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Hoe kan het klaslokaal bijdragen aan de motivatie van
leerlingen op het middelbaar onderwijs?

Samenvatting
Vraagstuk
Motivatie is in het onderwijs altijd al een veel besproken onderwerp
geweest, omdat het de werkhouding en leer effectiviteit van de
leerlingen bepaald. Maar aan de andere kant hoor je het tegenwoordig alleen maar genoemd worden in een negatieve context. Men
spreekt vaak over een “motivatie gebrek” bij de leerlingen. Hoewel
deze bron van positieve werkhouding zo belangrijk is, wordt er in de
realiteit weinig mee gedaan op grote schaal. Er moet een interventie
komen in het huidige schoolsysteem, zodat de natuurlijke motivatie
die in ieder mens zit goed ingezet kan worden.

Eigen positionering
Vanuit mijn eigen tijd op de middelbare school, en nu nog steeds, heb
ik mij altijd heel erg kunnen ergeren aan momenten wanneer er chaos
was in de klas. Met chaos bedoel ik dat de leerlingen met allerlei
dingen bezig waren behalve met de les. Hierdoor kon de docent niet
goed les geven en de uitleg werd constant onderbroken. Voor mij
maakte dit de lessen heel zwaar om het goed te kunnen volgen en er
nuttige informatie uit te halen. Hierdoor moest ik veel extra werk thuis
doen wat ik eigenlijk op school al gedaan zou moeten hebben.
Persoonlijk haal ik de meeste waarde uit werken in de klas wanneer
iedereen er met zijn gedachten en intenties bij zijn. Veel mensen
geven vaak de schuld aan drukte als vorm van afleiding waardoor ze
niet goed kunnen functioneren in een les. Maar ik zelf vond de drukte
altijd fijn, wanneer de drukte gepast was bij een bepaalde context.
Omdat deze drukte mij juist meer energie gaf om harder te werken en
actiever mee te doen
Daarom wil ik met dit onderzoek een manier vinden om de natuurlijke
motivatie en energie, die leerlingen in zich hebben als mens, te beïnvloeden om een positiever werksfeer in de klas te creëren.

Onderzoeksactiviteiten & conclusies
Literatuuronderzoek
Educatie is zijn in essentie een psychologisch onderzoeksgebied.
Educatie psychologie fungeert als een overkoepelende term waar veel
verschillende subcategorieën van psychologie onder vallen, zoals
student motivatie, instructie design, educatie technologie, curriculum
ontwikkeling, organisatie leer, speciale educatie, klas management.
Voor dit onderzoek is motivatie het de rode draad die door het hele
project heen loopt en centraal staat.

Kwantitatief onderzoek
Om meer grip te krijgen op waar de motivatie problemen vandaan
komen, hoe het zich uit en hoe de leerlingen er zelf tegen aan kijken
heb ik een enquête (zie bijlage) uitgezet bij verschillende klassen. Hier
heb ik meerdere inzichten uit kunnen halen voor het onderzoek. Een
van deze inzichten was wat nou de behoeftes van de leerlingen zelf
zijn en hoe deze aansluiten op de verwachtingen van school en het
door de overheid vastgestelde curriculum.

Motivatie psychologie is een onderwerp waarover experts het nog
steeds niet eens zijn over hoe het nou precies werkt, daarom zijn hier
tientallen theorieën over ontstaan. Ieder met grote of kleine nuance
verschillen ten opzichte van de andere. Een van de meest gebruikte
theorieën binnen educatie is de Zelf Determinatie Theorie (ZDT), en
dat is ook de theorie die ik binnen dit onderzoek gebruik als framework. De ZDT maakt een belangrijk onderscheid tussen intrinsieke
motivatie en verschillende niveaus van extrinsieke motivatie. Maar
ook tussen gecontroleerde en autonome motivatie. Daarnaast gaat
deze ervan uit dat de mens van nature 3 basisbehoeften en wanneer
deze bevredigd worden ontstaat er een hogere mate van motivatie
binnen een persoon. Deze basisbehoeften zijn relationele verbondenheid, competentie en autonomie.

Kwalitatief onderzoek
Ook heb ik meerdere docenten geïnterviewd om inzicht te krijgen naar
hoe zij alles wat er in de klas gebeurt rondom motivatie ervaren. Hierdoor heb ik een beter idee gekregen over wat voor groepsdynamiek er
speelt in de klas en wat voor relaties er zijn tussen de docenten, leerlingen, werkvormen, curriculum en andere relevante zaken.

Gamification is techniek die in veel verschillende sectoren word gebruikt. Hierbij worden elementen van game design gebruikt om nieuwe
werkvormen te creëren binnen een al bestaand systeem. Games zijn
van nature bedoelt om engagement te genereren bij de speler en met
gamification probeert men dit effect ook te behalen in een andere
context. In dit project worden elementen van gamification gebruikt om
de behoeften van de ZDT aan te kaarten.

Conclusie
Uit dit onderzoek is de volgende hoofdvraag ontstaan:
-Hoe kan het klaslokaal bijdragen aan de motivatie van leerlingen op het
middelbaar onderwijs?
En hier komen de volgende deelvragen bij kijken:
-Wat beïnvloed motivatie in een mens?
-In hoeverre zijn de leerlingen bewust van hun werkhouding?
-Wat voor effect hebben externe invloeden op de leerlingen?
-Hoe word de omgeving gebruikt tijdens de les?
-Wat voor effect heeft blended learning?

Prototypes
Audio analyse
Een van de grootste vormen van afleiding in de les geluid en dan voornamelijk geluid in de vorm van pratende klasgenoten. Dit kwam naar
voren uit de resultaten van de enquête, de interviews en het bureau
onderzoek. Wanneer dit element gelimiteerd kan worden kan dit een
betere werksfeer creëren.
Voor dit prototype heb ik de geluidsniveaus van het praten van
studenten gebruikt om deze om te zetten naar een vorm van feedback. Het idee hierachter was om leerlingen inzicht te geven naar hoe
zij zelf functioneren in de les. Omdat zij zelf aangaven dat andere leerlingen de grootste bron van afleiding zijn en omdat de docenten juist
aangeven dat de leerlingen geen idee hebben van hoe luid zij nou
daadwerkelijk zijn in de les.
Deze feedback heb ik op 2 verschillende manieren getest. De eerste
versie was puur om te testen of de leerlingen realiseren hoe veel
geluid zij produceren. Hierbij werd tijdens een overleg constant een
audiotrack op de achtergrond afgespeeld van pratende mensen. Het
volume van deze audio werd bepaald door het niveau van de leerlingen zelf, wat werd gemeten door een microfoon.
De tweede versie was om te testen wat voor soort feedback effectief
was en goed toe te passen is in een realistische omgeving, omdat in
een echt lokaal geen audiotrack van pratende mensen aan kan
passen. Deze versie maakte gebruik van trillingen om feedback terug
te geven aan de leerling.

Bij de eerste versie kwam al snel naar voren dat de studenten geen
goed beeld hadden bij hoe luid dat zij zelf zijn. Iedereen zijn initiële
reactie was vrij geschokt en verbaasd, omdat ze dit zelf nooit zo
hadden ervaren. Naderhand zeiden ze dat gelijk anders gingen communiceren met elkaar omdat het hen nu afleidde.
Daarnaast was volgens de studenten trilling heel effectief in het geven
van feedback. Alleen de manier waarop deze op het lichaam was
geplaatst was het niet altijd comfortabel en kon soms obstructief zijn.
Als laatste was licht ook een vorm van feedback die ik had willen
testen als minder directe uitvoering. Hier had ik helaas in verband met
tijdsgebrek geen tijd meer voor.

Prototypes
Les-skelet
Dit laatste prototype was een iets andere kijk op hoe we de leerlingen
meer autonomie kunnen geven tijdens de les. Hierbij lag de focus
meer op de les stof zelf van op de groepsdynamiek, zoals bij het
tweede prototype.
Voor dit prototype heb ik een framework gemaakt van hoe de les er
van die dag uit gaat zien. Dit was meer een soort lijst van onderwerpen
die in de les aan bod moesten komen, maar er was nog geen
werkvorm aan gekoppeld.
In de eerste versie van de test mochten de leerlingen per groepje van
4 besluiten hoe ze ieder onderwerp wilden aanpakken. Bijvoorbeeld
samenwerkend, individueel, met internet, met een werkblad en dergelijken. Dit zorgde voor wat complicaties wanneer er een groepje rustig
individueel aan het werken was terwijl een andere groep luid aan het
overleggen was.
Voor de tweede versie werd het klassikaal besloten hoe ieder onderwerp gedaan zou worden, dit zorgde ervoor dat er geen contrast was
tussen verschillende groepjes. Alleen dit nam weer met zich mee dat
het weer wat van autonomie verminderde. Dit kwam omdat klassikaal
de meeste stemmen gelden was. Hierdoor was er steeds toch een
groot deel van de leerlingen die niet tevreden waren over de uiteindelijke invulling van de les.

De interviews naderhand kaartte aan dat er qua motivatie en werkhouding relatief weinig veranderde ten opzichte van een standaard
les. Wat dit liet zien is dat het lastig is om individuele autonomie te
verhogen zonder complicaties te creëren bij de andere leerlingen. En
daarnaast liet het zien dat motivatie meer is dan alleen maar een bepaalde voorkeur aan te spreken die de leerlingen hebben. Er zijn meer
elementen die van belang zijn in het complete plaatje van de ZDT om
motivatie te generen op een individueel niveau binnen een groep.

Prototypes
Rollenspel; gamification
Met dit prototype wilde ik kijken naar groepsdynamiek en naar de
onderlinge relaties tussen docent en leerlingen. Kijkend naar de ZDT
zijn autonomie, competentie en verbondenheid de drie hoofdpilaren
binnen het verkrijgen en vasthouden van motivatie. Deze drie probeer
ik met dit prototype aan te spreken.
Voor dit prototype heb ik twee sets gemaakt van rollen die de leerlingen aan kunnen nemen aan het begin van de les, met iedere set een
net iets andere groepshiërarchie.
Bij de eerste set lag de focus volledig op de interacties tussen de leerlingen. Maar bij de tweede werd ook de begeleider erbij betrokken om
zo de gehele groep te gebruiken. Bij beide sets konden de leerlingen
aan het begin van de les een rol kiezen en moesten de gehele les
volgens deze rol handelen en gepast interacteren met de andere
rollen. Dit creëerde bij de leerlingen een gevoel van autonomie, omdat
ze zelf een rol konden kiezen en daarmee bepalen hoe de les er voor
hen uitzag. En de samenhang van de rollen zorgde voor nieuwe vorm
van samenwerken die de leerlingen niet gewend zijn. Hoewel de
werkvorm ingekaderd was met bepaalde richtlijnen ervaarde de leerlingen toch meer vrijheid in vergelijking met een normale les.
Uit interviews naderhand met de docent en de leerlingen kwam naar
voren dat de leerlingen meer met de lesstof bezig waren dan normaal
tijdens de les. Er werd nog steeds veel gepraat onderling en regelmatig ook wat te enthousiast dat het lawaaierig werd, maar dit werd
niet als hinder ervaren.

Dit was contrasterend met de resultaten van het eerste prototype,
waarbij het geluid wel als negatief werden ervaren. Dit bracht twee
punten naar voren:
1. Er zit een verschil in types van achtergrond
gesprekken.
2. Wanneer je actief bezig bent raak je minder snel
afgeleid.

Proof of concept
Conclusies vanuit prototypes
De prototypes hebben meerdere inzichten gegeven die essentieel zijn
voor het uiteindelijke proof of concept. En deze gecombineerd met het
vraagstuk en mijn persoonlijke doelstellingen creëren de volgende lijst
aan pijlers en richtlijnen:
-Meer autonomie faciliteren zonder dat het ten koste gaat van
de ervaring van andere leerlingen.
-Verbondenheid forceren op een manier dat het natuurlijk voelt.
-Een tool aanbieden voor docenten en leerlingen om
mee te experimenten en eigen werkvormen te ontwikkelen.
Concept
Uiteindelijk zijn deze drie punten samen gekomen met de ervaringen
uit de prototypes om proof of concept van Personal Indication Desk
(PID). Deze bureaus bouwen verder op het prototype van het rollenspel, waarbij het bureau fungeert als een communicatie middel tussen
alle betrokken gebruikers. De bureaus worden gekoppeld aan de leerlingen via hun leerlingvolgsysteem account, zodat de activiteiten van
de leerlingen gemonitord en bijgehouden kunnen worden. Daarnaast
staan deze bureaus in contact met een centraal punt, wat in dit geval
de computer van de docent is, waar vanuit de begeleider de les kan
coördineren.

Literatuuronderzoek
Waarom?
In de opening van dit verslag heb ik kort al de frustraties rondom motivatie in het onderwijs aangekaart. Dit is een onderwerp dat vaak wordt
besproken onder betrokkenen in het onderwijs en andere experts in
het vakgebied. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat Nederlandse scholen relatief laag scoren op de werkhouding van de leerlingen en hun gedrag in de klas [1]. Dit werd ook beaamt door de docenten die ik geïnterviewd heb. Deze interviews worden later nog
aangekaart. Dit herken ik ook uit mijn ervaringen op het middelbaar
onderwijs en op het wetenschappelijk onderwijs. Mijn eigen frustraties als leerling lagen aan de basis van dit onderzoek en creëerde
mijn interesse in dit onderwerp.
Voordat ik aan het ontwerpen van een oplossing kon beginnen moest
ik de situatie beter begrijpen. Ik moest weten welke dingen er spelen
in zo’n situatie en welke achtergronden en theorieën van belang zijn
om een gepast concept te bedenken.

Motivatie
Wat is motivatie?
Motivatie kent een groot aantal wetenschappelijk geaccepteerde
theorieën in de literatuur. Voor dit onderzoek heb ik de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) van Deci & Ryan aangehouden [2]. Ik heb hiervoor
gekozen omdat deze theorie veel al gebruikt wordt binnen het onderwijs.

De theorie van Deci & Ryan zegt dat de mens 3 basisbehoeftes heeft
die de intrinsieke motivatie van een persoon beïnvloeden. Deze
behoeftes zijn: autonomie, competentie en verbondenheid [2].
-Autonomie:

Het psychologisch vrij kunnen handelen en niet
onder externe druk staan.

De ZDT maakt een onderscheid tussen intriensieke en extrinsieke
motivatie. Intrinsieke motivatie is de motivatie die een persoon vanuit
zichzelf genereert, omdat deze een opdracht or activiteit leuk en/of
interessant vinden. Bij extrinsieke motivatie komt het juist van
buitenaf, van externe factoren. De meest voorkomende vormen van
extrinsieke motivatie zijn het vermijden van straffen of om een beloning te krijgen. Deci & Ryan zijn zeggen dat een kwaliteitsverschil is
tussen de verschillende vormen van motivatie (zie figuur 1).

-Competentie:

Het doeltreffend om kunnen gaan met de
omgeving en opdrachten.

-Verbondenheid:

Het opbouwen van positieve relaties met de
omgeving en anderen om hen heen.

Autonomie

ZDT
Fig. 1: Verschillende vormen van motivatie

Competentie

Verbondenheid

Fig. 2: De 3 basis behoeftes van de ZDT

Blended learning
Wat is blended learning?
Blended learning is een relatief nieuw concept binnen het onderwijs.
Er bestaan verschillende definities voor blended learning, maar
degene die ik aanhaal binnen dit onderzoek luidt: “De combinatie van
of media en tools binnen een leeromgeving” [3]. De definitie van blended learning staat nog steeds niet helemaal vast en deze zal over de
jaren heen ook nog veranderen naar aanleiding van technologische
ontwikkelingen. Om dit te versimpelen heb ik zelf de volgende definitie
geformuleerd: Het gebruik van technologie binnen een traditionele
lesvorm.

Mogelijke nadelen
Blended learning brent veel voordelen met zich me, maar de effecten
kunnen ook averechts werken. Wanneer de vorm van blended learning
niet goed aansluit bij het publiek, dan kan het juist motivatie problemen creëren [5]. Het publiek kan bijvoorbeeld te oud zijn of over geen
goed genoege basiskennis van techniek of digitale media beschikken.
Daarom is het van belang dat bij iedere implementatie goed onderzoek word gedaan naar de gebruikers per situatie.

Waarom blended learning?
De grootste reden waarvoor blended learning geprezen wordt binnen
het onderwijs is dat het meer mogelijkheden biedt voor onderwijs op
maat. Omdat er een gebrek aan budget en docenten is heerst er in het
onderwijs het probleem dat heel erg algemeen les word gegeven.
Hierdoor past het huidige systeem niet altijd even goed bij iedereen.
Scholen streven constant naar meer les op maat, omdat de wetenschap ook steeds meer aantoont hoe verschillende mensen op
verschillende wijze beter leren en functioneren [4]. De technologische
middelen bieden hier dus een uitkomst voor, omdat het tijd en geld
bespaart.
Daarnaast creëert het gebruik van technologie de mogelijkheid om
bestaande didactische werkvormen te verbeteren of uit te breiden.
Gamification is een voorbeeld van zo’n uitbreiding (het volgende
hoofdstuk gaat hier dieper op in). Hierbij is het doel om de opdrachten
aantrekkelijker te maken.

Fig. 3: Visualisatie blended learning
Blended Learning | MIT Center. (2020). MIT Center.
https://web.mit-center.eu/ru/node/141?page=3

Gamification
Wat is gamification?
Gamification is een techniek waarbij elementen van game development gebruikt binnen een compleet andere context. Denk hierbij aan
game mechanics, beloningen, sociale aspecten of progressie vormen.

Hoe ziet het er uit in de realiteit?
Veel al reeds bestaande gamification voorbeelden leunen heel heftig
op het idee van beloningen in de vorm van prijzen, badges, leaderboards en status. Uit onderzoek blijkt dat dit op korte termijn heel
effectief is, maar over langere tijd zelfs een negatief effect kan
hebben op de motivatie [6].

Fig. 5: Standaard gamification cyclus
Fig. 4: De 4 player types van Richard Bartle

Player types
Dit schema (zie figuur 4) van Bartle over de verschillende types van
spelers wordt aangehouden als de rode draad binnen de game design.
En wat je hierin ziet is dat ~80% van alle spelers Socializers zijn. Dit is
een belangrijk gegeven aangezien dit onderzoek zich over een hele
gevariëerde doelgroep buigt; met veel verschillende interesses,
normen en waardes. Het sociale aspect staat dus bovenaan in de
gamification van het onderwijs waar ik naar ga kijken.

Risico beloningen
De soort beloning en de manier waarop deze wordt uitgereikt aan de
speler/gebruiker bepaalt of de beloning motivatie genereert of juist
demotiverend werkt. Wanneer intrinsiek gemotiveerde leerlingen
geleid worden door extrinsieke beloningen kan dat het gevoel geven
dat hun eigen gevoelens niet meer centraal staan. Dan gaan de beloningen de plek in nemen van de natuurlijke motivatie die de kinderen in
zich hebben voor een bepaald vak of onderwerp. Hierdoor zakt langzaam de intrinsieke motivatie weg. Daarom is het essentieel dat de
beloningen afgestemd zijn op de spelers en het algemene publiek.

Educatie psychologie
Wat is educatie psychologie?
Educatie psychologie is een tak van psychologie dat zich buigt over de
leer van hoe mensen leren. Hier vallen bijvoorbeeld lesmethodes,
instructionele processen en individuele verschillen in leren onder.
Hierbij word niet alleen gekeken naar de leer processen van alle leeftijdsgroepen maar ook naar sociale, emotionele en cognitieve aspecten
die bij het leren van belang zijn.
Perspectieven binnen educatie psychologie
Wat je ook eerder zag bij motivatie van de meerdere invalshoeken
waarnaar een onderwerp gekeken kan worden is ook bij educatie
psychologie het geval. Ieder van deze perspectieven focust op specifieke factoren die komen kijken bij hoe mensen leren, zoals gedrag,
ervaringen of emoties. De meest geaccepteerde perspectieven zijn:
-Gedrag
-Ontwikkeling
-Cognitivisme
-Sociaal en cultureel
-Persoonlijke ervaringen
Cognitivisme
Bij het cognitivisme ligt de nadruk op de hoe de omgeving het leren
faciliteert. Denk hierbij aan dingen zoals verbale uitleg, demonstraties,
illustraties en vergelijkingen. Daarnaast is ook feedback een heel
belangrijk aspect binnen cognitivisme. Feedback wordt hier gebruikt
om de leerlingen informatie te geven over de effectiviteit van hun
toegepaste strategieën, zodat zij hiervan kunnen leren en deze inzichten gebruiken om bij te kunnen sturen. Cognitivisme stelt dat de deelnemers zeer actief zijn binnen het leerproces in plaats van alleen maar
passieve ontvangers van informatie [7].

Sociaal metacognitie
Metacognitie is a sub-onderwerp van cognitivisme en draait om het
individuele bewust zijn en het begrijpen van je eigen gedachte processen. Daarnaast heb je ook sociaal metacognitie wat gaat over het
bewust zijn en begrijpen van gedachtes, kennis, emoties en acties van
groepsgenoten in een samenwerkingsverband [8].
Sociaal metacognitie is iets wat van nature al veel gebeurd binnen het
onderwijs, ook al zijn de meeste mensen zich daar niet bewust van.
Het vragen van hulp over een onderwerp wat jij lastig vind aan een
mede-leerling waarvan jij weet dat die er wel veel van af weet, is een
voorbeeld van sociaal metacognitie.

Fig. 6: Sociaal metacognitie in een CSCL omgeving
Rapchak, M. E. (2017). Social Metacognition in Computer Supported Collaborative
Learning Environments: A Comparison in an Online and Face-To-Face Information
Literacy Course (Doctoral dissertation, Duquesne University). https://dsc.duq.edu/etd/186

Onderzoeksmethodes

Kwantitatief onderzoek
Doelgroep
De doelgroep binnen mijn onderzoek is de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. Hier valt het grootste deel van de kinderen onder van
16 t/m 18 jaar oud. Het onderzoek is gericht op een standaard middelbare school waarbij alle geslachten en genders aanwezig zijn. Daarnaast is er geen focus op een specifieke religie of andere
gedachtegang. Omdat dit onderzoek gericht is op de bovenbouw in
het algemeen zie je dat de leerlingen heel divers zijn op alle gebieden.
Er kunnen dus grote verschillen zijn tussen interesses, kennis, mentale capaciteit, leervoorkeuren, achtergrond, invloeden en dergelijke.
Na de brugklas vind er langzaam een verandering plaats bij de meeste
kinderen. Ze gaan het belangrijker vinden dat school gezellig is in
plaats van dat het om prestaties gaat [9]. Deze overgang kan vaak
voor veel frustraties zorgen bij ouders en docenten. En dit is heel
oppervlakkig gezegd een reden voor het zogenoemde motivatiegebrek bij kinderen. Waarbij niet zo zeer de motivatie weg is, maar de
prioriteiten bij de kinderen anders liggen.
Enquête
Om meer inzicht te krijgen in mijn doelgroep heb ik een vragenlijst
uitgezet onder verschillende bovenbouw klassen van het Newman
College in Breda. Deze vragenlijst is uiteindelijk door 130 leerlingen
binnen de doelgroep ingevuld.
De volledige vragenlijst met antwoorden is in de bijlage te vinden.

Resultaten en inzichten
De enquête heeft een paar interessante inzichten opgeleverd over de
doelgroep en enkele aannames vanuit de literatuur ondersteund.
-Maar ~8% van de leerlingen komt naar school met het doel om te
leren.
-Gemiddeld geven de leerlingen een 5.3 voor hoe school aansluit op
hun persoonlijke ambities en interesses.
-Het moeten leren voor een toetsmoment is niet effectief, veel informatie word snel weer vergeten.
-Te veel verplichte vakken en te weinig keuze in vakken.
-Interessante vakken leveren te weinig diepgang.
-De docent speelt een belangrijke rol
-Er is een groot verschil tussen de verwachtingen van de werkhouding
van leerlingen, hoe zij het ervaren en hoe het er in de werkelijkheid uit
ziet.
-Voor ~40% is het halen van voldoendes de grootste bron van motivatie (extrinsiek).
-Actief meedoen is the fijnste manier van leren.
-Grootste ergernissen zijn slechte uitleg en eenzijdige lessen.
-Leerlingen gebruiken thuis altijd mixed-media om te leren.
-Ze raken vaak afgeleid doordat de docent hun aandacht niet kan
behouden.
-71.3% van de leerlingen geeft aan een combinatie te willen van
samenwerken en individueel werken.
-De leerlingen zouden graag meer vrijheid willen over de lesstructuur,
het curriculum en de vormen van toetsing.

Kwalitatief onderzoek
Interviews
Om een beter idee te krijgen van hoe de lessen er in de realiteit uitzien
heb ik verschillende leraren geïnterviewd. Daarnaast heb ik enkele
leerlingen nog wat extra vragen gesteld na aanleiding van de enquête
over een paar onderwerpen waar ik meer van wilde weten.
Docenten
-Ze ervaren compleet gedemotiveerde leerlingen. Ondanks aansporing doen ze niks.
-Leerlingen hebben geen intentie om te werken. Ze nemen vaak geen
boek, pen of papier mee.
-Telefoons tijdens de les waar ze op gamen, appen of films kijken.
-Leerlingen zijn te zelfstandig, ze volgen hun eigen weg en gaan pas
wat doen als er een noodzaak voor is.
-Leerlingen zijn veel van de vorige jaren vergeten waardoor er veel
herhaalt moet worden.
-Leerlingen gaan niet diep in op problemen en opdrachten. Ze geven
heel snel op en zijn erg afwachtend.
-De klassen zijn te groot; ~30 leerlingen. Dit zorgt voor drukte en
onoverzichtelijkheid.
-School fungeert meer als sociale ontmoetingsplek dan een leeromgeving.

Leerlingen
-Er wordt geen reden of doel gegeven om te leren naast het halen van
voldoendes.
-Er is een gebrek aan keuze en vrijheid.
-Er wordt verteld wat er gedaan moet worden
-Er wordt verteld hoe het niet gedaan moet worden
-Er wordt verteld precies op welke manier iets gedaan moet
worden
-We zitten altijd van aan bepaalde criteria, richtlijnen en rubrics.
-We willen meer vrijheid en ruimte voor creativiteit en om onze passies
te gebruiken.
Fly on the wall
Ik heb een paar lessen bijgewoond achter in de klas om het klimaat in
de klas te observeren. Aan het einde van de les gaf de docent al wel
aan dat het een stuk minder chaotisch was, omdat er een onbekend
iemand in de klas zat, dan gedragen de leerlingen zich net iets anders.
Maar toch zijn hier wel een paar interessante punten naar voren
gekomen:
-Er zijn momenten van gemotiveerd hard werken, maar die zwakken
na enkele minuten weer af.
-Er heerst een constante strijd tussen de docent en de leerlingen.
-Leerlingen zijn meer met elkaar bezig dan met de les.
-Er zijn grote verschillen per klas qua motivatie en werkhouding.

Concepten en prototypes

Concept; Realtime feedback systeem
Feedback
Feedback is een van de belangrijkste communicatievormen binnen
een systeem. Feedback kan verschillende doeleinden hebben en in
veel verschillende vormen gerealiseerd worden. Binnen educatie zijn
dit de meest voorkomende vormen van feedback [10]:
-Informele feedback
-Formele feedback
-Formatieve feedback
-Summatieve feedback
-Peer feedback
-Zelf feeback
-Constructieve feedback
Dit zijn allemaal feedback vormen gericht op de leerling, maar er is
eigenlijk een heel groot gat wanneer het aan komt op feedback van de
leerlingen op externe zaken, zoals docenten, het curriculum of
werkvormen.

Concept
Het realtime feedback systeem concept is erop gericht om de feedback van de leerlingen te faciliteren over allerlei verschillende zaken
die tijden een les naar boven komen.
De leerlingen kunnen in real-time via hun telefoon feedback geven via
een simpele interface over hij zei de les op dat moment ervaren. Hierbij kunnen zij goed, middelmatig of slecht kiezen. Deze resultaten
worden samengevoegd en zijn zichtbaar voor de docent zodat deze
aan de hand van de ervaring de les kunnen bijsturen.
Reacties
Na het voorleggen van dit concept bij verschillende docenten kwam al
snel naar voren dat het feedback idee interessant was om meer
inzicht te krijgen, maar deze directe vorm kan dreigend overkomen.
Wanneer de feedback heel negatief is kan dit bij de docent verkeerd
overkomen en dus ook een negatieve sfeer in de klas creëren.
Conclusie
Het idee van feedback heb ik mee genemon naar het uiteindelijke
proof of concept. Alleen hier moet verder nagedacht worden de vorm
van de feedback, zodat dit geen negatieve effecten kan hebben.

Prototype; Audio monitoring
Drukte in de klas
Er bestaat binnen het onderwijs een grote variatie aan disruptief
gedrag. Dit soort gedraag wordt vaak expliciet beschreven als ruzie,
pestgedrag en verschillende vormen van agressie. Alleen het is niet
altijd zo gemakkelijk te categoriseren en er valt ook ander gedrag
onder dat geen negatieve intenties heeft. Druk zijn is een voorbeeld
hiervan en dit kan zowel een oorzaak en een gevolg zijn van disruptie
in de klas [11].

Systeem 1: Speech
Voor dit systeem werd de gemeten audio (dB) omgezet naar een
output volume waarde. Dit volume wordt gekoppeld aan een audiotrack van pratende mensen die constant in de achtergrond geloopt
word. Wanneer de leerlingen harder gaan praten wordt ook de audiotrack luider. Dit laat de leerlingen inzien hoe hard zei praten en hoe dit
over komt op anderen.

Uit de interviews met de docenten was gebleken dat zij het gevoel
hebben dat de leerlingen zich vaak niet bewust zijn disruptief gedrag
wanneer deze geen negatieve intenties hebben.
Normaliter pakt een docent dit soort gedraag aan door verbaal in te
grijpen or door de leerlingen in kwestie uit de les te zetten. Dit is vaak
niet de beste oplossing en creëert alleen maar meer drukte in de klas.
Concept
Met dit concept probeer ik de leerlingen bewust te maken van hun
gedrag. En aan de hand hiervan probeer ik te bepalen of zij inderdaad
niet bewust zijn van hun eigen handelingen en wat voor effect de
bewustwording heeft op hun gedrag.
Uitwerking
Hiervoor heb ik in Max 2 verschillende systemen gemaakt die allebei
gebruik maken van de audio niveaus die de leerlingen zelf genereren
als input. Hiermee meet ik hun “drukte” en deze heb ik in beide
systeem op een net iets andere manier ervaarbaar gemaakt voor de
leerlingen.

Fig. 7: Max diagram omzetting decibel
naar volume

Prototype; Audio monitoring
Systeem 2; Trillingen
In dit systeem word de gemeten audio omgezet naar trillingen (Max
diagram in bijlage). De gebruiker draag hierbij een armband met ingebouwde trilmotoren. Hoe harder de leerlingen praten, hoe harder de
armband gaat trillen. Dit geeft de leerlingen dus een subtiele indicatie
wanneer zij te luid zijn.

Resultaten
Na de tests zijn de gebruikers geïnterviewd over de effecten van de
prototypes.
Bij systeem 1 gaven de gebruikers gelijk aan dat het heel confronterend was om te horen hoe luid dat zij zelf waren, omdat ze daar zelf
nooit stil bij hebben gestaan. En zij gingen hier ook gelijk zachter door
praten. Dit zachter praten was ook het effect van dat ze zich niet goed
konden concentreren wanneer de audiotrack de luid werd.
Systeem 2 was de volgende iteratie stap van dit concept. Systeem 1
testte eigenlijk alleen de effectiviteit, Systeem 2 daarentegen zoekt
naar een meer realistische manier om dit effect te implementeren
binnen het onderwijs. Dit is omdat je niet zo maar het niveau van
anderen om je heen kan bepalen. Daarom is bij systeem 2 gekozen
voor haptic feedback die alleen door de gebruiker te ervaren is.
Wat de gebruikers ervaarden is dat de trilling te spontaan was wanneer er ineens een piek was in geluid. Zeker omdat het direct aan het
lichaam verbonden was. Dit gaf in meerdere gevallen de gebruikers
zelfs een schrikreactie.

Fig. 8: Armbanden met trilmotoren

Conclusie
De realtime feedback van de persoon zelf was heel interessant, maar
had uiteindelijk weinig effect op de motivatie van de gebruiker.
Elementen en resultaten van dit prototype worden wel meegenomen
in het uiteindelijke prototype.

Prototype; Les-Skelet
Concept
Een van de belangrijkste aspecten van motivatie was de autonomie
die een persoon kan ervaren. Met het les-skelet principe probeer ik
meer vrijheid te leggen bij de leerlingen over de lesinvulling.
Uitvoering
Hiervoor heeft een wiskunde docent speciaal een incomplete les
voorbereid. Het idee hierachter was dat de docent een lijst van theorie
elementen had opgesteld die in de les aan bod moesten komen en
dan konden de leerlingen onderling bepalen welke werkvorm zij aan
ieder element wilden koppelen.
Iteratie 1
Bij de eerste test ronde waren er 3 elementen die behandeld gingen
worden tijdens de les. De leerlingen waren verdeeld in 7 groepjes van
4 en in een van 3. Ieder groepje kon voor zichzelf bepalen hoe ze ieder
element gingen behandelen. Waarbij iedere optie maar een keer
gekozen mocht worden. Ze konden kiezen uit:
-Individueel (in stilte)
-Samenwerken
-Met telefoon/chromebook
-Met uitleg van de docent

Resultaten
Na de les zijn de docent en enkele leerlingen geïnterviewd over hun
ervaringen. De docent was vrij positief over de ervaring. Zij merkte dat
de leerlingen meer met de lesstof bezig waren dan normaal en minder
afdwaalde. Maar aan de andere kant omdat ieder groepje op zijn eigen
manier bezig was raakte ze het overzicht wel eens kwijt en werd het
vrij chaotisch.
De leerlingen hadden uiteenlopende meningen over de les invulling.
De extra keuze vrijheid werd als positief ervaren, maar bracht ook
nadelen met zich mee, zoals:
-Het was lastig om te focussen wanneer zij individueel rustig wilde
werken terwijl bij het groepje naast hen volop werd overlegd.
-De docent had het veel te druk met steeds bij ieder groepje langs
gaan waardoor alles heel erg bekrompen aanvoelde.
-Er was geen flexibiliteit. Wanneer je een werkvorm had gekozen dan
zat je daar aan vast ook al valt het op dat moment tegen.

Prototype; Les-Skelet
Iteratie 2
Bij de tweede iteratie werden de keuzes voor de werkvorm klassikaal
bepaald in plaats van per groepje om zo botsende werkvormen te
voorkomen.
Daarnaast om de leerlingen meer flexibiliteit te geven gaf de docent
om de 10 minuten de klas de kan om te wisselen of niet.
Resultaten
Bij de tweede iteratie waren de meningen nog meer gemengd dan bij
de eerste. Maar dit bracht wederom wel interessante inzichten.
De docent gaf aan dat de kinderen de hele tijd kozen voor samenwerken. Dit leidde ertoe dat de les veelal rumoerig was en nog steeds
lastig te overzien was. Maar door het geven van meer vrijheid aan de
kinderen gaf dit haar meer tijd en rust voor en tijdens de les, omdat
minder aan de lessen hoefde voor te bereiden.
Bij de leerlingen was er een twee splitsing van mensen die het heel fijn
vonden en mensen die er heel negatief naar keken. De ene helft
bestond uit meer zelfstandige leerlingen die het heerlijk vonden om
zelf aan de gang te gaan, ook al was dit niet altijd gefocust op de lesstof. De andere helft zocht juist meer begeleiding van de docent en
wilde rustig werken.

Conclusie
Het blijkt heel lastig om meer individuele autonomie aan mensen te
geven wanneer deze in een groter groepsverband moeten functioneren.
Maar wanneer je leerlingen meer autonomie dan merk je gelijk dat ze
actiever met de stof bezig zijn.
Flexibiliteit is belangrijk wanneer er meer verantwoordelijkheid wordt
gevraagd van leerlingen.
Meetkunde

Individueel
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tussen
lijnen

Afstand
punt
tot lijn

Fig. 9: Les invulling meetkunde les
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Prototype; Rollenspel - gamification
Concept
Het rollenspel concept was gebaseerd op de combinatie van de ZDT
en gamification. Hiermee wilde ik analyseren hoe de onderlinge relaties tussen leerlingen en docent effect hadden op de individuele motivatie van de leerlingen.
Voor de zelf-determinatie theorie heb ik geprobeerd de 3 basisbehoeftes van autonomie, competentie en verbondenheid te integreren
in het concept.
Het gamification element is role-play waarbij de spelers, in dit geval de
leerlingen, een specifieke rol aannemen binnen een groep. Er bestaan
heel veel verschillende vormen van rollenspellen, maar ze hebben
enkele overkoepelende doelen. De grootste doelen zijn een bepaalde
prestatie verrichten, een context ervaren en ontdekken of de aangenomen rol beter te leren kennen. In al deze gevallen staat samenwerken centraal en dit is het aspect wat ik vooral wil laten terug komen
in het concept.
Uitwerking
Ik heb 2 sets van rollen gemaakt. Bij de eerste set waren de rollen gebaseerd op het niveau waarover de individuele leerlingen beschikten.
Bij de tweede set waren de rollen meer gebaseerd op de persoonlijkheid van de leerlingen. Hierbij wilde ik onderzoeken er verschil zat
tussen wanneer leerlingen handelen vanuit academische vaardigheden of interpersoonlijke vaardigheden.

Aan het begin van de les konden de leerlingen een rol kiezen, hier
waren zij dan de rest van de les aan gekoppeld. De leerlingen waren in
principe vrij in de keuze voor de rol, de enige regel die er was stelde dat
enkele specifieke rollen (te zien bij de iteraties op de volgende pagina’s) minimaal een x aantal keer gekozen moesten worden zodat de
klas opgedeeld kon worden in x groepen. Daarna konden de leerlingen
zichzelf verdelen over deze groepen en daarin kunnen zij hun rollen
uitoefenen.

Prototypes Rollenspel - gamification
Iteratie 1; academische rollen
De rollen waren als volgt verdeeld:
-Expert*
-Goed
-Matig
-Slecht
De kanttekening was dat je de rol moet kiezen die het beste bij jou
paste bij een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld algebra, grammatica,
topografie et cetera. Het idee was dat iedereen in principe zelf aan het
werk ging met dezelfde opdrachten, ze maar mochten overleggen
wanneer nodig.
*Bij deze set van rollen moest de Expert rol minimaal 5 keer gekozen
worden. Zodat deze kon zorgen dat het werk in goede banen verliep
binnen iedere groep.
Resultaten
Uit interviews was gebleken dat het indelen van leerlingen in groepen
op academische vaardigheden Niet heel veel effect had op de motivatie van de leerlingen.
Wat wel op viel was dat de leerlingen die de slechte rol hadden
gekozen aangaven dat ze het fijner vonden om uitleg te krijgen van
een mede-leerling in plaats van van een docent.

Iteratie 2; persoonlijke rollen
De rollen waren als volgt verdeeld (uitleg van iedere rol is in de bijlage
te vinden):
-Voorzitter*
-Specialist*
-Vormer
-Voltooier
-Groepswerker
-Zorgdrager
-Bedrijfsman
Deze rollen waren gebaseerd op Belbin’s rolverdeling binnen teams
[12]. Deze rollen zouden in een ideale wereld in ieder team voorkomen
om zo een gestroomlijnde samenwerking te creëren. Een volledig
schema van de rollen is te vinden in de bijlage.
Hier zijn de rollen dus meer ingedeeld op de leerlingen hun persoonlijkheid en interpersoonlijke vaardigheden zoals extrovert, creatief,
perfectionistisch et cetera. Dit faciliteert meer een noodzaak op
elkaars individuele krachten en zwaktes te bouwen.
*Bij deze set van rollen moest de Voorzitter rol en de Specialist minimaal 3 keer gekozen worden. Zodat deze kunnen zorgen dat het werk in
goede banen verliep binnen iedere groep.

Prototypes Rollenspel - gamification
Resultaten
De docenten gaven aan dat de leerlingen veel meer met de lesstof
bezig waren dan met andere zaken. Normaal gesproken dwalen de
leerlingen vaak af gaan onderling praten over niet schoolse zaken. Dit
dit werd gelijk al als een verbetering gezien.
De leerlingen gaven aan het fijn te vinden om als een geheel te kunnen
werken in plaats van als losse individuen die met dezelfde opdracht
bezig zijn.
De docenten zeiden dat deze werkvorm regelmatig voor tamelijk veel
lawaai zorgde, meer dan normaal. Maar deze drukte ging wel gepaard
met hard werken, omdat alles binnen het groepje bleef. Ze gingen niet
communiceren met mede-leerlingen aan de andere kant van het
lokaal, wat voorheen wel gebeurde.
De leerlingen gaven aan dat ze geen last hebben gehad van de drukte
in het lokaal. De meesten waren zich niet bewust van wat de andere
groepjes om zich heen deden.
Conclusie
De resultaten van dit prototype lieten zien dat de aanname “drukte
leidt af” te kort door de bocht is. Dit kan twee redenen hebben of het
maakt uit waar de achtergrond gesprekken over gaan of dit prototype
bracht de kinderen in een vorm van flow waardoor de drukte hen niet
beïnvloedde [13].
Dit prototype laat ons ook zien dat wanneer de leerlingen meer keuzes
krijgen die gelinkt zijn aan hun persoonlijkheid dat dat invloed heeft op
hun motivatie. Dit kan betekenen dat ze of meer motivatie genereren
of de inherente motivatie langer vast kunnen houden.

Fig. 10: Leerlingen die bezig zijn met de rollen

Concepten en prototypes

Proof of concept
Ontwerpcriteria
Vanuit het onderzoek en de prototypes heb ik de volgende ontwerpcriteria opgesteld voor het proof of concept aan de hand van de
MoSCoW methode [14]:
-Het product moet intrinsieke motivatie verhogen bij de gebruikers
-Het product moet met minimale technische vaardigheden te gebruiken zijn.
-Het product moet als tool fungeren waar docenten hun eigen
persoonlijke draai aan kunnen geven.
-Het product zou in iedere klas inzetbaar moeten zijn.
-Het product zou de leerlingen moeten stimuleren op dieper in te gaan
op een opdracht.
-Het product zou samenwerking verbeteren.
-Het product kan een betere relatie tussen gebruikers creëren.
-Het product kan interpersoonlijke vaardigheden verbeteren.
-Het product hoeft geen verbetering van academische prestaties te
creëren.
-Het product hoeft de lesstof niet aantrekkelijker te maken voor de
leerlingen.

Concept
Na het testen van alle prototypes heb ik de meest interessante en veel
belovende aspecten samengevoegd in concept. Al deze aspecten
komen samen in een Internet of Things systeem voor een klaslokaal.
Het systeem heeft een centrale console (de computer van de docent)
met een digitale interface waaruit het gehele systeem wordt gecontroleerd en gedirigeerd. In het systeem staan Personal Indication
Desks (PID) en de leerlingen verbonden met de centrale console.

Proof of concept
Centrale interface
De hoofdtaak van de centrale interface is om een overzicht te geven
van alles wat er in de klas gebeurt rondom de PIDs. De begeleider of
docent kan met deze informatie actief handelen om de les in goede
banen te leiden. Daarnaast kan de docent voorafgaand aan de les, of
aan het begin van de les, bepaalde variabelen instellen voor hoe de les
er uit komt te zien. In deze versie zijn dit de rollen die de leerlingen aan
kunnen nemen, de indeling van de bureaus en de werkvormen die gebruikt kunnen worden. De begeleider of docent kan hierbij kiezen voor
een eigen indeling of een van de vooraf ingestelde voorbeelden. Dit
geeft hen toch de vrijheid wanneer zij voelen dat hun persoonlijke
invulling beter past bij een gegeven situatie.

Proof of concept
Personal Indication Desk
Uiteindelijk zijn deze drie punten samen gekomen met de ervaringen
uit de prototypes om proof of concept van Personal Indication Desk
(PID). Deze bureau’s bouwen verder op het prototype van het rollenspel, waarbij het bureau fungeert als een communicatie middel tussen
alle betrokken gebruikers. De bureau’s worden gekoppeld aan de leerlingen via hun leerlingvolgsysteem account, zodat de activiteiten van
de leerlingen gemonitord en bijgehouden kan worden. Daarnaast
staan deze bureaus in contact met een centraal punt, wat in dit geval
de computer van de docent is, waar vanuit de begeleider de les kan
coördineren.
Indicatie en communicatie
De bureau’s geven een realtime indicatie van de actieve rol en de
status van de gebruiker. Deze indicatie wordt gerealiseerd op twee
verschillende manieren. Als eerste wordt dit gedaan op de interface
van het centrale communicatie punt, waar de begeleider/docent een
compleet overzicht heeft van alle losse bureaus. Daarnaast wordt het
ook weergegeven op de bureaus zelf door middel van lampen die
hierin zijn verwerkt. Deze lampen communiceren via kleurcodes
verschillende soorten van statussen naar de gebruiker, mede-leerlingen en de docent.

Sensoren
De bureau’s zijn
uitgerust met geluid
sensoren die meten wanneer
een leerling of groep te luid is en
zal deze informatie communiceren met zowel de leerling zelf als
met de docent via de centrale
interface.

Licht indicatie
Het blad van de bureau’s
geven licht volgens een vooraf
bepaalde kleurcode. Deze kleurcode geeft de status aan van leerling
die het bureau op dat moment in
gebruik heeft.
Het bureaublad heeft een diffuse top
laag waardoor het licht zacht is en
deze de gebruiker niet hindert
bij zijn/haar taak

User journey
Leerling

Docent

Rol selectie
De leerlingen mogen voor de
les een van de door de
docent afgestemde rol
kiezen.

Les voorbereiding
De docent bereidt de les voor
waarbij de tafel indeling word
bepaald en welke rollen er
worden gebruikt.

Bel gaat
De leerlingen komen het
lokaal binnen.

Uploaden naar het systeem
De docent uploadt de
planning naar het systeem.

Tafel indeling
De tafels laten zien hoe ze
voor deze specifieke les
ingedeeld moeten worden.

Les begint
De docent activeert het
systeem via de interface.

Gaan zitten aan een tafel
De tafel wordt verbonden aan
de leerling.

Monitoren van de les
De docent houdt tijdens de
les de interface in de gaten
en springt bij waar nodig.

De les begint
De tafels worden actief:
de sensoren beginnen te
werken en het blad geeft de
correcte kleur indicaties.

De les eindigt
De docent beeïndigt de les en
de tafels deactiveren en de
docent krijgt een overzicht
van hoe de les verlopen is.

De les eindigt
De leerlingen verlaten het
lokaal en worden automatisch uit het systeem van dat
klaslokaal gehaald.

Nieuwe klas komt
De docent start een nieuw
programma voor de volgende
klas die onderweg is naar het
lokaal.

Conclusie en discussie
Conclusie
Hoe kan het klaslokaal bijdragen aan de motivatie van leerlingen op het
middelbaar onderwijs?
Onderwijs en educatie blijven uiterst complexe onderzoeksgebieden
die een hele hoop variabelen met zich mee dragen. En deze gebieden
zitten ook nog vast aan hele lijst van richtlijnen en eisen vanuit de
overheid. Maar ook binnen zo’n stricte context is er nog veel ruimte
om te experimenteren en veranderingen toe te brengen.
Het klaslokaal is nog steeds en vrij onbenutte schakel binnen het
onderwijs en hier valt zeker nog veel uit te halen. De indeling van de
tafels, digi-borden en muur decoraties zijn nog maar het begin van wat
er mogelijk is.
Ik ben van mening dat ook binnen het onderwijs de toekomst ligt
binnen het Internet of Things concept. IoT biedt de mogelijkheid voor
meer gepersonaliseerd onderwijs voor de leerlingen wat bij kan
dragen aan de autonomie en competentie. En kan het functioneren als
basis voor gamification elementen die eenvoudig toegepast kunnen
worden om zo in te spelen op de onderlinge relaties en om te les stof
aantrekkelijker te maken.
Met dit onderzoek heb ik een opzet gedaan naar hoe dit geïntegreerd
kan worden binnen een middelbare school. En dit heeft laten zien dat
wanneer je het klaslokaal breder in kan zetten dat dit meer vrijheid
bied voor de docenten en meer motivatie kan faciliteren bij de leerlingen aan de hand van de zelf-determinatie theorie.

Aanbeveling
De prototypes zijn in verband met de Mei vakantie niet optimaal getest
in een compleet natuurlijke setting. Deze zijn nu uitgevoerd bij
verschillende klassen en bij studenten van het HBO. De tests zouden
eigenlijk meerdere malen bij dezeflde klas uitgevoerd worden om
beter de verandering te kunnen observeren. Nu is bijvoorbeeld een 4
VWO klas met een 5 Havo vergeleken waar van nature al een andere
groepsdynamiek bestond. Er is dus een mogelijkheid dat resultaten
afwijken in een beter gecontroleerde situatie.
Daarnaast zijn de resultaten van de prototypes gemeten aan de hand
van interviews in verband met tijdsgebrek. Deze zouden eigenlijk
gemeten moeten worden met een verschillende methodes zoals bijvoorbeeld met de Student Opinion Scale (SOS) om hier meer objectieve
en meetbare resultaten uit te kunnen halen.
De technologie de uiteindelijk in het product verwerkt gaan worden
moeten nog verder uitgedacht worden om de haalbaarheid en effectiviteit te kunnen bepalen van het systeem zoals het nu bedacht is. Er
kunnen namelijk nog andere sensoren en communicatie middelen
bestaan die mogelijk beter werken in deze context.
Er moet nog gekeken worden naar welke functionaliteiten de interface
precies gaat krijgen en hoe deze vorm gegeven gaan worden.
Ook moet nog gekeken worden of dat het mogelijk is om de studenten
hun leerlingvolgsysteem account of een ander account te laten verbinden met het systeem in verband met privacy en veiligheid.
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