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Betekenisvol, 
gemakkelijker te
begrijpen en
onthouden
(inbedden in 
kennisnetwerk)

Persoonlijk nut 
verhoogt
intrinsieke
leermotivatie

Waarom een context?





Realistisch, of sommen over een andere ‘rekenwerkelijkheid’?



Contextsommen niet altijd even realistisch

• Gevolg:
- Saai
- Nutteloos
- Niet leuk!



Hoe dan wel?

• Uitgangspunt van het onderzoek: Eva’s persoonlijke ervaring.



Contextpersonalisatie

• Twee manieren:
1. Self-referencing: ‘jij’ in de som verwerken
2. Sommen laten aansluiten bij wat kinderen zelf leuk vinden. Persoonlijk, dus per 

kind

• Eerder onderzoek: positieve effecten van personalisatie op prestaties en leerwinst.

(e.g., Bernacki & Walkington, 2014; Davis-Dorsey et al., 
1991; Ku & Sullivan, 2000, 2002;Ross & Anand, 1987; 
Walkington & Bernacki, 2017)



Onze onderzoeksvragen

1. Waarom werkt contextpersonalisatie?
Hypothese:

- Meer plezier?
- Minder ervaren moeite?

2. Voor wie werkt contextpersonalisatie het beste?

Betekenisvol, 
gemakkelijker te
begrijpen en
onthouden
(inbedden in 
kennisnetwerk)

Persoonlijk nut 
verhoogt
intrinsieke
leermotivatie

Vooral relevant voor bijvoorbeeld:
- Zwakke rekenaars
- Kinderen met zwak werkgeheugen
- Zwakke lezers



Voor de wetenschappers onder ons: moderated mediation.

• Waarom: mediatie
• Voor wie: moderatie

X:
Personalization

Y:
Performance

Mediator:
(1) Enjoyment

(2) Load

  + or 0 .

AbIlity:
Math

Reading
Working Memory



Maak het persoonlijk!
Contextpersonalisatie studie 1

Meting vooraf
• Interessevragenlijst
• Werkgeheugen

• Citoscores:
• Rekenen
• Lezen

8 rekensommen
• 125 kinderen in 

experimentele groep:
• Interesses verwerkt in 

rekentaak

• 113 kinderen in 
controlegroep: dezelfde
sommen in neutrale context

Na elke som

• Plezier

• Moeite



Meting vooraf: interessevragenlijst



Sommenboekje

Gepersonaliseerde conditie

Controleconditie

Na elke som:



Resultaten deel 1: waarom werkt personalisatie?
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Resultaten deel 2: voor wie werkt personalisatie?

• Voor niemand. Ook niet voor zwakkere kinderen. (geen moderatie).

X:
Personalization

Y:
Performance

Mediator:
(1) Enjoyment

(2) Load

  + or 0 .

AbIlity:
Math

Reading
Working Memory



Resultaten deel 3: bijvangst

Meer plezier betere prestaties
Minder moeite betere prestaties

Deze effecten zijn sterker bij
- Zwakkere rekenaars
- Zwakkere lezers (alleen plezier)
- Zwakker werkgeheugen

Wel volgens verwachting!

X:
Personalization

Y:
Performance

Mediator:
(1) Enjoyment

(2) Load

  + or 0 .

AbIlity:
Math

Reading
Working Memory



Samengevat

Hypothese Resultaten
De kinderen in de 
personalisatieconditie…
… vinden de sommen leuker X
… vinden de sommen minder 
moeite kosten

X

… hebben meer sommen goed X

Overig:
Meer plezier = betere prestaties 

Pleziereffect sterker voor zwakkere
kinderen



Minder moeite = betere prestaties 

Moeite-effect sterker voor
zwakkere kinderen





Tussentijdse conclusie

• De mechanismen werken in principe wel!

• Maar personalisatie hielp niet.

Verklaring:
• Te oppervlakkig?
• Te eentonig?



Nieuwe studie: betere personalisatie

Verbeteringen:
• Open antwoordformat in de interessevragenlijst
• Overkoepelende verhaallijn: vieren van verjaardag
• Meer variatie in soorten opgaven



Gepersonaliseerde conditie

Controleconditie



Studie 2: Resultaten deel 1
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Déja-vu!



Studie 2: meer resultaten

Meer plezier betere prestaties
Minder moeite betere prestaties

Deze effecten zijn NIET sterker bij
- Zwakkere rekenaars
- Zwakkere lezers (alleen plezier)
- Zwakker werkgeheugen

X:
Personalization

Y:
Performance

Mediator:
(1) Enjoyment

(2) Load

  + or 0 .

AbIlity:
Math

Reading
Working Memory



Resultaten

Hypothese Studie 1 Studie 2
De kinderen in de 
personalisatieconditie…
… vinden de sommen leuker X X
… vinden de sommen minder 
moeite kosten

X X

… hebben meer sommen goed X X

Overig:
Meer plezier = betere prestaties  

Pleziereffect sterker voor
zwakkere kinderen

 X

Minder moeite = betere
prestaties

 

Moeite-effect sterker voor
zwakkere kinderen

 X



Waarom werkte personalisatie niet?

• Dimensies van personalisatie (Walkington & Hayata, 2017)
1. Diepte
2. Precisie (‘grain size’)
3. Eigenaarschap

• Andere verklaringen:
- Toets vs instructie
- Leeftijdsgroep (zie ook Hickendorff, 2013)
- Contextsommen in controlegroep

• Waarom in studie 2 nog zwakkere effecten dan in studie 1?



Take home message

• Rekenplezier en ervaren moeite zijn belangrijk.
• Vooral voor de zwakkere leerlingen.

• Maar personalisatie relatief oppervlakkig toepassen werkt niet!
- Misschien wel bij meer diepte, precisie en eigenaarschap, en bij toepassen in 

de instructiefase
- Vraagt wel veel meer van de docent!



Vragen of suggesties?
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