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Instructie
In deze instructie lees je wat impact is en hoe je een impactmeting 
kunt doen met een groep leerlingen vanaf groep 7. 
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DEZE INSTRUCTIE BESTAAT UIT:

 Wat is impact? blz 3

 Instructie impactmeting blz 4

 Aan de slag! blz 5
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Verhaal achter de cijfers

Met de Mediawijsheid Meter doe je als klas al een nulmeting. Op 

basis hiervan besluit je om bepaalde interventie(s) in te zetten, 

zoals een lessenreeks over programmeren. Door de impact te gaan 

meten van deze lessenreeks ga je ook op een kwalitatieve manier 

aan de slag met het meten en aantonen. Het gaat hierbij om het 

verhaal achter de cijfers; op welke manier hebben kinderen de 

interventie beleefd, welke ervaring hebben zij ermee opgedaan? 

Door de impact aan te tonen kun je hier een antwoord op geven. 

Wat is de verandering die de interventie teweeg heeft gebracht? 

De verwachting is dat je dit (uiteindelijk) ook gaat terugzien in de 

éénmeting van de Mediawijsheid Meter.

Waarom een impactmeting ?
• Door te sturen op impact kun je efficiënt evalueren wat je doet en hierdoor 

groeien. Het geeft inzicht in je doelen. Je moet weten wat je nu al bereikt 

om te zien waar je kunt groeien. Dat doe je door te kijken naar wat de 

impact is van een activiteit/interventie. 

• Als je weet wat het effect is van het werk dat je doet, is dat erg 

motiverend. Zowel voor een individu als voor een groep. Dat kan een 

groep leerkrachten zijn van één school, maar het kan ook gaan om 

een overstijgende vakgroep ICT. Door het aantonen van impact kun je 

verantwoorden waarom je bepaalde keuzes maakt en wat je bestaansrecht 

is als organisatie. Deze bewijslast of verantwoording kan ook richting 

ouders, collega’s of directie een positieve rol spelen.

©
In het basisonderwijs wordt continu getoetst om de ontwikkeling 

van kinderen in kaart te brengen en te monitoren, denk aan 

methodetoetsen en citotoetsen. Niet alles wat in het dagelijks 

onderwijs gebeurt, kan echter op deze manier worden 

getoetst. Vrijere vormen van onderwijs, thematisch onderwijs of 

projectonderwijs lenen zich daar minder goed voor. Terwijl je wel wilt 

weten wat de impact van je onderwijs is op een kind of een groep 

kinderen. Impact teweegbrengen bij een kind is immers één van de 

belangrijkste redenen dat je voor de klas staat. 

De term impact hoor je de afgelopen jaren steeds vaker maar wat 

betekent impact nu eigenlijk in de context van het onderwijs? Impact 

is de verandering die aan jou toegeschreven kan worden. Zowel 

positief als negatief, gepland of ongepland. Het is dus bijvoorbeeld 

de verandering die ontstaat bij kinderen door een interventie die 

jij inzet. Het gaat hierbij om de combinatie tussen bijvoorbeeld een 

lessenreeks en de didactische wijze waarop jij de les geeft.

Die impact ofwel de verandering kun je meten. Idealiter doe je 

dat door een combinatie van drie vormen van bewijslast: tellen, 

vertellen en wetenschap. Bij tellen verzamel je data, cijfers en 

percentages. Bij vertellen gaat het om een verhaal of ervaring, 

een belevenis. Bij wetenschap gaat het om bewijslast die al door 

anderen is onderzocht, en waarvan je dus gebruik mag maken. 

Zo is onderzocht dat een kwartier vrij lezen bij een kind 1000 

nieuwe woorden per jaar oplevert. Dat mag je dan gebruiken in je 

impactmeting.

Een impactmeting kan ook ingezet worden als aanvulling op de 

cijfers die de opbrengst zijn van een kwantitatief onderzoek, 

bijvoorbeeld de Mediawijsheid Meter.

Wat is impact?

Voor wie?
Dit document is bedoeld voor 

leerkrachten van groep 7 
en 8 die de impact van hun 

onderwijs op een kwalitatieve 
manier in beeld willen brengen.

https://www.cubiss.nl/mediawijsheidmeter


1) Waarvan wil je de impact meten?

Beantwoord de volgende vraag:

Wat is de interventie die je hebt gedaan/gaat doen waarvan je wilt weten welke 

impact je ermee hebt (gehad)?

Voorbeelduitwerking:

De Mediawijsheid Meter laat zien dat de kinderen in jouw klas niet voldoende 

scoren op het onderdeel ‘computational thinking’, en dan met name op het stuk 

‘programmeren’. Je wilt dat graag anders zien en besluit een extra lessenreeks 

programmeren in te plannen. Je wilt met de impactmeting achterhalen wat de 

impact is van de door jou verzorgde lessenreeks. 

2) Op welke vraag wil je antwoord krijgen?

Het is heel belangrijk om zorgvuldig de vraag te kiezen waarop je antwoord wilt krijgen met de 

impactmeting. 

Wat wil je precies meten?

In de voorbeelduitwerking gaan we aan de slag met twee typen vragen, namelijk over de kennis van het 

kind (‘wat weet je van programmeren?’) en over hoe het kind de toekomst ziet van programmeren (‘hoe ziet 

de toekomst van programmeren er volgens jou uit?’).

Twee andere mogelijkheden zijn om te onderzoeken hoe belangrijk een kind iets vindt (‘hoe belangrijk 

vind je programmeren?’) of om te onderzoeken of iets de voorkeur heeft van een kind (‘hoe leuk vind je 

programmeren?’)

Op deze vragen krijg je het meest actuele antwoord in de nulmeting1. Vervolgens doe je de interventie en 

daaropvolgend de éénmeting. Het verschil tussen de twee metingen is de verandering, en dus de impact. 

Voorbeelduitwerking:

Op basis van de uitslagen op de Mediawijsheid Meter op het onderdeel computational thinking en meer 

specifiek het onderdeel programmeren heb je de indruk dat de kinderen in jouw klas zich niet zo goed een 

voorstelling kunnen maken van wat programmeren nu precies is en hoe groot het concept programmeren 

is. Je hoopt dat je daar met de interveniërende lessenreeks verandering in kunt brengen. Vandaar dat jouw 

vragen voor de nulmeting zijn:

A) Wat is programmeren volgens jou?

B) Hoe ziet de toekomst van programmeren er volgens jou uit?

3) Hoe spits je dit toe op 
de leerlingen?

Afhankelijk van de leeftijd en het niveau 

van de kinderen moet je de vraag 

mogelijk laagdrempeliger maken zodat 

de leerling er echt mee aan de slag 

kan. Dit kan door wat context aan de 

vraag toe te voegen. Koppel de vraag 

bijvoorbeeld aan iets wat de leerlingen 

goed kennen, zoals school, een huisdier 

of een sport.

Voorbeelduitwerking:

De twee vragen ‘Wat is programmeren 

volgens jou?’ en ‘Hoe ziet de toekomst 

van programmeren er volgens jou uit?’ 

stel je bijvoorbeeld als volgt aan de 

kinderen:

• Wat is programmeren 

volgens jou? Wat kun je met 

programmeren doen?

• Stel je woont op de boerderij, hoe 

ziet dat er in de toekomst uit door 

programmeren?

+

Voorbereidende vragen voor de docent:

In deze instructie beschrijven we de verschillende stappen 

van een impactmeting, elke stap steeds gevolgd door een 

voorbeelduitwerking.

Instructie Impactmeting

1 Let op! Dit is niet dezelfde nulmeting als die van de Mediawijsheid Meter. 
Dit is de nulmeting behorend bij de impactmeting.
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Voorbeelduitwerking:

3aan de slag!

1) Doe de nulmeting

Het kind gaat nu op een creatieve manier de vraag/vragen 

beantwoorden. Het kind mag daarbij een vorm kiezen die 

dicht bij hem ligt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: een (digitaal) 

moodboard, lego, viltstiften en foto’s. Andere creatieve 

vormen kunnen ook gekozen worden, zolang het de leerling 

maar in staat stelt verandering in beeld te brengen. NB: De 

nulmeting en de éénmeting moeten qua creatieve vorm 

hetzelfde zijn. Dus als bij de nulmeting met foto’s wordt 

gewerkt, moet dat bij de éénmeting ook worden gedaan.

In antwoord op de eerste vraag: Wat is programmeren 

volgens jou? Wat kun je met programmeren doen? Maakt de 

negenjarige het volgende knutselwerk:

In antwoord op de tweede vraag: Stel je woont 

op de boerderij, hoe ziet dat er nu uit? Maakt de 

negenjarige het volgende knutselwerk:

Ze vertelt erbij: ‘Dit is een Ipad en 

daarmee kun je zoeken’. Ook zegt ze: 

‘Programmeren is volgens mij alles 

wat je op de computer doet.’

En ze vertelt erbij: “Het paard is 

gewoon ‘van vlees’ en krijgt hooi en 

water. De stal is van hout.”

l
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Voorbeelduitwerking:

3) Doe de éénmeting 

Nadat de lessenreeks voltooid is, herhaal je Aan de slag!- stap 1. Het kind beantwoordt 

beide vragen weer met een knutselwerk. In het geval van deze voorbeelduitwerking 

is het kind aan de slag gegaan met een bepaalde toepassing van programmeren, 

namelijk de wijze waarop slimme stoplichten geprogrammeerd worden. 

In antwoord op vraag 1 (Wat is programmeren volgens jou? Wat kun je met 

programmeren doen?) maakt het kind het volgende knutselwerk:

In antwoord op vraag 2 (Stel je woont op de boerderij, hoe ziet dat er in de 

toekomst uit?) maakte het kind het volgende knutselwerk:

En voegt eraan toe: “Programmeren is dat je de 

computer iets laat doen. De computer kan een soort 

afstandsbediening worden voor stoplichten enzo.”

En voegde er nog aan toe: “Je kunt een robotpaard kopen. En je kunt kiezen wat hij 

allemaal kan (net zoals bij een telefoon); de mijne kan bijvoorbeeld ook vliegen. Hij 

hoeft geen water en hooi maar hij kan aan de oplader! De stal hoeft niet van hout en 

hij wordt nooit vies (want het paard poept niet).”

2) Doe de interventie
Van deze interventie moet de verwachting zijn dat het 

daadwerkelijk impact kán hebben. Een middag computerles 

volstaat daarom niet, bovengenoemde lessenreeks, uitgesmeerd 

over een aantal maanden, wel. 

Voorbeelduitwerking:
Je verzorgt voor de kinderen een lessenreeks van 12-wekelijkse lessen 

rondom het thema programmeren. Hierbij leren kinderen in welke 

toepassingen programmeren allemaal terugkomt. 

Voor inspiratie als het gaat om lessen over programmeren:  
www.mediawijzer.net/de-programmeerwijzer-de-startersgids-voor-
programmeren-in-het-onderwijs/

http://www.mediawijzer.net/de-programmeerwijzer-de-startersgids-voor-programmeren-in-het-onderwijs/
http://www.mediawijzer.net/de-programmeerwijzer-de-startersgids-voor-programmeren-in-het-onderwijs/
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Voorbeelduitwerking:

4) Meet de impact

De impact kan gemeten worden a.d.h.v. criteria als grootte, 

variatie, benodigde tijd, benodigde moeite en nadruk. 

Vul per leerling onderstaand invulvel in met vergelijkende 

omschrijvingen.

Uit de beschrijvingen in de tabellen blijkt dat programmeren 

een lastig begrip is voor kinderen, ze vinden het moeilijk om 

zich hier een beeld bij te vormen. Het is dus belangrijk om 

tijdens de interventie voldoende stil te staan bij toepassingen 

van programmeren en om er echt concreet mee aan de slag 

te gaan.

De impactmeting geeft informatie over hoe het kind zich (in dit geval 

‘programmeren’) voorstelt, wat zijn/haar mening erover is, hoe groot zíjn/haar 

inzicht erin is en hoe hij/zij zijn/haar beeld ervan kan toepassen op de wereld 

om zich heen. Dit is aanvullende informatie op de cijfermatige informatie die 

uit een kwantitatief meetinstrument als de Mediawijsheid Meter komt. Een 

combinatie van de twee soorten metingen geeft veel informatie over wat er 

(nog) voor nodig is om samen met je klas het vooraf gestelde doel te bereiken.

Criteria Toelichting 0-meting impact 1-meting impact

Grootte Hoe veel of hoe groot 

is het?

Variatie Hoe divers of beperkt 

is het?

Benodigde tijd Hoe lang is het kind 

ermee bezig?

Benodigde 

moeite

Is het moeilijk/makke-

lijk voor het kind om te 

maken?

Creativiteit Gaat niet om de 

creativiteit van het 

kind, maar in hoeverre 

gaat het kind ‘los’, is 

het lekker creatief 

bezig?

Criteria 0-meting impact 1-meting impact

Grootte Kind tekent een klein onder-

werp.

Kind tekent grotere onder-

werpen.

Variatie Kind tekent één onderwerp. Kind tekent meerdere on-

derwerpen en gebruikt meer 

kleur.

Benodigde tijd Kind is klaar in 10 

minuten.

Kind is 20 minuten bezig met 

tekenen omdat het allerlei 

ideeën heeft.

Benodigde 

moeite

Kind vindt het lastig, is niet 

geconcentreerd.

Kind heeft een plan en gaat 

daarmee meteen aan de 

slag.

Creativiteit Kind heeft weinig ideeën om 

te tekenen, blijft hangen in 

stereotypen. 

Kind heeft allerlei ideeën en 

is lekker creatief bezig.
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Cubiss adviseert en ondersteunt 

organisaties die zich gesteld zien voor 

vraagstukken op het gebied van lezen, 

leren en informeren. Bij de totstandkoming 

van deze uitgave is de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kan 

Cubiss geen verantwoordelijkheid nemen of 

aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk 

verkeerde informatie, niet-werkende links of 

verouderde informatie op externe websites. 
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