze 

nodig heeft. Verder beoordeelt de leerkracht de zelfstandigheid van de leerling als goed 

ten opzichte van haar klasgenoten. De leerling geeft aan dat ze prima zelf met haar 

boeken kan werken. 

Wat betreft interactieve lesmomenten kan de leerling meestal goed meekomen. De 

leerkracht is daarnaast van mening dat sommige dingen gewoon niet lukken en dat ze 

daarom ook niet met alles mee hoeft te doen. Bij een woorddictee wil de begeleider wel 
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eens naast de leerling gaan zitten, om te controleren wat ze heeft opgeschreven. De 

leerling kan namelijk niet zelf haar opdrachten nakijken, terwijl anderen dit wel kunnen. 

Ook met een antwoordenboek kan de leerling niet zelfstandig uit de voeten. Daarnaast 

geeft de leerkracht aan dat de leerling er wel voor zorgt dat ze voldoende aandacht krijgt. 

Ze doet volgens haar eigenlijk altijd actief mee met het onderwerp. 

Volgens de leerkracht kan de leerling goed samenwerken en willen haar klasgenoten ook 

graag met haar samenwerken. Deze samenwerking is volgens de leerkracht gelijkwaardig, 

en daar past ze zelf ook voor op. De leerling geeft echter aan dat ze liever voor zichzelf 

werkt dan met een ander. Ze vindt dat ze dan meer leert. 

Efficiëntie en effectiviteit 

De leerling maakt alleen gebruik van brailleboeken. Voor dit project is een laptop met 

brailleleesregel aangeschaft, die ze straks dan ook zal gaan gebruiken. De leerling heeft 

wel zin om met de laptop te gaan werken, maar ze hoopt dat ze eerst nog de typecursus 

krijgt. Volgens de leerkracht heeft de leerling eigenlijk genoeg aan alleen braille, dit komt 

doordat ze erg goed leest. De leerkracht vindt het erg belangrijk dat de leerling het lezen 

blijft oefenen. De leerling maakt dan ook niet veel gebruik van audio-modules. De leerling 

geeft zelf ook aan dat ze liever zelf leest, omdat ze denkt dat ze hier meer van leert dan 

wanneer ze met de spraakstem zou werken. Bij Rekenen maakt de leerling gebruik van de 

rekenkist. De leerkracht is hier echter niet ontzettend enthousiast over, ze vond hem erg 

duur in verhouding naar wat erin zit. Hoewel de leerkracht aangeeft dat ze de voorwerpen 

hieruit wel nodig hebben, vindt ze dat de voorwerpen vooral van nut zijn bij het beginnend 

rekenen en later minder nuttig zijn.  

Er wordt geen gebruikgemaakt van een tekeningenband. De leerkracht ervaart het 

ontbreken van figuren wel als een gemis. Dit wordt ondervangen door bijvoorbeeld bij 

meten een echt boek of een potlood neer te leggen voor de leerling. Daardoor kan de 

leerling wel zelf met de meeste opdrachten meedoen. Als de leerkracht dit niet zou doen, 

zou de leerling wel zaken missen. Maar dan nog denkt de leerkracht dat ze niet veel 

leerstof zou missen, omdat de leerling zaken snel oppikt. Ook de leerling vindt dat het erg 

goed gaat op school en ervaart het ontbreken van illustraties niet als een gemis.  

In haar materiaal kan de leerling volgens de leerkracht snel vinden wat ze nodig heeft. Dit 

lukt niet altijd, en dan wordt ze verdrietig. Dit gebeurt ook wanneer er staat: kijk naar het 

plaatje, en vervolgens is dit plaatje helemaal niet aanwezig. De leerkracht is dan ook van 

mening dat dit wel weggelaten kan worden. Verder beschrijven klasgenoten vaak wat er 

geïllustreerd staat. De leerling is niet tevreden over de volgorde bij Taal. De alinea’s Dit ga 

je leren en Proberen zouden volgens haar omgedraaid moeten worden, zodat ze 

overeenkomen met de volgorde bij Spelling. 

Volgens de leerkracht kost braillelezen langer tijd. Toch lukt het de leerling volgens haar 

wel om de meeste opdrachten in dezelfde tijd als haar klasgenoten te maken. De leerling is 

zelf van mening dat ze goed kan meelezen met de leerkracht. De leerkracht is van mening 

dat dit wel intensief is voor de leerling, omdat ze alles in haar hoofd moet doen.  
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Noodzakelijke individuele aandacht 

De leerling heeft een aantal dagen per week een individuele begeleider die haar op weg 

helpt in haar materiaal en begeleidt bij het maken van opdrachten. Tevens controleert de 

begeleider haar gemaakte werk en brailleert benodigde teksten en opdrachten. Wanneer 

benodigde illustraties bij opdrachten ontbreken, worden deze opdrachten op een later 

tijdstip samen met de begeleider gemaakt. Daarnaast neemt de begeleider mondeling 

toetsen af bij de leerling. Verder besteden zowel de leerkracht als de begeleider extra 

aandacht aan het bedenken voor oplossingen voor opdrachten die niet toereikend genoeg 

zijn voor de leerling. 

Eindmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

Tijdens de observatie is opgevallen dat de leerling met het aangepaste materiaal 

zelfstandiger aan de slag kan met de opdrachten. De begeleider zit er nog wel naast, maar 

nu vooral voor het juist gebruiken van de laptop. Voordat de leerling met het aangepaste 

materiaal ging werken, had ze nog geen ervaring met het werken met een laptop. De 

leerling stelt hierover dan ook meer vragen; bijvoorbeeld hoe ze een apostrof moet 

schrijven met de brailleleesregel. 

Interactieve lesmomenten 

Net als bij de nulmeting gaat de gehele groep 4 tijdens de instructie voor Taal weer aan de 

instructietafel zitten. Het onderwerp van deze les is het schrijven van een e-mail. De 

leerkracht stelt eerst vragen over het onderwerp. Net als de vorige keer doet de leerling 

actief mee en reageert ze adequaat op inbreng van klasgenoten en de leerkracht. 

Vervolgens krijgt een klasgenoot de beurt om de e-mail voor te lezen. De leerling leest de 

opdracht voor. De leerkracht controleert of de leerling in haar materiaal ook de e-mail 

gevonden heeft. De leerling leest de e-mail nogmaals hardop voor. Vervolgens stelt de 

leerkracht vragen over de e-mail. 

Samenwerking  

Geen gegevens. 

Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit het interview komt naar voren dat de leerling met het aangepaste materiaal goed 

zelfstandig kan werken. Dat kon ze met haar gedrukte boeken ook al. De leerkracht vindt 

dat de leerling gewoon sterk is in zelfstandig werken. Nog steeds komt het voor dat de 

leerling opdrachten moet overslaan, maar dat staat er dan bij vermeld. De leerkracht is 

het hiermee eens; sommige opdrachten kan de leerling gewoon niet meedoen. 

Tijdens interactieve lesmomenten kan de leerling nog steeds goed meedoen met de groep. 

Wat de leerkracht als erg prettig ervaart, is dat ze nu met de leerling mee kan lezen op de 
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laptop. Ook kan de leerkracht nu sneller dingen opzoeken voor de leerling. 

Dit meelezen wordt door de leerkracht ook bij het samenwerken als een voordeel ervaren. 

Volgens haar wordt het werken met de laptop door de klasgenoten als erg positief ervaren. 

Vooral de voorleesstem wordt door hen veel gebruikt. 

Efficiëntie en effectiviteit 

De leerkracht ervaart het werken met de brailleleesregel positief. Volgens haar wilde de 

leerling eerst niet met de laptop in de klas werken, maar nu vindt ze het leuk om ermee te 

werken. Dit heeft moeten groeien, vooral het feit dat de leerling niet meer na kon voelen 

wat ze gedaan had, werd in het begin door de leerling als negatief ervaren. Daarom 

hebben ze het werken met papier en de laptop afgewisseld. En nu heeft de leerling volgens 

de leerkracht geen problemen meer met het werken met de laptop. De leerling maakt bij 

Taal geen gebruik van de spraakstem; ze leest alles gewoon zelf. In de klas was het een 

keertje misgegaan met de spraakstem, en sindsdien wil de leerling niet meer met de 

spraakstem werken. Volgens de leerkracht moet ze hier weer even doorheen. Maar dan 

nog zal de leerling volgens de leerkracht de spraakstem weinig gebruiken, omdat de 

leerling gewoon alles zelf leest. 

Het werkboek van Taal Actief is volgens de leerkracht onoverzichtelijk, maar dat geldt ook 

voor het origineel. Volgens de leerkracht hebben alle leerlingen moeite om hiermee te 

werken. De leerkracht ervaart het aangepaste materiaal als prettig en duidelijk. Wel is de 

leerkracht van mening dat er teveel uitleg bij de opdrachten staat. De gehele uitleg van 

wat er moet gebeuren kan volgens haar dan ook weggelaten worden, omdat de leerling 

volgens haar de opdracht zoals die er staat wel snapt. Hoewel de leerling zichzelf kan 

redden op de pagina, zet de leerkracht nog wel alle documenten klaar. De leerkracht gaat 

ervan uit dat de leerling dit zelf kan doen wanneer ze de training heeft gehad hoe ze met 

de laptop moet werken. De volgorde bij Taal is in het aangepaste materiaal verbeterd; 

volgens de leerkracht staat het in het aangepaste materiaal zoals ermee gewerkt moet 

worden. Volgens de leerkracht is de leerling heel tevreden over het aangepaste materiaal.  

De leerkracht is van mening dat het maken van de opdrachten met het aangepaste 

materiaal ietsje sneller gaat. Maar volgens de leerkracht werkte de leerling met de 

brailletypemachine ook al snel, omdat ze meestal goed weet wat er bedoeld wordt.  

Noodzakelijke individuele aandacht 

Nog steeds krijgt de leerling een aantal dagen per week individuele begeleiding. Deze 

begeleiding richt zich met het aangepaste materiaal echter meer op het gebruiken van de 

laptop en minder op het ondersteunen van het navigeren op een pagina. Daarnaast is de 

leerkracht minder tijd kwijt aan het bedenken voor oplossingen voor opdrachten die 

ontoereikend zijn, omdat de opdrachten in het aangepaste materiaal over het algemeen 

wel uitvoerbaar zijn voor de leerling.  
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B4 BIJLAGE CASE 4 

Nulmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

Tijdens het zelfstandig werken moet de klas zelf de kernwoorden oefenen. Hierbij wordt 

een grote mate van zelfstandigheid van de leerlingen verwacht, omdat de leerkracht nu 

instructie geeft aan groep 4. De leerling oefent de woorden samen met de begeleider. 

Hierbij maken ze gebruik van een leesraampje. Later moeten de leerlingen zelfstandig de 

tekst oefenen, want straks zullen ze leesbeurten krijgen. Dit doet de leerling zonder de 

begeleider.  

Tijdens het maken van de opdrachten, moet de begeleider erbij blijven. De leerling is niet 

in staat om de opdrachten zonder haar hulp uit te voeren. De leerling heeft precies 

dezelfde opdrachten als zijn klasgenoten, maar dan gebrailleerd. De leerling moet uit een 

aantal woorden het juiste woord kiezen dat in de zin past. De zinsbetekenis wordt 

ondersteund door illustraties, de leerling heeft deze echter niet. 

Wanneer de klas zelfstandig aan de slag gaat met andere opdrachten, gaat de leerling 

samen met de begeleider op de gang het onderdeel Feestneuzen oefenen. Tijdens het 

lezen van de tekst heeft de leerling moeite met het onderscheiden van de verschillende 

leesregels. 

Interactieve lesmomenten 

Tijdens de klassikale instructie begint de leerkracht met het voorlezen van de 

kernwoorden. De klas herhaalt de woorden. De leerling doet hier actief aan mee. De 

leerkracht benoemt telkens voor de leerling welk rijtje ze gaan lezen. Ook hierbij maakt de 

leerling weer gebruik van zijn leesraampje. De begeleider helpt de leerling met het vinden 

van de juiste leesregels. Het klassikale lezen lijkt te snel te gaan voor de leerling; hij weet 

niet goed waar ze aan het lezen zijn. Later blijkt dat de leerling op de verkeerde bladzijde 

aan het lezen is.  

Nadat de leerkracht instructie heeft gegeven aan groep 4, geeft ze aan dat groep 3 nu 

klassikaal gaat lezen vanaf bladzijde 12. De leerling pakt zelf de juiste bladzijde erbij. 

Wanneer hij de beurt krijgt, doet zijn verklanking van de letters en zinnen niet onder voor 

dat van zijn klasgenoten. Wel ligt zijn leestempo veel lager. Wanneer de klas gezamenlijk 

gaat lezen, valt op dat de leerling niet altijd hardop meeleest. Dit wekt de indruk dat het 

klassikale lezen te snel gaat voor de leerling. 

Vervolgens gaat gewerkt worden met het leesboek, de leerkracht noemt de juiste 

bladzijde. De leerling pakt zelf het juiste boek erbij en de begeleider helpt hem met het 

vinden van de juiste bladzijde. De leerkracht benadrukt voor de leerling dat hij alleen mee 

moet luisteren, wanneer ze te snel leest. De leerling probeert mee te lezen, de begeleider 

helpt hem wanneer hij de tekst kwijt is. Vervolgens stelt de leerkracht vragen over het 

verhaal. De leerling doet hier actief aan mee. Als laatste worden de opdrachten door de 
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leerkracht uitgelegd op het digibord. De begeleider legt de opdrachten individueel uit aan 

de leerling.  

Samenwerking  

Geen gegevens. 

Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling veel extra instructie nodig heeft; bij elke 

opdracht moet voor hem even apart uitgelegd worden wat de bedoeling is. De leerkracht 

geeft aan dat ze de extra begeleiding willen gaan afbouwen, ze willen dat de leerling 

zelfstandiger aan zijn opdrachten gaat werken. Hij zal nog wel de extra instructie krijgen, 

maar vervolgens moet hij zelf met de opdrachten aan de slag. De leerkracht zou graag 

zien dat de leerling met het aangepaste materiaal zelfstandiger aan de slag kan. 

Daarnaast komt uit de interviews naar voren dat de leerling bij klassikale momenten soms 

afhaakt omdat het tempo te hoog ligt. Dit komt ook uit de observatie naar voren. De 

leerkracht probeert, vooral als de begeleider er niet bij is, in de gaten te houden of de 

leerling het nog kan bijhouden. En als hij afhaakt, dan moet de leerling volgens haar maar 

even meeluisteren. Hij moet dan later zelf maar even oefenen. Vooral tijdens Schrijven 

heeft de leerling extra tijd om te oefenen. Wanneer onderwerpen besproken worden, kan 

de leerling volgens de leerkracht wel alles volgen. Hij doet dan actief mee en reageert op 

zijn klasgenoten. Ook dit is in overeenstemming met de observatie.  

Wanneer het samenwerken betreft, is dit volgens de leerkracht geen gelijkwaardige 

samenwerking. Een klasgenoot neemt dan meer de rol van helper aan die de leerling 

stuurt en helpt. Daarnaast geeft de leerkracht aan dat ze er de voorkeur aan geven om 

niet zoveel samen te werken, omdat het een combinatieklas betreft.  

Efficiëntie en effectiviteit 

De leerling heeft vooral zijn opdrachten digitaal, en de verhalen in gedrukte vorm. Hier is 

bewust voor gekozen, omdat de leerkracht de leerling het idee van een papieren boek wil 

laten ervaren. Verder wordt er geen gebruikgemaakt van audio, hier willen ze echter wel 

mee bezig. Op dit moment is dit volgens de leerkracht nog niet zo nodig, omdat de leerling 

over een individuele begeleider beschikt. Wanneer zij weg zou vallen, wordt het gebruik 

van audio volgens de leerkracht wel noodzakelijker. De leerkracht denkt dat het gebruik 

van de spraakstem voordeel zal opleveren voor de leerling, op voorwaarde dat hij dit op de 

juiste manier weet te gebruiken. Verder maakt de leerling, zoals bij de observatie al naar 

voren kwam, veel gebruik van het leesraampje. Volgens de leerling echter maakt het lezen 

met dit hulpmiddel niet zoveel verschil. Daarnaast maakt de leerling gebruik van een 

kralenketting en een gewoon rekenrek, omdat hij de kleurverschillen wel kan zien. 

Alle illustraties zijn verder weggelaten uit het materiaal van de leerling. De leerkracht wil 

zich vooral richten op het leestempo. Daarom wordt zo min mogelijk gebruikgemaakt van 

de restvisus van de leerling. Bij andere vakken wordt wel gebruikgemaakt van 
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reliëftekeningen. De leerling kan hier volgens de leerkracht goed mee overweg, omdat hij 

naast het voelen ook nog kan kijken. De leerling ervaart het ontbreken van illustraties als 

vervelend, omdat hij dan telkens het originele werkboek erbij moet pakken. Hij is van 

mening dat hij zonder dit werkboek moeilijk in staat zou zijn om de opdrachten te maken. 

De leerling zou graag zien dat de illustraties ook in het digitale materiaal aanwezig waren.  

Volgens de leerkracht kan de leerling zelf de juiste bladzijdes vinden, omdat het materiaal 

op de juiste bladzijde wordt omgeslagen. Wanneer dit de leerling niet lukt, wordt hij door 

haar of de begeleider geholpen.  

Volgens zowel de leerling als de leerkracht heeft de leerling meer tijd nodig dan zijn 

klasgenoten voor het maken van de opdrachten. Wat de leerkracht daarbij vooral van 

belang vindt, is het doel van de opdracht. Afhankelijk hiervan maakt ze keuzes wat voor 

de leerling zinvol is om te doen.  

Noodzakelijke individuele aandacht 

De leerling krijgt veel individuele begeleiding. Omdat plaatjes weggelaten zijn, moet de 

begeleider mondeling verwoorden wat hierop te zien is. Daarnaast kan de leerling hierdoor 

de klassikale instructie niet volledig volgen, waardoor hij altijd extra instructie nodig heeft. 

Tijdens klassikale momenten kan de leerling het tempo niet altijd bijhouden. Dan is het 

belangrijk dat iemand controleert waar de leerling gebleven is en hem aanstuurt. Verder 

heeft de leerling moeite met zelfstandig werken, dit ligt deels aan het materiaal en deels 

aan de leerling zelf. Doordat het materiaal niet altijd toereikend is, heeft de leerling 

begeleiding nodig tijdens het maken van de opdrachten. Doordat extra materiaal zoals 

flitskaarten, feestneuzen en klikklakboekjes niet gebrailleerd is, zijn de leerkracht en 

begeleider extra tijd kwijt aan het brailleren van deze materialen.  

Eindmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

De klas moet eerst het leesboekje pakken, zodat de leerkracht instructie kan geven aan 

groep 4. De leerling pakt zelf zijn boek, de begeleider helpt met het zoeken naar de juiste 

bladzijde, want er zijn meer bladzijden 13. De begeleider helpt de leerling regelmatig om 

zijn vingers op de juiste regel te plaatsen. Opvallend is dat de leerling veel langer doet 

over het lezen van de tekst dan zijn klasgenoten, hij is ook de enige die hardop leest. 

Na de instructie zet de leerkracht de juiste bladzijde op de laptop. Ze geeft aan dat de 

leerling gewoon door moet werken, en overslaan wat hij niet snapt. De leerling luistert 

zelfstandig naar de instructie van de audio-module. In tegenstelling tot bij de nulmeting 

maakt de leerling met het aangepaste materiaal zelfstandig de opdrachten uit het 

werkboek en uiteindelijk slaat hij zelf zijn gemaakte werk op.  

Interactieve lesmomenten 

Wanneer de leerkracht met de instructie wil beginnen, is de leerling nog niet klaar met het 

lezen van het verhaal. De leerkracht controleert of de leerling de juiste bladzijde voor zich 
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heeft. Het gaat om een stripverhaal, dus de leerling kijkt mee in het originele materiaal. 

De leerkracht stelt vragen over het verhaal. De leerling doet actief mee. De leerkracht 

leest het verhaal voor en de rest van de klas leest mee. Net als bij de nulmeting geeft de 

leerkracht aan dat de leerling mee moet luisteren wanneer het te snel gaat. Na de eerste 

alinea leest de leerling niet meer mee. Op een gegeven moment legt de leerkracht het 

verhaal op de juiste bladzijde, de leerling kan nu weer meelezen. Tijdens het lezen slaat de 

leerling teveel bladzijden om, waardoor hij opnieuw het verhaal niet meer kan volgen.  

Vervolgens laat de leerkracht de klas Veilig & Vlot pakken. Ze helpt de leerling met het 

vinden van de juiste bladzijde. De leerkracht benadrukt regelmatig het juiste gebruik van 

de vingers voor de leerling. Ze benoemt de moeilijkheden (gekleurde woorddelen) van 

Veilig & Vlot. Eerst wordt het rijtje klassikaal gelezen, vervolgens krijgt de klas even de tijd 

om te oefenen en daarna krijgt iemand de beurt. Af en toe vraagt de leerkracht of de 

leerling het juiste rijtje gevonden heeft. Net als bij de nulmeting ontstaat de indruk dat de 

leerling het klassikale lezen niet kan bijhouden.  

Als laatste geeft de leerkracht instructie over de opdrachten in het werkboek. Ze geeft aan 

dat de leerling eerst mag luisteren. De leerling geeft aan dat hij zijn laptop vast klaar zet. 

 

Samenwerking  

Geen gegevens. 

Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling met het aangepaste materiaal minder 

extra instructie nodig heeft. Hoewel de leerkracht altijd nog even naar hem toeloopt, heeft 

hij volgens haar nu een kortere werkinstructie nodig. Volgens zowel de leerling als de 

leerkracht komt dit vooral door de spraakstem, omdat die alles uitlegt. Vooral bij het extra 

materiaal van Veilig Leren Lezen, zoals Feestneuzen, heeft de leerling volgens de 

leerkracht nog veel hulp nodig. De leerling hoeft in het aangepaste materiaal geen 

opdrachten meer over te slaan.  

Verder was de leerkracht nu veel minder tijd kwijt met het voorbereiden van de lessen. 

Aan de ene kant kiest de leerkracht er ook bewust voor om het tempo van de klas niet bij 

de leerling aan te passen en aan de andere kant hoeft ze met het aangepaste materiaal 

minder tijd te besteden aan individuele uitleg. De leerling ervaart het positief dat hij 

tijdens de klassikale instructie eerst alleen meeluistert. Wanneer hij dan zelfstandig aan de 

slag gaat met de audio hoort hij de instructie nog een keer, wat er volgens hem voor zorgt 

dat hij geen zaken vergeet. 

 

Efficiëntie en effectiviteit 

Zowel de leerkracht als de leerling hebben het werken met de spraakstem positief ervaren. 

Wat de leerkracht vooral een pluspunt vindt, is dat de leerling de instructie nu twee keer 

hoort, omdat hij eerst ook meeluistert met haar instructie. De leerling vindt het prettig dat 
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hij nu minder zelf hoeft te lezen. De leerkracht heeft de spraakstem niet als isolerend 

ervaren. Volgens haar doet de leerling eerst gewoon mee met de instructie en tijdens 

zelfstandig werken zit hij met zijn oortjes in, maar dan zijn zijn klasgenoten ook voor 

zichzelf aan het werk. Ze is van mening dat de combinatie braille en spraakstem het beste 

werkt. Volgens de leerkracht is de leerling hierdoor in staat om zelfstandig de opdrachten 

te maken. De leerling is van mening dat de opdrachten nog veel moeilijker zouden zijn als 

hij de spraakstem niet had. Hij vindt dat hij nu minder intensief hoeft mee te luisteren 

tijdens de klassikale instructie, omdat hij ook nog zelfstandig naar de instructie kan 

luisteren. Opvallend is dat de leerling er niet voor kiest om de audio nog een keer te 

herhalen wanneer hij het antwoord niet weet. Volgens hem kost dit meer tijd en dat vindt 

hij zonde.  

De ontbrekende illustraties zijn in het aangepaste materiaal vervangen door audio. De 

leerkracht is van mening dat hierbij beter gekeken moet worden naar het doel van de 

opdrachten. Vaak worden omschrijvingen gegeven, wat de opdracht volgens haar ook 

deels woordenschat maakt, terwijl het vaak ook alleen maar om het correct schrijven van 

een woord gaat. Zij vindt dat het de leerling iets makkelijker gemaakt mag worden. De 

leerling heeft het als prettig ervaren dat hij nu niet meer regelmatig het originele 

werkboek erbij hoeft te pakken om te kijken wat er op de plaatjes staat. De leerkracht is 

het ermee eens dat er geen plaatjes in het aangepaste materiaal staan, volgens haar 

leiden die de leerling alleen maar af. Volgens haar vervangt de spraakstem de 

ondersteunende functie van de illustraties. De leerling heeft de reliëftekeningen bij 

Rekenen als positief ervaren.   

Het aangepaste materiaal is volgens de leerkracht overzichtelijker en duidelijker. Met de 

brailleleesregel is de leerling volgens haar beter in staat om de juiste bladzijde te vinden 

dan in de papieren versie. Ook de leerling is van mening dat hij goed door het aangepaste 

materiaal kan navigeren. 

De leerling is van mening dat hij met het aangepaste materiaal een klein beetje sneller de 

opdrachten kan maken. 

Noodzakelijke individuele aandacht 

De leerling heeft dagelijks een half uur extra lezen op de gang met de begeleider om het 

leestempo omhoog te krijgen. Wat betreft instructie is de noodzakelijke individuele 

aandacht wel verminderd. Doordat de spraakstem instructie geeft, hoeft de leerkracht 

minder tijd te besteden aan de individuele instructie. Daarnaast hoeven illustraties niet 

meer omschreven te worden door de begeleider, omdat die vervangen zijn door audio. 
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B5 BIJLAGE CASE 5 

Nulmeting 

Observatie Frans 

Zelfstandig werken 

De docent laat de klas met e-pack werken; de digitale leeromgeving van de school. De 

leerling kan hier echter niet mee werken vanwege technische aspecten, hij moet 

verdergaan met de gewone opdrachten uit het boek. De leerling gaat zelfstandig aan de 

slag met zijn opdrachten. Tijdens het maken van de opdrachten stelt hij regelmatig vragen 

aan zijn klasgenoten.  

Interactieve lesmomenten 

De docent heeft het huiswerk op het digibord geschreven. Ze stelt hierover vragen aan de 

klas. Het lijkt erop dat de leerling hier in het begin niet aan meedoet; hij leest verder in 

zijn leesboek. Een aantal klasgenoten doet dit ook. Na een berisping van de docent doet 

hij wel goed mee. Op een gegeven moment geeft de docent een bekend reclamefilmpje als 

voorbeeld. Ze moet het filmpje beschrijven voor de leerling.  

Vervolgens zet de docent de pagina’s van het huiswerk op het digibord. De hele klas pakt 

zijn laptop erbij. De docent heeft een aantal oefeningen op het bord. Ze benadrukt dat ze 

ze zal voorlezen voor de leerling. De leerling doet actief mee. De docent stuurt haar 

aantekeningen via dropbox naar de leerling. De docent laat de klas een aantal 

grammaticale regels opdreunen, ook hieraan doet de leerling actief mee. De docent 

controleert vervolgens of de leerling haar aantekeningen ontvangen heeft. De docent 

benadrukt dat hij hierin ook de voorbeelden kan vinden die ze gaan bespreken. Vervolgens 

krijgt de klas een spreekopdracht. De docent geeft beurten door leerlingen aan te wijzen. 

Opvallend is dat de leerling vanaf dit moment onrustiger wordt en op zijn tafel begint te 

tikken. 

Samenwerking  

De leerlingen moeten de spreekopdracht in tweetallen uitvoeren. De docent controleert of 

de leerling de opdracht gevonden heeft. Opnieuw doet de leerling actief mee. Vooral wat 

betreft de aanpak van de opdracht neemt de leerling het initiatief.  

Observatie Nederlands 

Zelfstandig werken 

De docent benoemt de opdrachten die de klas moet maken. De leerling vraagt de docent 

om de opdrachten te herhalen. Vervolgens gaat de leerling zelfstandig aan de slag met de 

opdrachten. Tijdens het zelfstandig werken reageert de leerling af en toe op opmerkingen 

in de klas. Ook geeft hij antwoord op vragen van klasgenoten. 

Interactieve lesmomenten 

De docent noemt de juiste bladzijde en vraagt om voorbeelden bij de opdracht. De leerling 

vraagt welke woorden hij moet gebruiken bij de opdracht. Deze woorden zijn net op het 
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bord geschreven. De docent noemt de woorden op voor de leerling. Op een gegeven 

moment verliest de docent het puntje van de digibordstift. De klas begint te lachen. De 

leerling snapt niet wat er gebeurt en vraagt wat er aan de hand is. Een klasgenoot legt uit 

wat er gebeurt. De docent schrijft zinnen op het bord en zet een streep na elk zinsdeel. 

Het is onduidelijk of de leerling dit kan volgen. 

Uiteindelijk worden de individuele opdrachten nabesproken. De docent steekt telkens het 

juiste aantal vingers omhoog om aan te geven hoeveel zinsdelen er in de zin zitten. 

Opnieuw is onduidelijk of de leerling dit kan volgen.  

Samenwerking  

De leerlingen krijgen strookjes van de docent waar ze eerst individueel mee aan de slag 

moeten en daarna moeten ze uitwisselen met een klasgenoot. De docent benadrukt dat ze 

zo meteen bij de leerling komt om hem te vertellen wat er op zijn strookje staat. Zodra de 

docent de rest van de klas heeft opgestart, noemt ze individueel voor de leerling op welke 

woorden op zijn strookje staan. De leerling schrijft de woorden op zijn laptop. Ondertussen 

is de rest van de klas al klaar en de docent geeft aan dat ze moeten uitwisselen. De 

leerling heeft nu erg weinig tijd gehad om de opdracht te maken. Hij geeft bij zijn 

klasgenootje aan dat ze alleen doen waar hij wel aan toegekomen is. 

 

Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling niet vaker dan zijn klasgenoten om hulp 

vraagt. De leerling beschikt volgens zijn docenten over een grote mate van 

zelfstandigheid. De docent Frans is van mening dat de leerling te weinig vraagt. De leerling 

denkt dat hij vooral veel vraagt naar de juiste bladzijdenummers. 

Volgens de docent Nederlands kan de leerling erg goed luisteren. Ze geeft aan dat ze 

voorleest wat ze op het bord doet, en dat de leerling dan goed mee kan doen. Volgens 

haar is hij verder goed in staat om inbreng van klasgenoten te volgen. Ze geeft aan dat ze 

haar lessen niet volledig om hem heen bouwt. Wat de leerling niet kan volgen zet ze in 

dropbox. De docent Frans geeft aan dat de leerling niet in staat is om zelf aantekeningen 

te maken. Daarom stuurt ze die van tevoren op. 

Zowel de docent Nederlands als de docent Frans geven aan dat de leerling actief meedoet 

tijdens samenwerken. Dit komt ook bij de observaties naar voren. De leerling neemt geen 

afwachtende rol aan; hij komt zelf ook met ideeën. Volgens de leerling is de samenwerking 

vooral afhankelijk van degene met wie hij samenwerkt en van het feit of hun materialen 

met elkaar overeenkomen.  

Efficiëntie en effectiviteit 

Bij Nederlands is het werken met de laptop een ramp volgens de docent. Dit komt doordat 

er vaak naar sites wordt verwezen, die de leerling niet gebruiken kan. Daarom kan de 

leerling veel beter met de gedrukte versie werken. Volgens zowel de leerling als de docent 

werkt de leerling veel met de spraakstem. Dit levert volgens haar wel problemen op voor 
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Spelling. Ze vindt de intonatie van de spraakstem erg vlak. Het gebruik van de spraakstem 

combineert de leerling met de brailleleesregel. De leerling geeft aan dat hij hierdoor kan 

controleren of hij alles correct leest. Daarbij vindt hij vooral prettig dat de spraak meeloopt 

met de leesregel. De docent Nederlands is van mening dat hij aan deze combinatie echter 

niet genoeg heeft, omdat hij opdrachten niet altijd goed maakt. Volgens haar komt dit 

doordat hij ze niet goed kan lezen en niet omdat hij niet intelligent genoeg is.  

De werkwoordschema’s die achter in de Nederlandse methode staan kan de leerling niet 

goed lezen. Desondanks is de docent van mening dat de leerling niet veel leerstof mist. 

Enerzijds komt dit volgens haar doordat de grammatica en theorie in gewone zinnen 

geschreven zijn en anderzijds doordat de leerling intelligent genoeg is. Daarom kan hij 

volgens haar het merendeel van de methode goed volgen. Bij Frans wil het wel voorkomen 

dat er een stripverhaal in de methode staat. Wanneer dit het geval is zeggen klasgenoten 

het stripverhaal voor.  

De opdrachten zijn volgens de docent Nederlands niet altijd goed werkbaar voor de 

leerling. Hij moet teveel heen en weer scrollen tussen de opdrachten en 

antwoordmogelijkheden. Ook kost het hem langer tijd dan zijn klasgenoten om de juiste 

bladzijde voor zich te hebben. De leerling geeft aan dat hij soms moeite heeft om het 

juiste stukje tekst bij de opdracht te vinden. Dit is vooral het geval wanneer die tekst 

onderaan de bladzijde of op een andere bladzijde staat. Wanneer het stukje tekst dichtbij 

de opdracht staat, heeft de leerling hier geen problemen mee. De leerling geeft aan dat hij 

het prettig zou vinden wanneer elk stukje theorie van tevoren aangegeven zou worden 

met een afkorting. De docent Frans geeft daarnaast aan dat de lay-out van de pagina 

regelmatig voor problemen zorgt. Doordat de leerling woorden invult in de tekst, gebeurt 

het regelmatig dat de hele lay-out verspringt, waardoor hij niks meer kan terugvinden. 

Daarnaast past ze het materiaal regelmatig aan haar les aan. Dit gaat moeilijk, doordat 

veel materiaal in kaders geplaatst die auteursrechtelijk beschermd zijn.  

De docent Nederlands is van mening dat braillelezen meer tijd kost. Toch heeft de leerling 

volgens haar genoeg tijd voor het lezen van teksten, daarbij helpt het gebruik van de 

spraakstem. De leerling geeft zelf aan dat het geen problemen oplevert voor het begrijpen 

van de leerstof wanneer zijn klasgenoten eerder klaar zijn.  

Noodzakelijke individuele aandacht 

Zowel de docent Nederlands als de docent Frans ervaren het niet mee kunnen lezen bij de 

leerling op de laptop als een probleem. Ook dit heeft echter te maken met technische 

aspecten van de computer zelf en niet met het aangepaste materiaal van Project EDDA. Ze 

zijn hierdoor niet in staat om tijdig in de gaten te hebben wanneer de leerling fouten 

maakt en hem de juiste feedback te geven. Tijdens de les komen de docenten regelmatig 

bij de leerling langs om hem kort individuele instructie te geven of te controleren of hij de 

juiste opdracht heeft. Dit kost de docenten niet veel extra tijd. 

Vooral de docent Frans besteedt regelmatig extra tijd aan het aanpassen van opdrachten 

of het maken van aantekeningen voor de leerling. Hier gaat behoorlijk wat tijd in zitten. 
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Daarnaast geeft ze aan dat ze regelmatig extra opdrachten moet verzinnen voor de 

leerling omdat hij in de laptop-klas zit. De digitale leeromgeving waarin gewerkt wordt is 

niet toereikend voor de leerling, waardoor hij de extra dingen mist. 

Eindmeting 

Observatie Nederlands 

Zelfstandig werken 

De klas moet zelfstandig vragen maken. De docent controleert of de leerling de tekst heeft 

kunnen lezen. Vervolgens werkt de leerling zelfstandig aan de opdrachten. In tegenstelling 

tot de nulmeting heeft de leerling nu minder interactie met zijn klasgenoten. 

Interactieve lesmomenten 

Wanneer de leerlingen de klas binnenkomen, staat er een foto van een appel op het 

digibord. De leerlingen roepen appel. De leerling wil weten wat er met appel is. De docent 

geeft aan dat het onderwerp van de les een appel is. De docent laat verschillende foto’s 

van appels zien en beschrijft ze voor de leerling. De klas moet aangeven welke soort appel 

ze zien.  

Vervolgens noemt de docent de juiste bladzijde. De docent leest de tekst voor, de klas 

moet per alinea aantekeningen maken. De docent bespreekt de titel. Tijdens het lezen 

worden ook de aantekeningen besproken. De leerling leest mee, terwijl hij zijn oortjes in 

heeft. De docent controleert of hij het bij kan houden, de leerling geeft aan dat dit net wil. 

Opvallend is dat de leerling beduidend minder inbrengt en reageert als tijdens de 

nulmeting. Het tempo van de les lijkt te hoog te liggen voor de leerling. Als laatste 

bespreekt de docent de aankomende toets.   

 

Samenwerking  

Geen gegevens. 

Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat er wat betreft het vragen van hulp weinig veranderd 

is met het aangepaste materiaal. Volgens de docent Nederlands komt dit door het feit dat 

de leerling eigenlijk het hele jaar al weinig problemen heeft gehad en intelligent genoeg is. 

Ook de leerling geeft aan dat dit eigenlijk al wel goed zat.  

Wat betreft klassikale momenten heeft de docent Nederlands ook weinig verandering 

gemerkt in de activiteit van de leerling. Ze let zelf goed op dat ze mondeling verwoordt 

wat ze op het digibord behandelt. Ze denkt niet dat dit de gang van zaken vertraagd. 

Daarnaast controleert ze regelmatig of de leerling alles kan volgen.  

Net als bij het zelfstandig werken en klassikale momenten heeft de docent Nederlands ook 

bij het samenwerken weinig veranderingen gemerkt met het aangepaste materiaal. 

Volgens haar gaat het samenwerken gewoon goed. Daarbij moet ze opdrachten soms wel 

aanpassen voor de leerling, maar dat ervaart ze niet als een probleem. 
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Efficiëntie en effectiviteit 

Met het aangepaste materiaal maakt de leerling nog steeds veel gebruik van de 

spraakstem. Spelling blijft volgens de docent Nederlands wel een zwak punt. Ze denkt dat 

om dit te ondervangen de leerling vaker de brailleleesregel moet gebruiken.  

Het invullen van werkwoordschema’s blijft lastig voor de leerling volgens de docent 

Nederlands. Er zijn opdrachten waarbij op de puntjes een woord ingevuld moet worden. 

Ziende leerlingen zien dan het hele woordbeeld. Voor de leerling is dit niet het geval, hij 

hoort alleen maar de klanken. Daarnaast vindt de docent dat de leerling bij dit soort 

opdrachten nog steeds veel moet scrollen. Hoewel de docent toegeeft dat ze geen duidelijk 

beeld heeft van het aangepaste materiaal, is ze wel van mening dat de leerling geen 

opdrachten over heeft hoeven slaan. Ze had eerst eigenlijk niet eens in de gaten dat de 

methode zelf ook aangepast was voor de leerling. De docent heeft in ieder geval geen 

problemen ervaren.  

De leerling is van mening dat hij in het aangepaste materiaal benodigde informatie iets 

sneller kon vinden. Vooral de toetsen vond hij overzichtelijker. Volgens hem zou dit nog 

meer verbeterd kunnen worden door meer met symbolen te werken op plaatsen waar iets 

ingevuld moet worden. Teksten stonden in het aangepaste materiaal volgens de leerling op 

een logischer plek ten opzichte van de opdrachten. De leerling zou wel graag zien dat de 

linkjes zo snel mogelijk weer uit het aangepaste materiaal worden gehaald. Hij vindt ze 

niet handig, omdat ze volgens hem al snel niet meer werken wanneer je iets aanpast in 

het document of de bestandsnaam. Verder geeft de leerling aan dat hij het prettig vindt 

wanneer in een tekst regelnummers worden aangegeven. Vooral wanneer in die tekst 

woorden ingevuld moeten worden. 

De docent Nederlands is van mening dat de leerling ook met het aangepaste materiaal 

meer tijd nodig heeft dan zijn klasgenoten om de juiste bladzijde te vinden. Wat betreft de 

benodigde tijd voor het maken van de opdrachten heeft de docent Nederlands met het 

aangepaste materiaal geen veranderingen gemerkt. De leerling bevestigt dit.  

Noodzakelijke individuele aandacht 

De docent Nederlands loopt regelmatig even naar de leerling toe om te controleren of hij 

alles gevonden heeft. Verder is de docent nog regelmatig tijd kwijt met het aanpassen van 

opdrachten, vooral voor de toetsen. Dit komt ook doordat de methode lang niet altijd 

nauwkeurig gevolgd wordt. 
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B6 BIJLAGE CASE 6 

Nulmeting 

Observatie Wiskunde 

Zelfstandig werken 

Tijdens het zelfstandig werken valt op dat de leerling geen maatje heeft. Dit zou kunnen 

komen doordat de leerling voorin moet zitten in verband met de laptop, of door de 

aanwezigheid van de onderzoeker. Op een gegeven moment heeft de leerling overleg met 

de docent over het maken van de extra som. De opdrachten bevatten een grafiekopdracht 

die de leerling niet kan maken, vandaar dat de docent de leerling aanraadt om de extra 

som te maken.  

Op een gegeven moment vraagt de leerling de docent om hulp bij een tabelopdracht. De 

docent legt de leerling uit hoe hij deze opdracht aan moet pakken met behulp van de 

automatische tabelvorm in Word.  

Wanneer de docent het huiswerk heeft opgegeven, begint de leerling meteen met de 

opdrachten. De leerling gebruikt het boek van de docent en zijn handloep om de 

opdrachten te maken. Opvallend hierbij is dat de tafel te klein is voor al het materiaal van 

de leerling; hij moet constant wisselen tussen het boek en de laptop en die passen niet 

naast elkaar op het tafeltje van de leerling.  

Interactieve lesmomenten 

De docent heeft een voorbeeldopdracht op het bord die de klas moet maken. De docent 

noemt individueel stap voor stap de opdracht voor de leerling op. Dan komt de docent tot 

de ontdekking dat er een grafiek in de opdracht zit; deze moet de leerling overslaan.  

Nadat de klas de opdrachten gemaakt heeft, worden de antwoorden op het bord 

besproken. De leerling lijkt hier niet actief aan mee te doen, dit in tegenstelling tot het 

zelfstandig werken, waar de leerling wel actief bezig was met de opdrachten. Opvallend is 

dat de leerling zelf niet controleert of zijn eigen antwoorden correct zijn. Wanneer de 

grafiek op het bord wordt besproken, doet de leerling totaal niet meer mee.  

Uiteindelijk bespreekt de docent welke opdrachten voor het huiswerk gemaakt moeten 

worden.  

Samenwerking  

Geen gegevens.  

Observatie Engels 

Zelfstandig werken 

Geen gegevens. 

Interactieve lesmomenten 

De docent bevraagt de leerlingen in het Engels over hun vakantie. Opvallend hierbij is dat 

de leerling vooral lijkt te luisteren, hij brengt zelf weinig in. Ook lijkt de leerling niet actief 

te reageren op inbreng van klasgenoten. Daarbij valt op dat de leerling zich niet naar de 



134 
 

 

spreker draait; hij blijft voor zich uit kijken.  

Vervolgens bespreekt de docent de stof voor de toets. Ze noemt hierbij nadrukkelijk de 

bladzijdenummers, maar de leerling lijkt hier niet op te reageren. Daarna wil de docent 

expliciet een aantal oefeningen bespreken. Opnieuw benoemt ze hierbij de 

bladzijdenummers. Nu reageert de leerling wel; tot drie keer toe typt hij echter het 

verkeerde bladzijdenummer in. De klas mag de juiste antwoorden op het bord schrijven. 

Ondertussen controleert de docent de zinnen die de leerling gemaakt heeft. Tijdens het 

bespreken van de zinnen op het bord valt op dat de leerling niet meeschrijft op zijn laptop.  

Samenwerking  

De leerlingen moeten elkaar in tweetallen in het Engels over hun vakantie vertellen. Hierbij 

valt op dat de leerling de opdracht serieuzer lijkt uit te voeren dan zijn klasgenoten. Hij 

concentreert zich sterk op zijn Engels, terwijl klasgenoten zich meer richten op de inhoud.  

 

Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling vaker dan zijn klasgenoten om hulp 

vraagt. Volgens de docent Engels heeft dit vooral te maken met herhaling; de leerling wil 

bijvoorbeeld graag nog een keer horen welke bladzijdenummers genoemd zijn. De leerling 

vindt dat hij vooral vaak moet vragen waar hij benodigde informatie kan vinden in het 

leermiddel. Bij het aflezen van tabellen heeft hij hulp nodig. De docent Engels is wel van 

mening dat de zelfstandigheid van de leerling in orde is, hoewel ze vindt dat de leerling af 

en toe iets meer inzet zou mogen tonen. Verder vindt ze dat zij vooral met controlerende 

vragen moet komen, in plaats van dat de leerling zelf het initiatief neemt. Ze kan zich hier 

zeker bij voorstellen dat het materiaal van de leerling hier een rol in speelt. Ook de docent 

Wiskunde ervaart dat de leerling zelf weinig initiatief toont met het stellen van vragen. Hij 

ervaart het vooral als negatief dat de leerling niet uit zichzelf aan de slag gaat, terwijl de 

docent alles van tevoren voor hem opleest. Aan de andere kant ervaart ook de docent 

Wiskunde de leerling als erg zelfstandig. Hoewel de leerling volgens hem constant 

aangespoord moet worden, pikt hij wel alles op.  

De docent Engels is van mening dat de leerling goed mee kan doen tijdens klassikale 

momenten. Dit komt niet uit de observaties naar voren. Ze geeft hierbij aan dat ze goed 

moet opletten dat ze alles duidelijk voor de leerling verwoordt. Ze is het er mee eens dat 

de leerling tijdens deze klassikale momenten zelf weinig initiatief toont. Toch denkt ze dat 

de leerling tijdens deze momenten wel alles meekrijgt, ook de inbreng van klasgenoten. 

De mening van de docent Wiskunde is meer in overeenstemming met de observaties; hij 

vindt dat de leerling tijdens klassikale momenten bijna niet mee doet. Hij probeert alles 

wat hij op het bord zet te vertellen, maar de docent geeft ook aan dat hij niet altijd extra 

bij de leerling kan komen. De docent Wiskunde kan zich voorstellen dat het materiaal van 

de leerling hier een rol in speelt; hij denkt dat het vooral een stuk saaier is. De leerling is 

zelf van mening dat hij goed mee kan doen tijdens klassikale momenten.  
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De docent Engels is van mening dat de leerling goed kan samenwerken met een 

klasgenoot. Ze merkt hierbij op dat deze samenwerking niet gelijkwaardig is, de 

klasgenoot heeft de rol van ondersteuner. De klasgenoot kan tijdens het samenwerken 

meekijken op het scherm van de leerling. Ook de docent Wiskunde is van mening dat de 

leerling goed kan samenwerken. Alleen gooit het materiaal hier volgens hem vaak roet in 

het eten; doordat de tabellen in het materiaal van de leerling ontbreken, wordt de 

opdracht onuitvoerbaar. De leerling vindt dat hij vooral bij kleine opdrachten goed kan 

samenwerken, omdat hij dan zijn handloep kan gebruiken. De docent Engels is van mening 

dat de leerling het meest leert van zelfstandig werken. Ze vindt dat zijn gemaakte 

opdrachten dan vollediger en verzorgder zijn. De leerling zelf is het hiermee eens; hij kan 

dan zijn eigen tempo en manier van werken aanhouden.  

Efficiëntie en effectiviteit 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling vooral met digitale tekstdocumenten 

werkt. De leerling werkt hierdoor volgens de docent Engels minder met zijn handloep. 

Alleen wanneer papieren versies gebruikt worden, werkt de leerling met zijn handloep. 

Volgens de docent Engels heeft de leerling het meeste baat bij het lezen van een tekst 

onder begeleiding. Ze benadrukt dat auditieve verwerking een belangrijke rol inneemt en 

dat de mogelijke interactie die daarbij plaatsvindt ook belangrijk is. Ze geeft dan ook de 

voorkeur aan een persoonlijke begeleider in plaats van een voorleesstem of audio-module. 

De leerling vindt zelf dat een combinatie van braille en audio het beste werkt. Bij Wiskunde 

maakt de leerling daarnaast gebruik van uitgesneden geometrische vormen. Ook heeft hij 

een speciale gradenboog. De leerling vindt het gebruik van deze voorwerpen nuttig, 

hoewel hij hierbij wel extra begeleiding nodig heeft. Alleen het boek is niet voldoende. 

De docent Engels vindt het moeilijk om te beoordelen of het niet kunnen gebruiken van de 

ondersteunende illustraties een gemis is voor de leerling. Ze is van mening dat dit vooral 

op het sociaal-emotionele vlak een gemis is en niet zozeer op het gebied van tekstbegrip. 

Ze kiest er dan ook voor om niet teveel nadruk te leggen op het ontbreken van de 

illustraties, hoewel ze het lastig blijft vinden. Wat betreft tabellen probeert de docent 

Engels deze heel duidelijk te verwoorden. Voor de rest van de klas ziet ze dit dan als extra 

instructie. Toch denkt ze dat de leerling hier veel tijd aan kwijt is. Daarom maakt de 

leerling dit soort opdrachten thuis. De leerling vindt zelf echter dat hij hier niet veel extra 

tijd aan kwijt is. De docent Wiskunde is van mening dat de leerling veel informatie mist 

waar het grafieken betreft. Hij vindt het vooral onbegrijpelijk dat veel zaken weg worden 

gelaten en nergens worden vervangen. Wat hem betreft hoeven de illustraties niet precies 

hetzelfde te zijn als in het originele materiaal, als het concept maar duidelijk wordt 

gemaakt. Hij ziet reliëftekeningen niet als een oplossing, behalve misschien wanneer het 

een assenstelsel betreft. Opvallend tijdens de interviews was dat de leerling aangaf dat hij 

geen tabellen kan maken, terwijl hij dit volgens de docent Wiskunde wel kan met behulp 

van Word. Volgens de docent heeft de leerling vooral problemen met het maken van 

grafieken. De leerling is zelf van mening dat hij door het ontbreken van illustraties minder 
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goed in staat is om de leerstof te beheersen.  

Tijdens de instructie probeert de docent Engels er specifiek op te letten dat ze duidelijk 

verwoordt welke bladzijde en welk hoofdstuk de leerling nodig heeft. Soms heeft de 

leerling volgens haar langer tijd nodig dan zijn klasgenoten met het zoeken naar de juiste 

bladzijde. Ze denkt dat de leerling hierdoor regelmatig achter de feiten aanloopt; wanneer 

hij eenmaal bij de juiste oefening is, heeft een klasgenoot al benoemd wat daar de 

bedoeling is. De docent Wiskunde is echter van mening dat de leerling de benodigde 

informatie op zijn laptop snel kan vinden. Toch verwoordt ook hij alle tekstfragmenten 

voor de gehele klas. De leerling heeft zelf het idee dat hij veel moet zoeken in zijn 

materiaal, bijvoorbeeld wanneer de tekst op de ene bladzijde staat en de opdrachten op 

een andere. De docent Engels ervaart het als een groot nadeel dat de werkwoordenlijst die 

achterin het boek staat, versprongen is. Die is hierdoor niet meer overzichtelijk. De docent 

is dan ook veel tijd kwijt met alles weer in nette rijtjes te zetten.  

De docent Engels denkt dat het tempo tijdens de les te hoog is voor de leerling. Ze denkt 

daarnaast dat de leerling de meeste opdrachten voor thuis bewaart. De leerling kan niet 

meekomen met het maken van aantekeningen. De docent Engels denkt dat hij hierdoor 

leerstof mist. Bij Wiskunde maakt de leerling maar de helft van de opgaven bij toetsen. De 

docent denkt dat de leerling hierdoor een groot deel van de leerstof mist. De leerling 

maakt alleen de opdrachten die uit tekst bestaan, daarnaast schrijft hij geen berekeningen 

op. De docent Wiskunde zou dit graag anders zien. De leerling is zelf van mening dat hij 

genoeg tijd heeft voor het maken van de opdrachten, behalve grafiekopdrachten, die 

maakt hij thuis.  

Noodzakelijke individuele aandacht 

De docent Engels besteedt regelmatig extra tijd aan het maken van digitale aantekeningen 

voor de leerling. Verder bespreekt ze af en toe van tevoren met de leerling wat hij in de 

les kan verwachten. Daarnaast besteedt ze tijdens instructie extra tijd aan het verwoorden 

en voorlezen van leerstof. 

Voor Wiskunde zal de leerling een extra uur per week individuele begeleiding krijgen. 

Daarnaast verwoordt de docent aan het begin van iedere les individueel de opdrachten 

voor de leerling. Ook komt hij regelmatig controleren of de leerling aan het werk kan. 

Eindmeting 

Observatie Engels & Wiskunde 

Zelfstandig werken 

Geen gegevens. 

Interactieve lesmomenten 

Geen gegevens. 

 

Samenwerking  

Geen gegevens. 
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Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling ook met het aangepaste materiaal weinig 

hulpvragen stelt. Wanneer de leerling vragen stelt, hebben die volgens de docent Engels 

vooral betrekking op onduidelijkheid van het materiaal. De docent Wiskunde heeft hier wel 

een verbetering gezien. De leerling was volgens hem met het aangepaste materiaal beter 

in staat om uit zichzelf te beginnen. Daarnaast hoefde de leerling volgens hem minder 

vaak te vragen waar hij iets kon vinden in het materiaal. Ook de leerling is van mening dat 

hij minder vaak om hulp hoeft te vragen omdat in het aangepaste materiaal alles duidelijk 

staat aangegeven. 

Verder toont de leerling tijdens interactieve lesmomenten ook met het aangepaste 

materiaal weinig initiatief. Volgens de docent Wiskunde is de leerling nog steeds vooral 

met zijn eigen ding bezig. Nu ziet hij dit echter als iets positiefs, omdat de leerling nu 

zelfstandig aan het werk is met zijn opdrachten.  

Volgens de docent Engels is de samenwerking met het aangepaste materiaal wel 

verbeterd. Ze weet echter niet of dit valt toe te schrijven aan het materiaal, volgens haar 

is de groepsdynamiek in de klas ook verbeterd. De leerling vindt dat er wat betreft 

samenwerking weinig is veranderd, wel kan hij zaken makkelijker vinden wanneer hij 

samen met een ander in een tekstboek moet werken. 

 

Efficiëntie en effectiviteit 

De docent Engels heeft het aangepaste materiaal als werkbaar, maar ook als voor de hand 

liggend ervaren. Ze is nog steeds van mening dat het voor de leerling aan te raden is om 

de spraakstem meer te gaan gebruiken. Met het aangepaste materiaal heeft hij dit echter 

opnieuw niet gedaan. De leerling geeft aan dat hij alles liever zelf leest, hij is van mening 

dat hij de stof dan beter in zich kan opnemen. De docent Wiskunde heeft er bewust voor 

gekozen om niet met de voorwerpen te werken, zoals de wikki stix. Hij zag hier het nut 

niet van in en vond bovendien dat dit veel tijd zou gaan kosten. Hij is van mening dat de 

leerling genoeg heeft aan de basisfiguren.  

Volgens de docent Engels zijn tabellen en illustraties de afgelopen periode niet aan de orde 

geweest, waardoor ze niet kan aangeven of die in het aangepaste materiaal verbeterd zijn.  

De docent Wiskunde heeft wel duidelijk een verbetering geconstateerd in het aangepaste 

materiaal wat betreft tabellen. Ontoegankelijke opdrachten werden nu vervangen door 

reliëftekeningen. Volgens hem heeft de leerling daar veel baat bij gehad. Toen de leerling 

eenmaal snapte hoe hij met de reliëftekeningen moest werken, kon hij hiermee zelfstandig 

aan de slag. Vooral in het begin hebben docent en leerling samen met de reliëftekeningen 

gewerkt. De docent Wiskunde is van mening dat de reliëftekeningen het grootste voordeel 

zijn van het hele project. Daarbij vindt hij het prettig dat opdrachten die de leerling niet 

kan maken, in het aangepaste materiaal worden weggelaten. De leerling is van mening dat 

hij door de reliëftekening beter in staat is om de stof te beheersen. Hij hoeft nu geen 

opdrachten meer over te slaan. Daarnaast had hij de opdrachten nu meestal op school al 
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af en hoefde hij hier thuis geen extra tijd meer aan te besteden.  

Ook met het aangepaste materiaal heeft de docent Engels het idee dat de leerling achter 

de feiten aanloopt. Volgens haar is dan ook nog steeds ondersteuning en begeleiding 

nodig. De leerling geeft aan dat het aangepaste materiaal in een logischer volgorde staat; 

woorden staan nu beter in rijtjes. Ook Wiskunde vond de leerling overzichtelijker. De 

leerling kon tevens in het aangepaste materiaal informatie makkelijker vinden, omdat 

opdrachten dikgedrukt waren. 

De docent Engels denkt dat het vooral van de instructie afhankelijk is hoeveel tijd de 

leerling nodig heeft voor het maken van de opdrachten. Volgens haar heeft het aangepaste 

materiaal daar niet duidelijk voor verandering in gezorgd. Bij toetsen heeft hij in ieder 

geval nog steeds extra tijd nodig. Volgens de docent Wiskunde is de leerling met het 

aangepaste materiaal in staat om meer opdrachten te maken. Ook de leerling is van 

mening dat hij minder tijd nodig heeft voor het maken van de opdrachten.  

Noodzakelijke individuele aandacht 

Wat betreft het geven van individuele aandacht is er voor de docent Engels niet veel 

veranderd met het aangepaste materiaal. Nog steeds waakt ze ervoor om veel te 

verwoorden tijdens de instructie. Daarnaast besteedt ze ook nog steeds tijd aan het maken 

van aantekeningen voor de leerling. 

Hoewel de docent Wiskunde in het begin meer tijd kwijt was aan het begeleiden van de 

leerlingen door het gebruik van de reliëftekeningen, kan de leerling nu zelfstandiger aan de 

slag met de opdrachten. 
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B7 BIJLAGE CASE 7 

Nulmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

Na alle instructie gaat de leerling zelf aan de slag met de opdracht. Vanaf dit moment zit 

ze niet meer in het tafelgroepje, maar gaat ze met haar laptop aan haar eigen tafel zitten 

werken. De leerling stelt hierbij geen vragen aan klasgenoten of de leerkracht. 

Interactieve lesmomenten 

De leerkracht deelt de werkboeken uit, ze zegt tegen de leerling dat zij ook haar werkboek 

kan pakken. De leerling wil weten of de leerkracht de papieren of digitale versie bedoelt. 

De leerkracht bedoelt de laptop, want ze gaan coöperatief leren.  

De leerkracht legt de opdracht uit. Ondertussen zoekt de leerling haar werkboek op de 

laptop op. Voordat de leerkracht het stilteteken geeft, klapt ze twee keer in haar handen. 

De hele klas herhaalt dit. De leerling reageert hier ook op. Vervolgens bespreekt de docent 

de spellingregel van de les. Daarna stelt ze de leerling een vraag over het onderwerp. Al 

snel blijkt dat bij de leerling de uitleg mist in haar materiaal. De leerkracht vertelt wat er in 

het originele materiaal staat. Het valt op dat de leerling erg zacht praat. Ook valt op dat 

het lang duurt voor de leerling antwoord geeft op een vraag van de leerkracht. Verder lijkt 

ze wel actief mee te doen met de instructie. 

Samenwerking  

De klas moet bij elkaar een dictee afnemen. Twee klasgenoten gaan bij de leerling zitten. 

De leerling lijkt goed mee te kunnen doen. De leerlingen besluiten om na het dictee 

zelfstandig hun woorden na te kijken. Hierna volgt nog een rondje dictee. Een klasgenoot 

bepaalt dat ze nu de woorden van les 2 gaan doen. De leerling vraagt of ze even kunnen 

wachten, omdat ze nu helemaal naar een andere bladzijde moet scrollen.  

Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling niet vaker dan haar klasgenoten om hulp 

vraagt. Volgens de leerkracht is ze eigenlijk heel zelfstandig. Volgens haar vraagt de 

leerling bijna nooit iets. Daarbij hebben ze wel de afspraak dat de leerling het ook aan het 

einde van de dag kan komen vragen. Wanneer de leerling tijdens de les niet verder kan 

omdat ze het niet snapt, weet ze dat ze iets anders kan gaan doen. Dan wordt er op een 

later moment op teruggekomen.  

Volgens de leerkracht heeft de leerling meer tijd nodig dan haar klasgenoten om de juiste 

documenten op te zoeken.  

De leerkracht vindt het samenwerken veel improviseren, maar volgens haar lost dit zich 

meestal wel weer op. De klasgenoten zijn helemaal ingespeeld op de leerling. Soms is het 

voor de leerling echter niet mogelijk om mee te doen. De leerkracht vindt het van belang 
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dat de leerling ook leert dat niet altijd alles lukt. De leerling zelf is van mening dat het 

samenwerken goed gaat, alleen moet vaak even gekeken worden wie er met haar gaat 

samenwerken. Dit komt door de coöperatieve opstelling in de klas. De leerling geeft de 

voorkeur aan zelfstandig werken, omdat ze dan haar eigen tempo kan bepalen.  

Efficiëntie en effectiviteit 

De leerling maakt uitsluitend gebruik van braille. Hier is bewust voor gekozen. Enerzijds 

omdat het een combinatieklas betreft en anderzijds omdat de leerkracht het veel gedoe 

vindt om al die apparatuur steeds aan te sluiten. Op dit moment gaat het zo goed, dus wil 

de leerkracht het zo laten. Wel wil de leerkracht dat de leerling de spraakstem meer gaat 

gebruiken, maar aan de andere kant is ze bang dat dit de leerling teveel zal isoleren. De 

leerling is zelf van mening dat ze aan alleen braille genoeg heeft om de leerstof te 

begrijpen.  

Verder geeft de leerkracht aan dat illustraties soms omschreven worden, maar dat dit niet 

voldoende is. Doordat de leerling hierdoor telkens aan anderen moet vragen, belemmert 

haar dit in haar zelfstandigheid volgens de leerkracht. Daarbij is de leerkracht van mening 

dat reliëftekeningen niet zoveel helpen, omdat de leerling zich geen beeld meer kan 

vormen bij de illustraties. Wat betreft grafieken en tabellen zijn de reliëftekeningen wel 

toereikend volgens de leerkracht. De leerkracht vraagt zich verder af hoe ver er gegaan 

moet worden bij het omschrijven van een illustratie. Volgens haar moet in het oog 

gehouden worden in hoeverre de leerling zich een beeld kan vormen bij een concept. Ze is 

dan ook van mening dat illustraties helemaal niet zoveel mogelijk omschreven dienen te 

worden. De leerling vindt het storend dat in het materiaal regelmatig staat aangegeven dat 

er illustraties zijn, maar dat vervolgens niet wordt omschreven wat er op die illustraties te 

zien is. Het is dan noodzakelijk dat een klasgenoot de leerling vertelt wat er te zien is. 

Zodra dit gedaan is kan de leerling weer zelf verder, maar ze geeft aan dat ze hierdoor 

haast nooit in staat is om een les volledig zelfstandig uit te voeren. Daarnaast geeft de 

leerling aan dat ze de omschrijvingen meestal niet helemaal snapt, wanneer die wel 

aanwezig zijn in het materiaal.  

De leerkracht ervaart het als een groot voordeel dat de laptop zwartdruk heeft. Hierdoor 

kan ze gelijk inspringen op wat de leerling aan het doen is. Wat ze minder prettig vindt, is 

dat bij Spelling bovenaan de bladzijde het woord met de spellingregel mist in het materiaal 

van de leerling. Hierdoor moet de leerling eerst zelf de hele bladzijde gaan lezen en 

proberen te ontdekken wat de overeenkomst is tussen de woorden en hier de spellingregel 

uit afleiden. Verder wijken de brailleboeken volgens de leerkracht teveel af van de 

originele boeken. Daarnaast is in het materiaal van de leerling niet altijd alles overzichtelijk 

in rijtjes weergegeven, wanneer dit in het originele materiaal wel het geval is. Het 

materiaal is volgens de leerkracht te letterlijk vertaald. De leerling geeft zelf aan dat ze 

goed weet wanneer een les eindigt, doordat haar materiaal meestal uit een vaste opbouw 

bestaat. Bij Aardrijkskunde is de opzet volgens de leerling onduidelijker, omdat hier 

regelmatig vragen in de tekst staan. Hierdoor moet ze telkens weer zoeken waar het 
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volgende stukje tekst begint.  

Wat betreft de tijd heeft de leerling volgens de leerkracht eigenlijk altijd alle opdrachten 

wel af. De leerling heeft volgens haar hetzelfde tempo als haar klasgenoten. Toch proberen 

ze nog steeds om het leestempo omhoog te krijgen. De leerling is van mening dat ze 

meestal de opdrachten binnen de tijd af heeft. Wanneer dit niet het geval is, komt dit 

doordat ze veel moet zoeken in het materiaal.  

 

Noodzakelijke individuele aandacht 

Aan het eind van elke dag controleert de leerkracht samen met de leerling of ze alles heeft 

begrepen. De leerkracht vindt dat ze niet heel veel extra tijd kwijt is met het aanpassen 

van opdrachten voor de leerling. 

De leerling krijgt veel individuele begeleiding en preteaching, vooral voor Aardrijkskunde 

en Geschiedenis, omdat de leerling zich moeilijk een beeld kan vormen bij de concepten 

die bij deze vakken aan bod komen. Wanneer de leerling opdrachten niet af heeft of niet 

begrepen, worden die met de begeleider herhaald en besproken. Ook leest de begeleider 

met de leerling van tevoren alvast lange teksten door, zodat de leerling in de les al weet 

waar de les over gaat. 

Eindmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

Geen gegevens. 

Interactieve lesmomenten 

De leerkracht geeft aan dat ze alvast de onderwerpen gaan bespreken van de toets die ze 

zo meteen hebben. De rest van de klas kan dit ook zien op de dagplanning. De leerkracht 

geeft aan dat ze wil bespreken hoe je het onderwerp in een zin kunt vinden. Ze vraagt aan 

de klas hoe ze dit nog een keer op een coöperatieve manier zouden kunnen oefenen. De 

leerkracht vraagt ook aan de leerling of zij een idee heeft. In de klas staat discussie hoe dit 

het beste gedaan kan worden. De leerling brengt niets in, maar luistert wel naar de 

anderen. De klas besluit dat ze propjes willen gooien.  

De leerkracht herhaalt hoe deze opdracht in zijn werk gaat. Daarna bespreekt ze met de 

klas manieren om het onderwerp in een zin te kunnen vinden. 

Vervolgens gaan de leerlingen propjes gooien; ze schrijven een zin op een kladblaadje en 

verfrommelen dit. Vervolgens gooien ze het propje naar een klasgenoot. Die onderstreept 

het onderwerp in de zin en schrijft daaronder weer een nieuwe zin. Het propje wordt 

vervolgens naar een andere klasgenoot, die nu op zoek gaat naar het onderwerp 

enzovoorts.  

De leerkracht gaat bij de leerling zitten en vangt haar propjes. De klasgenoot leest de zin 

voor en de leerling noemt het onderwerp. Af en toe wijst de leerkracht een klasgenoot aan 

die op de laptop in de zinnen van de leerling het onderwerp moet vinden. Aan het eind 
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haalt de leerkracht een aantal briefjes op en bespreekt een aantal zinnen en onderwerpen. 

 

Samenwerking  

Geen gegevens. 

Interview 

Klassenparticipatie 

Uit het interview komt naar voren dat de leerling van mening is dat ze met het aangepaste 

materiaal minder vaak om hulp heeft hoeven vragen. Eerst had ze wel moeite met de 

illustraties en moest ze eigenlijk meer vragen, maar nu kan ze de hele les zelf maken.  

De leerling heeft met het aangepaste materiaal geen veranderingen ervaren wat betreft 

klassikale momenten. 

Dit geldt ook voor samenwerkingsopdrachten. 

 

Efficiëntie en effectiviteit 

Met het aangepaste materiaal heeft de leerling nog steeds vooral met braille gewerkt.  

Wel was de leerling nu beter in staat om een les volledig zelfstandig te maken, doordat 

illustraties nu op de juiste manier omschreven werden. 

De leerling geeft aan dat in het aangepaste materiaal telkens een witregel stond tussen de 

opdrachten. Alleen werd dit soms ook gedaan wanneer een opdracht uit meerdere rijtjes 

bestond, waardoor de leerling soms dacht dat een opdracht al was afgelopen terwijl dit 

niet het geval was. Volgens haar zou altijd boven de opdracht moeten worden aangegeven 

uit hoeveel woorden de opdracht bestaat. 

De leerling denkt dat ze met het aangepaste materiaal de opdrachten iets sneller kan 

maken.  

Noodzakelijke individuele aandacht 

De leerling krijgt nog steeds individuele begeleiding. Gegevens over de inhoud van deze 

begeleiding ontbreken.  
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B8 BIJLAGE CASE 8 

Nulmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

De leerkracht legt alvast het spellingwerkboek voor de leerling klaar. Voor de 

samenwerkingsvorm straks bij Spelling heeft de leerling kaartjes met zowel zwartdruk als 

braille gekregen. Hij moet deze kaartjes nog in stukjes scheuren.  

Interactieve lesmomenten 

De klas pakt het boek erbij. De leerling vraagt aan een tafelmaatje waar hij moet 

beginnen. Een klasgenoot krijgt de beurt om voor te lezen. De leerling hoort dat hij de 

verkeerde bladzijde voor zich heeft. Snel zoekt hij het begin van de juiste bladzijde op.  

De leerkracht stelt vragen over het nieuwe onderwerp. De klas krijgt leesbeurten, de 

leerling leest goed mee. Tijdens het bespreken, leest de leerling verder. Als hij de beurt 

krijgt, is hij nu niet meer bij de juiste alinea. Na vele keren proberen en aanwijzingen van 

de leerkracht heeft hij de juiste alinea gevonden.  

De leerkracht stelt opnieuw vragen over het voorgelezen stukje. De leerling leest 

ondertussen weer verder. Opvallend is dat klasgenoten hun vinger moeten opsteken 

wanneer ze willen reageren, terwijl de leerling door de klas lijkt te mogen roepen. Op een 

gegeven moment geeft de leerkracht echter aan dat leerling moet wachten omdat 

klasgenoten ook hun vinger omhoog hebben. De leerling doet redelijk actief mee met de 

instructie; ondanks dat hij doorleest, kan hij wel adequaat reageren op de leerkracht en 

zijn klasgenoten. 

Samenwerking  

De klas moet in tweetallen bij elkaar een dictee afnemen met behulp van de kaartjes die 

ze eerder gekregen hebben. De leerling gaat samen met een klasgenoot achter zijn laptop 

zitten. De leerling werkt met de brailleleesregel, de klasgenoot met het toetsenbord. Ze 

worden op weg geholpen door de leerkracht. Vervolgens verloopt de samenwerking goed 

en gelijkwaardig. 

Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling minder zelfstandig is dan zijn 

klasgenoten. Volgens de leerkracht vraagt hij veel om aandacht. Hij heeft vooral veel hulp 

nodig bij het werken op de laptop. Volgens de leerkracht kan de leerling nog niet van 

document naar document gaan. Ook kan hij het niet zelf oplossen wanneer de cursor 

versprongen is. Hiervoor zal de leerling dan ook een training krijgen. De leerkracht denkt 

dat de leerling dan ook sneller in staat zal zijn om informatie op te zoeken. De leerling 

vindt zelf dat hij iets meer dan zijn klasgenoten om hulp moet vragen. Hij zou het prettig 

vinden als dit zou verminderen, omdat hij dan beter zou kunnen doorwerken. Volgens de 
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leerling moet hij vooral bij Rekenen om hulp vragen. 

Volgens de leerkracht kan de leerling redelijk goed meedoen met interactieve 

lesmomenten, maar toch heeft hij volgens haar altijd andere instructie nodig dan zijn 

klasgenoten. Ze vindt het moeilijk om hem bij de les te betrekken en om hem erbij te 

houden. Ze vindt het lastig dat ze alles moet herhalen wat ze op het bord schrijft. Hoewel 

het vaak lijkt of de leerling niets doet, weet ze nu wel dat hij dan intensief zit te luisteren. 

Ze is van mening dat de leerling de inbreng van klasgenoten goed kan volgen. 

Het samenwerken vindt de leerkracht goed gaan. Niet alle opdrachten vindt ze echter 

geschikt. Tijdens het samenwerken wil de leerling volgens haar graag alles in de hand 

houden. Ze vindt het moeilijk om opdrachten te geven waarbij de samenwerking 

gelijkwaardig kan verlopen. De leerkracht is van mening dat een klasgenoot vaak de 

helper is, dit is niet in overeenstemming met de observatie. De leerling geeft aan dat 

klasgenoten tijdens de samenwerking vertellen wat ze zien. Hierdoor verloopt de 

samenwerking volgens hem goed.  

Efficiëntie en effectiviteit 

De leerling werkt vooral met braille. Dit is bewust gedaan, omdat braille volgens de 

leerkracht het meest belangrijk is. Daarbij geeft ze aan dat ze het geen probleem zou 

vinden als het aangepaste materiaal in audio aangeleverd zou worden. De leerling geeft 

zelf aan dat hij geen voorstander is van de spraakstem. Hij vindt dat hij zich daarmee niet 

goed kan concentreren. De leerkracht benadrukt dat ze moeten proberen om zowel de 

audio als het visuele zoveel mogelijk te oefenen. Vooral het leren lezen wordt erg 

belangrijk gevonden, omdat dit volgens de leerkracht zijn hele leven mee gaat. Volgens de 

leerling wordt vooral bij Rekenen gebruikgemaakt van voorwerpen, zoals het rekenrek en 

de rekenliniaal.  

De leerkracht vraagt zich af of illustraties nuttig zijn. Doordat de leerling het nog nooit 

heeft gezien, heeft ze ervaren dat hij zich geen voorstelling kan maken bij illustraties. 

Volgens haar maakt hij tijdens het lezen een voorstelling van hoe iets eruit ziet in zijn 

beleving. Volgens haar zou dit heel verschillend kunnen zijn van de voorstelling die wij ons 

erbij maken. In ieder geval ontbreken in het materiaal de illustraties en omschrijvingen, 

die worden zelf gemaakt. De leerling geeft zelf aan dat hij de omschrijvingen in het 

materiaal goed vindt.  

Wat de leerkracht als een negatief punt ervaart van het materiaal, is dat bij de leerling 

alles doorelkaar loopt. In het originele materiaal staan de oefeningen op een aparte 

bladzijde. Bij de leerling is dit echter niet het geval, wat het materiaal onoverzichtelijk 

maakt volgens de leerkracht. Volgens haar zou iedere les op een aparte bladzijde moeten 

staan. Daarnaast mist de leerkracht zwartdruk, waardoor ze niet snel iets kan opzoeken. 

Volgens de leerkracht is de leerling daarnaast niet in staat om titels en kopjes te 

onderscheiden, omdat hij niet kan zien of iets dikgedrukt is. Volgens haar zou dit wel 

mogelijk zijn met de spraakstem, maar deze wordt door de leerling als verschrikkelijk 

ervaren. De leerling geeft aan dat hij goed weet wanneer een nieuwe les begint, omdat er 
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dan een aantal witregels zijn. Volgens hem staat echter het nummer van de les niet 

aangegeven. Volgens de leerling staan titels alleen soms aangegeven, maar meestal alleen 

het nummer van de les. Hierdoor moet hij de leerkracht vaak om hulp vragen.  

Volgens de leerkracht heeft de leerling een lager leestempo dan zijn klasgenoten. Toch is 

ze van mening dat hij wel door heeft waar het om gaat. Volgens de leerling heeft hij over 

het algemeen genoeg tijd voor het maken van de opdrachten. Volgens de leerkracht kost 

het haar veel meer tijd om de leerling iets nieuws aan te leren. Verder heeft hij meer tijd 

nodig om de juiste bladzijde te vinden. Wanneer de leerkracht dan naar de leerling 

toeloopt om te helpen, merkt ze dat de rest van de klas gelijk onrustig wordt. Volgens haar 

worden dingen vaak voor de leerling gedaan, zodat weer snel verder gegaan kan worden. 

Daarom worden spullen ook zoveel mogelijk van tevoren al klaargelegd. Daarnaast begrijpt 

de leerling volgens de leerkracht dingen pas later. Bij hem duurt het langer voor hij iets 

begrijpt. Allemaal extra dingen moeten aangeleerd worden, om zijn handicap te 

ondervangen. Uiteindelijk is hij dan volgens de leerkracht wel in staat om alles te 

begrijpen.  

 

Noodzakelijke individuele aandacht 

De leerkracht is ten eerste meer tijd kwijt met het geven van extra instructie aan de 

leerling. Ook moet ze de leerling regelmatig helpen met het vinden van de juiste bladzijde. 

Verder moeten opdrachten regelmatig aangepast worden omdat ze niet toegankelijk zijn. 

Ook illustraties moeten gemaakt of omschreven worden voor de leerling. 

Daarnaast heeft de leerling een aantal dagen per week de beschikking over een individuele 

begeleider. Met hem wordt vooral extra aandacht besteed aan Rekenen en lezen. Ook 

wordt het werken met de laptop getraind. 

Eindmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

Wanneer de klas zelfstandig aan de slag gaat met hun gedicht, valt op dat de leerling 

hardop door de klas vraagt wat hij moet doen. De leerkracht zegt dat hij goed moet 

luisteren. De leerkracht benoemt de 7 stappen voor de leerling. De leerling schrijft bij elke 

stap een zin op. Af en toe vraagt de leerling hardop om duidelijkheid. Hij lijkt te genieten 

van het maken van het gedicht. Opvallend is dat de laatste stappen te snel gaan voor de 

leerling. Dit zou kunnen komen doordat bij deze stappen teruggegrepen wordt op eerdere 

stappen en dus teruggekeken moet worden. 

Interactieve lesmomenten 

De leerkracht leest een gedicht voor. Vervolgens wordt het gedicht klassikaal besproken. 

De leerkracht geeft aan dat de klas ook een Zevenaar gaat maken; een gedicht met 7 

stappen.  

De leerkracht geeft aan dat de klas de juiste bladzijde erbij moet pakken. De leerling 
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merkt op dat hij deze bladzijde niet heeft. De leerkracht moet vervolgens met de leerling 

naar de juiste les zoeken.  

De leerling leest eerst zelf de bladzijde en vervolgens mag hij hem klassikaal voorlezen. Hij 

leest het gedicht wat haperend voor. Vervolgens mag een klasgenoot het gedicht 

voorlezen. Daarna mag een klasgenoot de instructie voorlezen. De leerling leest niet mee.  

Klassikaal wordt nu eerst een Zevenaar gemaakt, aan de hand van de stappen in het boek. 

De leerkracht schrijft de zinnen op het bord, waarbij ze benoemt wat ze opschrijft. De 

leerling doet actief mee. Een klasgenoot leest het klassikaal gemaakte gedicht uiteindelijk 

voor.  

Vervolgens laat de leerkracht de klas hun potlood pakken. Dan moet de klas zijn ogen 

dichtdoen, ondertussen zet de leerkracht Word klaar voor de leerling. De klas wordt erg 

onrustig.  

 

Samenwerking  

De klas gaat nu in tweetallen een Zevenaar maken. Opnieuw vraagt de leerling wat de 

bedoeling is. Het tweetal overlegt over het onderwerp van hun gedicht. De leerling geeft 

aan dat hij wil dat de klasgenoot typt. De leerkracht komt erbij en geeft aan dat ze de 

stappen uit het boek moeten gebruiken. Het tweetal overlegt vervolgens over hun zinnen. 

Het valt op dat de leerling veel langzamer typt dan dat zijn klasgenoot schrijft.  

Uiteindelijk maakt de leerkracht samen met het tweetal het gedicht, omdat niet alle 

stappen zijn uitgevoerd. Wanneer opgeruimd moet worden, valt op dat de leerling zijn 

klasgenoot niet de tijd gunt om al haar spullen te pakken, maar meteen op zijn plek gaat 

zitten. 

Interview 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling met het aangepaste materiaal 

zelfstandiger heeft kunnen werken. De leerkracht geeft aan dat ze op een gegeven 

moment zelfs geen extra instructie meer hoefde te geven. De leerling kon zelf de opdracht 

lezen en er vervolgens mee aan het werk. Hoewel ze nog wel altijd eventjes gaat 

controleren hoe het gaat, hoeft ze er nu niet meer bij te gaan zitten. Ook vroeg de leerling 

met het aangepaste materiaal minder vaak om hulp. Volgens de leerkracht kwam dit mede 

doordat bij elke opdracht een goed voorbeeld stond. In het begin moest de leerling volgens 

haar wennen, maar later kon hij zelfstandiger met het materiaal aan de slag. Daarnaast 

hoeft de leerling geen opdrachten meer over te slaan. 

Wat betreft de klassikale instructie is er volgens de leerkracht met het aangepaste 

materiaal geen verschil geweest. Volgens haar kan hij hier nog steeds moeilijk aan 

meedoen.  

Ook wat betreft de samenwerking is er volgens de leerkracht met het aangepaste 

materiaal weinig veranderd. De leerling geeft daarnaast aan dat hij de voorkeur geeft aan 
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zelfstandig werken, omdat hij zich dan beter kan concentreren. Aan de andere kant geeft 

hij aan dat hij het wel prettig vindt dat je elkaar tijdens samenwerken kunt helpen. 

Efficiëntie en effectiviteit 

Met het aangepaste materiaal heeft de leerling nog steeds vooral met braille gewerkt, 

hoewel hij nu uitsluitend met de brailleleesregel heeft gewerkt. Volgens de leerkracht is dit 

voor de leerling overzichtelijker geworden, omdat hij nu niet meer constant hoeft te 

wisselen tussen zijn boek en de brailleleesregel wanneer hij een opdracht moet maken. 

Ook met het aangepaste materiaal heeft de leerling nog steeds niet met de spraakstem 

gewerkt.  

In het aangepaste materiaal werden illustraties omschreven. Volgens de leerkracht werden 

de illustraties niet letterlijk uitgelegd, maar werd de opdracht aangepast. Daarbij bleef het 

doel van de opdracht volgens haar hetzelfde. Volgens de leerling zaten er in het 

aangepaste materiaal echter nog soms illustraties die niet omschreven waren, waardoor hij 

deze opdrachten moest overslaan.  

Hoewel in het aangepaste materiaal alles nog steeds doorliep, heeft de leerkracht het als 

prettig ervaren dat zij nu in ieder geval wel kon zien waar de leerling was. Daar komt bij 

dat het elke les om 3 opdrachten ging, waardoor de leerling volgens haar zelf ook wist 

waar hij verder moest gaan. Volgens de leerkracht was het dan ook minder een probleem 

dat alles doorliep. De leerling geeft zelf aan dat hij met het aangepaste materiaal handiger 

kon werken, volgens hem stond alles nu niet meer op elkaar gepropt. Verder geeft hij aan 

dat de 3 opdrachten in het aangepaste materiaal telkens op 1 bladzijde stonden en dat ze 

daarnaast verder uit elkaar stonden. Volgens de leerling stond er na de 3 opdrachten het 

woordje klaar. Hoewel de leerkracht vindt dat het materiaal behoorlijk eentonig is, ziet ze 

niet veel mogelijkheden hoe dit anders zou kunnen. Vooral ook het ontbreken van 

illustraties maakt het materiaal volgens haar saaier. Toch denkt de leerkracht dat de 

leerling de herhaling wel prettig vindt, omdat opdrachten hierdoor herkenbaar zijn voor 

hem. Ze heeft niet de indruk dat de leerling zelf de opdrachten als eentonig ervaart. Wel 

vond ze het jammer dat de herhalingslessen ontbraken. 

Wat betreft benodigde tijd voor het maken van de opdrachten was de leerling volgens de 

leerkracht met het aangepaste materiaal sneller klaar.  

 

Noodzakelijke individuele aandacht 

Nog steeds wordt met de individuele begeleider buiten de klas extra tijd besteed aan wat 

in de les wordt behandeld. De leerkracht geeft echter aan dat ze minder tijd kwijt is aan 

het geven van individuele instructie. Volgens haar kan de leerling met het aangepaste 

materiaal zelfstandiger aan de slag. Ook hoeft ze ontbrekende illustraties niet meer zelf te 

vervangen, omdat dit in het aangepaste materiaal al was gedaan. 
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B9 BIJLAGE CASE 9 

Nulmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

De klas moet zelfstandig opdrachten maken. Een deel van de klas zit daarbij aan de 

instructietafel. De leerkracht noemt de juiste bladzijde. De leerling werkt in het gewone 

werkboek met behulp van het vergrootscherm. De leerkracht noemt de tijd die de klas 

heeft om de opdrachten te maken en laat daarbij een klok teruglopen op het digibord. 

Doordat de leerling met het vergrootscherm werkt, kan hij nu niet in zijn tafelgroepje 

zitten. 

De leerkracht controleert of de leerling de opdrachten gevonden heeft en herhaalt daarbij 

de instructie. De leerling werkt nu verder op zijn laptop. De leerling zit nu minder 

afgezonderd, waardoor hij ook meer interactie heeft met zijn klasgenoten. 

Interactieve lesmomenten 

De leerkracht geeft instructie over de nieuwe les. Ze controleert of de leerling de juiste 

bladzijde gevonden heeft. Zijn tafelmaatjes helpen de leerling om de juiste bladzijde te 

vinden. De leerling doet actief mee en reageert adequaat op zowel de leerkracht als 

klasgenoten. 

Nadat de opdrachten individueel gemaakt zijn, worden ze klassikaal besproken. Opnieuw 

doet de leerling actief mee. 

Samenwerking  

Voordat de gemaakte opdrachten klassikaal besproken worden, bespreken de leerlingen 

hun opdrachten in tweetallen. Hierbij is sprake van gelijkwaardige deelname. 

Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling regelmatig om bevestiging vraagt. 

Volgens de leerkracht weet de leerling dan eigenlijk wel waar hij iets zou moeten vinden in 

het materiaal, maar toch heeft hij dan nog even bevestiging nodig. Volgens haar vindt de 

leerling het fijn om een maatje te hebben waar hij op kan terugvallen. Desondanks vindt 

de leerkracht de leerling zeer zelfstandig. Volgens haar heeft hij een grote inzet en redt hij 

zich wel. Hij gaat altijd opzoek naar een oplossing. Hoewel hij soms even hulp nodig heeft 

bij opdrachten, er moet bijvoorbeeld even iets voorgelezen worden, is de leerkracht van 

mening dat hij op gelijk niveau mee kan komen met zijn klasgenoten. Volgens haar komt 

dit doordat hij een goede luisterhouding heeft. De leerling is zelf van mening dat hij niet 

veel meer dan zijn klasgenoten om hulp vraagt.  

Ook wat betreft interactieve lesmomenten kan de leerling volgens de leerkracht goed 

meekomen. Daarbij probeert ze regelmatig te controleren of de leerling haar instructie 

begrepen heeft.  
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De leerling vindt zelf het samenwerken ook goed gaan. Meestal pakt hij hier dan het 

originele materiaal bij, omdat dit hetzelfde is. Wanneer de leerling antwoorden moet 

vergelijken met een klasgenoot, zou hij dit kunnen doen met behulp van het 

vergrootscherm. Meestal geeft hij er echter de voorkeur aan om de antwoorden te 

bespreken. De leerling geeft de voorkeur aan zelfstandig werken, omdat hij denkt dat je 

hier meer van leert.  

Efficiëntie en effectiviteit 

Volgens de leerkracht gebruikt de leerling de spraakstem vooral bij Spelling of instructies. 

Ook wanneer hij moet navigeren op zijn laptop gebruikt hij de spraakstem. De leerling 

geeft zelf aan dat hij de spraakstem bij lange teksten gebruikt. Hij vindt de spraakstem 

vooral handig bij het bedienen van de laptop, maar verder geeft hij de voorkeur aan zelf 

lezen. Wanneer de leerling de keus heeft, dan pakt hij zijn vergrootscherm volgens de 

leerkracht. Hij combineert niet uit zichzelf braille met de spraakstem. Bij Spelling moedigt 

de leerkracht deze combinatie juist wel aan. Volgens haar heeft hij dit nodig om zijn 

spelling goed uit te voeren. Doordat de spelling niet overeenkomt met de klanken, maakt 

de leerling fouten. 

De leerling maakt geen gebruik van reliëftekeningen, hij legt alle illustraties onder zijn 

vergrootscherm. Wanneer wel met reliëfkaarten gewerkt zou worden, moet volgens de 

leerkracht opgelet worden dat de lijntjes niet te dicht op elkaar staan. De leerkracht is van 

mening dat de leerling met beschrijvingen van illustraties uit de voeten kan. Wat ze als 

storend ervaart, is dat in het materiaal van de leerlingen kolommen niet overeenkomen 

met het originele materiaal. In zijn materiaal zijn kolommen vaak versprongen, waardoor 

regels niet overeenkomen. Dit zorgt voor onduidelijkheid en wil wel eens voor 

moeilijkheden zorgen. Hoewel de leerling het dan zelf opzoekt, kost dit hem volgens de 

leerkracht veel tijd. 

Volgens de leerkracht kan de leerling in zijn materiaal goed de benodigde informatie 

vinden. Hij kan goed terughalen waar hij moet zijn. Volgens haar komen alinea’s echter 

niet altijd overeen met het originele materiaal, waardoor de leerling meer moet zoeken. 

Volgens de leerkracht zijn een duidelijke lijn en structuur in het materiaal het 

belangrijkste. Volgens haar geeft de leerling de voorkeur aan zwart-wit gedrukt materiaal 

boven kleur, omdat dit voor hem duidelijker is. 

Volgens de leerkracht heeft de leerling meer tijd nodig dan zijn klasgenoten. Dit heeft 

vooral te maken met zijn leestempo. Omdat ze weet dat hij het wat betreft intelligentie 

allemaal aan kan, wil ze er daarom wel eens voor kiezen om de leerling minder opdrachten 

te laten maken. De leerling geeft zelf aan dat hij meestal ietsje langer nodig heeft dan zijn 

klasgenoten.  

 

Noodzakelijke individuele aandacht 

Hoewel de leerkracht regelmatig controleert of de leerling de juiste bladzijdes voor zich 

heeft, is verder niet veel individuele aandacht nodig voor de leerling. 
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Eindmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

De klas moet de eerste oefening zelfstandig maken. De leerkracht controleert of de leerling 

de oefening begrepen heeft. De leerling vraagt of hij de bedoeling van de opdracht goed 

begrepen heeft. Vervolgens vult de leerling de oefening geheel zelfstandig in. Daarna 

vraagt hij aan zijn tafelmaatje of hij correct begrepen heeft dat oefening 2 nog niet hoeft. 

Ook oefening 3 wordt zelfstandig gemaakt. De leerkracht herhaalt de opdracht voor de 

leerling. Tijdens het maken van de opdracht ontstaat er een discussie in de klas over de 

opdracht. De leerkracht vraagt de leerling te reageren op de discussie. Dit doet de leerling 

op een adequate manier. Vervolgens maakt hij de oefening zelfstandig af. De leerkracht 

controleert of de leerling klaar is.  

Interactieve lesmomenten 

De leerkracht controleert eerst of de leerling de juiste bladzijde gevonden heeft. De 

leerling vraagt om welke bladzijde het gaat. Vervolgens vraagt de leerkracht nogmaals of 

de leerling de bladzijde gevonden heeft. De leerkracht legt de 1e oefening uit. 

Nadat de klas zelfstandig oefening 1 heeft gemaakt, controleert de leerkracht of iedereen 

klaar is. De leerkracht vraagt aan de leerling of het gelukt is. Vervolgens vraagt ze of de 

leerling de antwoorden van het eerste rijtje kan geven. De leerling geeft aan dat hij even 

naar het begin van de bladzijde gaat. Opvallend is dat de leerling in vergelijking met zijn 

klasgenoten de antwoorden ongestructureerd opleest.  

Vervolgens wordt oefening 2 klassikaal gemaakt. De leerkracht vraagt of de leerling het 

kan bijhouden. De leerling kan de kolomverdeling niet vinden; een klasgenootje komt hem 

te hulp. Omdat de leerling nu achter is geraakt, herhaalt de klasgenoot de woorden die al 

geweest zijn. Tijdens het bespreken valt op dat de leerling regelmatig vraagt wat het 

woord was.  

 

Samenwerking  

Geen gegevens. 

Interview 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling met het aangepaste materiaal minder 

vaak om bevestiging vraagt. Volgens de leerkracht kan hij het nu makkelijker zelf. 

Wanneer de leerling een vraag stelt, heeft dit meestal te maken met waar hij iets kan 

vinden in het materiaal. Volgens de leerkracht zijn dit echter standaardvragen die hij altijd 

stelt. Volgens de leerkracht is de leerling zelfverzekerder geworden en daardoor nog 

zelfstandiger.  

De leerkracht denkt dat het tempo bij instructie soms wat te hoog ligt voor de leerling. 

Ook klassikaal nakijken blijft lastig volgens haar, omdat de leerling dan veel moet zoeken 
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en alles moet lezen. Ook moet hij telkens weer bij opdracht 1 beginnen, omdat hij niet in 

een oogopslag kan zien waar een opdracht begint.  

Doordat het aangepaste materiaal duidelijker was, was de leerling nu beter in staat tot 

samenwerken volgens de leerkracht. De leerling weet nu precies wat hij moet doen, 

daardoor verloopt alles soepeler en makkelijker. Ook gebruikt de leerling nu minder het 

originele materiaal tijdens het samenwerken, doordat klasgenoten mee kunnen kijken op 

de laptop.  

Efficiëntie en effectiviteit 

Nog steeds combineert de leerling niet uit zichzelf de brailleleesregel met de spraakstem. 

De leerling geeft nog steeds de voorkeur aan alleen de brailleleesregel. De leerling geeft 

aan dat hij het prettig vindt om te kunnen nalezen. Volgens hem moet je kunnen voelen 

om te weten hoe je een woord spelt.  

De leerling kon in het aangepaste materiaal makkelijker met schema’s werken. Alles staat 

nu in aparte rijtjes weergegeven volgens de leerkracht. De leerling vond vooral prettig dat 

de woorden niet meer helemaal boven- of onderaan de tabel stonden, maar ervoor.  

De leerkracht vindt het aangepaste materiaal veel duidelijker. Eerst wist de leerling 

bijvoorbeeld volgens haar niet altijd welke werkwoordsvorm bedoeld werd, en in het 

aangepaste materiaal is dat stap voor stap weergegeven. Verder vindt ze het aangepaste 

materiaal rustiger en meer geordend. Daarnaast vindt ze het compacter. Volgens haar kan 

de leerling daarom de opdrachten nu makkelijker maken. De opdrachten staan minder 

doorelkaar, hierdoor zijn ze volgens de leerkracht overzichtelijker geworden en beter te 

behappen voor de leerling. Volgens de leerling is er niet veel veranderd wat betreft het 

navigeren binnen het materiaal. 

Daarnaast hoeft de leerling met het aangepaste materiaal bijna geen opdrachten meer 

over te slaan, hij kan gewoon alles mee maken. Doordat de leerling de opdrachten 

makkelijker kan maken, heeft hij volgens de leerkracht ook iets minder tijd nodig. Volgens 

de leerling had hij in het begin wel meer tijd nodig, toen moest hij nog veel zoeken omdat 

de volgorde veranderd was. Nu gaat het makkelijker. 

Noodzakelijke individuele aandacht 

De leerkracht is van mening dat ze minder tijd kwijt is met de voorbereiding, omdat het 

materiaal duidelijker is geworden. Doordat de leerling nu meer durft en zelfverzekerder is 

geworden, is het vertrouwen in hem ook groter geworden. Ze durft hem nu meer los te 

laten.  
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B10 BIJLAGE CASE 10 

Nulmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

Geen gegevens.  

Interactieve lesmomenten 

De klas moet in groepjes van ongeveer 3 leerlingen gaan zitten. De docent bespreekt het 

onderwerp uit het hoofdstuk. De docent vraagt de klas de oppervlakte van een rechthoek 

te berekenen. De docent schrijft de antwoorden op het bord.  

De docent benadrukt dat de leerling voor dit hoofdstuk met iemand moet samenwerken, 

omdat iemand hem moet vertellen wat erop de afbeeldingen staat. Vervolgens probeert de 

docent de leerling uit te leggen wat een cilinder is met behulp van een vel papier. De 

leerling kan zich er moeilijk iets bij voorstellen. De docent benadrukt dat ze dit later 

individueel zullen behandelen. Bij de instructie valt op dat de docent vooral de leerling 

vragen stelt met betrekking tot vaste formules, terwijl vragen over de figuren aan 

klasgenoten worden gesteld. De leerling kan hierop vlot antwoord geven. 

Later in de les wordt een opdracht klassikaal besproken, omdat de docent merkt dat de 

klas deze opdracht niet goed uitvoert. Tijdens zijn uitleg benadrukt de docent ook de 

notatiewijze. Het is onduidelijk of de leerling dit goed kan volgen. 

Samenwerking  

Na de instructie gaat de klas in groepjes aan het werk met de opdrachten. De leerkracht 

legt individueel de cilinder uit aan de leerling met behulp van een vel papier. Als hij 

hiermee klaar is zegt hij tegen de leerling dat hij zijn tafel moet draaien, zodat zijn 

klasgenoten mee kunnen kijken naar de illustraties. De docent controleert of de 

opdrachten overeenkomen.  

De klasgenoot vraagt of de leerling de opdracht heeft gelezen. Vervolgens noemt de 

klasgenoot de lengtes die bij de figuur staan. De leerling probeert de opdracht uit te 

voeren; de oppervlakte van een kistje berekenen. De klasgenoot benoemt de lengtes van 

de verschillende vlakken, terwijl de leerling de oppervlakte uitrekent. Hierbij valt op dat de 

leerling dit vlot uit zijn hoofd uitrekent. Ook stelt de leerling veel vragen met betrekking 

tot het leermiddel. 

Hierna gaan ze verder met de volgende opdracht. Opnieuw vraagt de klasgenoot of de 

leerling de opdracht heeft gelezen. De leerling rekent de opdracht uit met behulp van de 

rekenmachine op zijn laptop. Dan is de accu van de laptop leeg. Dit wordt niet meer 

opgelost, want de les is bijna afgelopen.  

Interviews 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de docent graag zou zien dat de leerling meer 
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vragen zou stellen. Hij zou hier meer initiatief in moeten nemen en minder lang moeten 

wachten tot de docent bij hem komt. Ook de zelfstandigheid van de leerling vindt de 

docent gemiddeld. Wanneer de leerling bijvoorbeeld niet mee kan doen met een bepaalde 

instructie, geeft de docent aan met welke opdrachten de leerling alvast zelf kan beginnen. 

Wanneer de docent dan na de instructie bij de leerling terugkomt, blijkt dat hij nog niets 

gedaan heeft, omdat hij niet wist op welke bladzijde de opdrachten staan. Daarbij vindt de 

docent het moeilijk in te schatten of de leerling dit bewust doet of niet. De docent is van 

mening dat de leerling zich meer zou kunnen inzetten. 

Bij klassikale instructie geeft de docent van tevoren bij de leerling aan of hij mee kan doen 

of niet. Wanneer dit het geval is, geeft de docent de leerling ook regelmatig een beurt. De 

docent denkt dat de leerling dit lastig vindt. De instructie van de docent kan de leerling 

meestal volgen, maar de inbreng van klasgenoten wordt lastiger. Daarbij duurt het volgens 

de docent langer voordat de leerling de juiste opgave gevonden heeft.  

De docent geeft aan dat zijn klasgenoten niet erg gemotiveerd zijn om met de leerling 

samen te werken. Volgens de docent heeft dit niet zozeer met de beperking van de leerling 

te maken, maar meer met het feit dat ze verschillende interesses hebben. De leerling is 

van mening dat het samenwerken redelijk goed gaat. Hij heeft daarbij nog nooit ervaren 

dat zijn materiaal voor problemen zorgt. Volgens hem kunnen klasgenoten gewoon 

meelezen op zijn scherm. Vooral bij Wiskunde vindt de leerling het prettig om samen te 

werken, omdat daar veel illustraties bij voorkomen.  

 

Efficiëntie en effectiviteit 

Volgens de docent maakt de leerling vooral gebruik van de brailleleesregel en daarnaast 

van voorwerpen. Deze voorwerpen worden echter vooral in het extra uur Wiskunde 

gebruikt. De voorwerpen komen uit de Wiskundekist. Daarbij maken ze vooral gebruik van 

de wikki stix. De docent vindt het een nadeel dat de voorwerpen allemaal vrij klein zijn. De 

leerling geeft daarnaast aan dat hij ook graag gebruikmaakt van de spraakstem, vooral 

wanneer hij lange teksten moet lezen.  

De docent vindt het een groot nadeel voor de leerling dat de huidige methodes steeds 

grafischer worden weergegeven. Het realistisch rekenen is volgens de docent funest voor 

de leerling. In het materiaal van de leerling worden volgens de docent illustraties af en toe 

omschreven. Volgens hem vormt dit op dit niveau geen probleem voor de leerling. De 

leerling is volgens de docent niet gewend om te werken met brailletekeningen. Dit is niet 

in overeenstemming met de leerling; volgens hem worden in het extra uur reliëftekeningen 

gebruikt. Tabellen ervaart de docent als zeer problematisch. Volgens hem kan dit echter 

vaak simpel opgelost worden door er een losse som van te maken. Bij opdrachten kijkt de 

docent vooral welke opdrachten haalbaar zijn voor de leerling. Wanneer een opdracht niet 

haalbaar is dan past hij die aan of laat hem overslaan.  

De docent is verder van mening dat de Wiskundemethode autodidactisch is. Daarom zou 

de leerling volgens hem de opdrachten van het boek prima moeten kunnen volgen. De 

leerling geeft hierbij aan dat hij het vervelend vindt dat hij veel heen en weer moet 
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scrollen. Hij moet behoorlijk zoeken, wat volgens hem veel tijd kost.  

Bij toetsen geeft de docent de leerling over het algemeen minder opdrachten, omdat de 

leerling het anders niet binnen de tijd af zou hebben. Ook bij gewone opgaven laat de 

docent de leerling minder opgaven maken, omdat hij van mening is dat de leerling al die 

oefening niet nodig heeft. Dit komt volgens hem doordat de leerling voor Wiskunde meer 

capaciteit heeft dan nodig is voor het niveau waar hij nu op zit. De leerling geeft aan dat 

vooral het lezen van teksten hem veel tijd kost.  

Noodzakelijke individuele aandacht 

Wekelijks heeft de leerling een extra uur Wiskundeles. Daarbij worden vooral opgaven met 

grafieken en tabellen besproken. Hierbij worden vaak voorwerpen ingezet. 

Tijdens de les is de docent regelmatig tijd kwijt aan het controleren van de leerling wat 

betreft het vinden van de juiste opgaves. Ook heeft de docent extra tijd nodig voor het 

aanpassen van ontoegankelijke opdrachten.  

Eindmeting 

Observatie 

Zelfstandig werken 

Geen gegevens.  

Interactieve lesmomenten 

De docent stelt vragen over de behandelde onderwerpen; sinus, cosinus, tangens en de 

Stelling van Pythagoras. De docent heeft een driehoek op het bord getekend en stelt daar 

vragen over. Klasgenoten stellen daarnaast ook vragen. Wanneer het formule-vragen 

betreft, stelt de docent deze aan de leerling, net als bij de nulmeting. Er vindt veel 

interactie en tekenen op het bord plaats, de klas roept antwoorden en denkt mee. Het is 

onduidelijk of de leerling dit kan volgen.; hij reageert alleen wanneer de docent hem 

rechtstreeks een vraag stelt.  

Samenwerking  

De klas mag in tweetallen de opdrachten maken. De docent pakt de juiste bladzijde van de 

tekeningenband erbij. De leerling doet eerst 5 minuten niets, daarna pakt hij de 

tekeningenband erbij.  

Vervolgens drukt de leerling verkeerde knoppen in op zijn laptop, waardoor een 

printscherm verschijnt. De leerling drukt zijn laptop uit. Tijdens het opstarten van de 

laptop praat de leerling met zijn klasgenoot over voetbal. De docent vraagt de leerling of 

het lukt; de leerling antwoord bevestigend. Dit is opvallend, aangezien de leerling nog 

steeds niets gedaan heeft. 

Vervolgens blijkt dat de leerling de tekeningen van de les mist. De klasgenoot moet van de 

docent de juiste maten bij de figuren benoemen. De klasgenoot heeft hier echter geen zin 

in, waardoor de docent de maten voor de leerling opnoemt.  

Wanneer de docent later terugkomt, geeft hij aan dat de leerling nog niet veel gedaan 
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heeft. De leerling geeft aan dat zijn laptop uitviel. Dit is opvallend, omdat de leerling zelf 

zijn laptop uitgedaan heeft.  

Uiteindelijk gaat het tweetal aan de slag met de eerste opgave. Na de eerste opgave staart 

de leerling de rest van de les voor zich uit of kletst hij met zijn klasgenoot.  

Interview 

Klassenparticipatie 

Uit de interviews komt naar voren dat de leerling met het aangepaste materiaal volgens de 

docent in principe minder hoeft te vragen. Volgens de docent komt dit vooral door de 

tekeningenband. De leerling geeft aan dat hij met het aangepaste materiaal ook beter 

geholpen kon worden, doordat het sterk overeen kwam met het originele materiaal.  

De docent is van mening dat de leerling vooral in staat is om interactieve lesmomenten te 

volgen wanneer hij eerst preteaching heeft gehad. De docent vond dat hij met het 

aangepaste materiaal minder voorbereidingstijd kwijt was. Aan de andere kant kon hij de 

leerling nu ook moeilijkere vragen stellen. Doordat de leerling met het aangepaste 

materiaal de beschikking had over illustraties, kon de docent nu figuren ook klassikaal 

behandelen met de leerling. Dat had hij anders nooit gedaan.  

Wat betreft samenwerking heeft de docent met het aangepaste materiaal geen 

verandering gemerkt. De leerling zal volgens hem nooit uit zichzelf naast een klasgenoot 

gaan zitten. Daarbij merkt de docent op dat zijn klasgenoten met het aangepaste 

materiaal in staat zijn om zaken aan te wijzen. Dat maakt het volgens hem voor 

klasgenoten wel iets makkelijker.  

Efficiëntie en effectiviteit 

Volgens zowel de docent als de leerling is het gebruik van voorwerpen met het aangepaste 

materiaal minder noodzakelijk geworden. Dit komt volgens hen door het reliëfmateriaal.  

De docent is dan ook erg tevreden over de tekeningenbanden, ook omdat er zwartdruk bij 

zit. Daarbij merkt hij op dat wat hem betreft de context minder weergegeven hoeft te 

worden in illustraties. Als er bijvoorbeeld een toren staat afgebeeld en ze moeten 

berekenen hoe hoog die is, dan mag dat van hem ook gewoon een rechthoek met een 

driehoek erop zijn. De leerling geeft aan dat hij in het aangepaste materiaal illustraties 

duidelijk omschreven vond. Daarnaast hoefden klasgenoten minder vaak illustraties te 

omschrijven. Volgens de docent blijven tabellen moeilijk voor de leerling, volgens hem 

moeten ze horizontaal worden omgezet. Daarnaast is hij van mening dat er in het 

aangepaste materiaal teveel informatie bij de tabellen staat. Volgens hem hoeft alleen 

aangegeven te worden waar de tabel begint en eindigt. 

Volgens de docent kwam het aangepaste materiaal bijna volledig overeen met het originele 

materiaal. De leerling was volgens hem beter in staat om benodigde informatie te vinden. 

De leerling is van mening dat hier weinig in veranderd is. Wel vond hij dat in de 

tekeningenbanden duidelijker was aangegeven welke opgave uit welke les het betrof. Ook 

de legenda vond hij prettiger werken. De leerling moest nog veel scrollen in het 

aangepaste materiaal. Wat de leerling als erg onprettig heeft ervaren, is de inhoudsopgave 
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in het materiaal. Hierdoor kon hij niet goed meer met de zoekfunctie op zijn laptop 

werken.  

Wat betreft tijd heeft de leerling volgens de docent met het aangepaste materiaal nog 

steeds meer nodig dan zijn klasgenoten. De docent weet echter niet zeker of dit aan het 

materiaal ligt, of doordat de leerling gewoon te weinig doet. 

Noodzakelijke individuele aandacht 

De docent geeft aan dat het extra uur minder noodzakelijk is geworden. Het ruimtelijke 

materiaal hoeft minder ingezet te worden, doordat bij het aangepaste materiaal 

tekeningenbanden aanwezig zijn. De docent hoefde zelf geen tekeningen meer te maken.  
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