Statistische analyses
Statistische analyse (1)

Persoons – achtergrond kenmerken

Statistische analyse (2)

Vergelijking gemiddelde scores ontwerpcriteria per OGP

De scores worden als volgt geïnterpreteerd

Voorlopige constateringen op grond van de vergelijking van gemiddelden
Op basis van statistische analyse (2) kan het volgende worden geconstateerd:
1. In het algemeen geldt dat de studenten de nieuwe kwartaalopdrachten uitdagend
en betekenisvol vonden; dat de stappenplannen bij de ontwerpen houvast gaven
bij het werken aan de opdrachten; dat de toepassing van ICT motiverend was om
aan de opdrachten te werken én dat het ontwerp in totaliteit ondersteunend was
bij de succesvolle afsluiting ervan. Te onderscheiden aspecten werden in 88% van
de gevallen met voldoende of hoger beoordeeld. In 70% van de gevallen was de
waardering zelfs ruim voldoende of goed.
2. De vierde kwartaalopdracht is niet aangepast aan specifieke kenmerken van leren van
jongens. Dat is zichtbaar in de resultaten van deze eerste analyses. De waardering van
studenten voor de vierde kwartaalopdracht trekt een wissel op het algemene beeld.
Indien kwartaalopdracht 4 wordt uitgesloten van de totaalbeoordeling wordt zelfs 80%
van de aspecten met ruim voldoende of goed gewaardeerd. De wissel die door de
vierde kwartaalopdracht wordt getrokken komt met name voor rekening van de lage
scores op de onderdelen uitdaging, betekenisvolheid en ICT.
3. Het houvast dat het stappenplan geeft wordt in elke periode hoger gewaardeerd. In
periode 1 scoort het gebruik van een stappenplan een onvoldoende.
In de navolgende periodes verschuift de waardering hiervoor stap voor stap via
voldoende en ruim voldoende naar uiteindelijk een goede beoordeling in
periode 4.
4. Tegen de achtergrond van het gegeven dat studenten zeer tevreden zijn over de
eerste drie kwartaalopdrachten kan worden geconstateerd dat vrouwelijke studenten
meer uitdaging vonden dan de mannelijke studenten; dat vrouwelijke studenten meer
houvast vonden bij stappenplannen; dat vrouwelijke studenten, meer dan de mannelijke
studenten, door het gebruik van ICT gemotiveerd werden om aan de opdracht te
werken én dat vrouwelijke studenten, in vergelijking met mannelijke studenten, meer
de indruk hadden dat het nieuwe ontwerp van de kwartaalopdrachten hen hielp bij
succesvolle afsluiting ervan. De mannelijke studenten vonden de kwartaalopdrachten
in het algemeen meer betekenisvol dan de vrouwelijke studenten. Voor de eerste
kwartaalopdracht is dit verschil in waardering opvallend groot. t(49)=1.44, p=0.16). Dit
is weliswaar geen significant verschil, maar het tendeert mogelijk wel naar een trend.
5. 5. De grootste verschillen in waardering tussen mannelijke en vrouwelijke studenten
zijn herleidbaar naar de vierde kwartaalopdracht. Dat is de opdracht die níet is
aangepast aan kenmerken van leren van mannelijke studenten. Mannelijke studenten
zijn voor wat betreft deze kwartaalopdracht duidelijk kritischer dan vrouwelijke
studenten over de mate van uitdaging die wordt ervaren. (t(50)= -1.51, p=0.14). Dit
is geen significant verschil, maar deze score tendeert wél naar een trend. Daarnaast
zijn mannelijke studenten ook duidelijk kritischer ten aanzien van de ervaren
betekenisvolheid van de opdracht (t(27.31)=-2.04, p=0.05). Er is hier wél sprake van
een significant verschil.

Statistische analyse (3)

Factoriele Anova’s
Met behulp van factoriele Anova’s is gekeken naar verschillen in de beoordeling
van de kwartaalopdrachten. Het gaat hierbij om de verschillen in waardering van
mannelijke en vrouwelijke studenten. Twee analyses springen met name in het oog.
Op de eerste plaats is dat de factoriele analyse die betrekking heeft op de mate
waarin de verschillende kwartaalopdrachten als uitdagend worden ervaren. Op de
tweede plaats is dat de factoriele analyse die betrekking heeft op de mate waarin de
verschillende kwartaalopdrachten als betekenisvol worden ervaren.
De conclusie uit de eerste opvallende analyse is dat het verschil tussen jongens en
meisjes in de mate waarin de kwartaalopdrachten als uitdagend werden ervaren
het grootste is in de vierde kwartaalopdracht. De vierde kwartaalopdracht is de
kwartaalopdracht die niet is aangepast aan de specifieke kenmerken van het leren
van jongens. Jongens zijn in vergelijking met meisjes bij deze kwartaalopdracht
opmerkelijk kritisch over de mate van uitdaging die wordt ervaren. (F(1,50)=2.285,
p=.14). Het resultaat is niet significant maar tendeert mogelijk wel naar een trend.

De conclusie uit de tweede opvallende analyse wijst in een zelfde richting.
Kwartaalopdracht 4 laat, in vergelijking met de overige kwartaalopdrachten, de
meest dominante verschillen zien als het gaat om ervaren betekenisvolheid van
de opdracht. Jongens zijn in vergelijking met meisjes bij die kwartaalopdracht
opmerkelijk kritisch over de mate van betekenisvolheid die wordt ervaren.
F(1,49)=2.77, p=.10). Het resultaat is niet significant maar indiceert opnieuw
mogelijk een trend.

Kijkend naar de waardering van de onderscheiden kwartaalopdrachten laten
de overige factoriele Anova’s geen opvallende resultaten zien als het gaat om
verschillen in waardering van jongens en meisjes.
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