Practoraat Airport & Aviation

Broedplaats voor Innovatie

Een onderzoek naar leerrendement: reanimatie training met
behulp van virtual reality

Peter Hulskemper maart 2019
Onderzoek VR Reanimatie Game, Mbo College Airport, maart 2019

1

Onderzoek VR Reanimatie Game, Mbo College Airport, maart 2019

2
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Onderzoeksteam:
Yvonne Mud-de Bruin- praktische uitvoering;
Erik Meuwsen- technische ondersteuning en assemblage mobiele oplaadkast;
Lucas Booltink- observaties o.b.v. Repeated Measures ANCOVA & Bayes Modeling ;
Peter Hulskemper- onderzoeksleider.

Dit onderzoeksrapport maakt deel uit van een serie onderzoeken naar effectiviteit en
rendement van VR in het onderwijs. Een volgende onderzoek is een vervolgstap, namelijk het
beoordelen van de duurzaamheid van het leerrendement: beklijft de leerstof beter met behulp
van VR ten opzichte van klassiek georiënteerd onderwijs? Met andere woorden: wordt het
vermogen tot retentie groter met behulp van serious gaming.
Tevens zal er een vervolgonderzoek gedaan worden naar tijdsinvestering: levert een training
met behulp van serious gaming een radicale verkorting van onderwijstijd op?

Onderzoek VR Reanimatie Game, Mbo College Airport, maart 2019

3

Onderzoek VR Reanimatie Game, Mbo College Airport, maart 2019

4

Inhoudsopgave
Voorwoord
Samenvatting
1
2
3
4
5
6
7
8

Introductie en rationale
2. Onderzoeksdoelen
Doelgroep
Design en procedure
Methoden
Statistische) analyses
Ethische aspecten
Onderzoeksresultaten
- Resultaat 1
- Resultaat 2
- Resultaat 3
- Resultaat 4
- Resultaat 5
- Resultaat 6
9 Conclusies en aanbevelingen
10 Referenties
11 Bijlagen:
Bijlage 1: resultatenoverzicht
Bijlage 2: vragenlijst Pre-test
Bijlage 3: vragenlijst Posttest
Bijlage 4: berekeningen
Steekproefgrootte
T-toets

Onderzoek VR Reanimatie Game, Mbo College Airport, maart 2019

9
10
10
13
14
14
15
18
18
19
20
21
22
23
24
26

5

Voorwoord
Het practoraat Airport & Aviation is schooljaar 2018 – 2019 een onderzoek gestart naar
leerrendementen met behulp van Virtual Reality (VR). Gamification wordt meer en meer
onderdeel van het pedagogisch didactisch arsenaal van docenten. Achterliggend idee is, dat
studenten met deze moderne middelen de aangeboden lesstof beter zullen verwerken. Tot
op heden is binnen Mbo-onderwijs hier nog geen serieus wetenschappelijk onderzoek naar
gedaan. Wel wordt in het AMC op het niveau van Voortgezet Onderwijs (havo) en
Wetenschappelijk Onderwijs door mevrouw Drs. Esther Barsom, PhD candidate, Department
of Surgery onder begeleiding van Prof. Dr. Drs. M.P. Schijven MD MSC PhD, bij het Amsterdam
UMC – locatie AMC onderzoek naar gedaan. Esther is zo vriendelijk geweest de game
(reanimatie training) met ons te delen en toe te staan de onderzoeksopzet voor het AMC aan
te passen aan de onderzoeksdoelstellingen die het Practoraat Airport & Aviation voor ogen
heeft.
Voor de opleiding Steward / Stewardess van Mbo College Airport is reanimatie een verplicht
onderdeel in het curriculum. Het onderzoek heeft daar plaats gevonden en richtte zich op het
volgende onderdeel: is er een significant verschil te zien in leerrendement bij studenten die
de lesstof aangeboden hebben gekregen via Virtual Reality, ten opzicht van de studenten die
de lesstof op de klassieke wijze aangeboden hebben gekregen?
Docente Yvonne Mud-de Bruin heeft het praktische deel op zich genomen, namelijk het
daadwerkelijk trainen van de studenten en het verzorgen van de toetsing van de controle
groep en de experimentgroep. Als technisch ondersteuner heeft docent Erik Meuwsen een
grote bijdrage geleverd aan de realisering van dit onderzoek. Ook data-analist van Mbo
College Airport Lucas Boolting heeft een bijdrage geleverd aan de verwerking van de data
(Observaties o.b.v. Repeated Measures ANCOVA & Bayes Modeling).
Peter Hulskemper, maart 2019
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Samenvatting
In opdracht van de directie van Mbo College Airport heeft het practoraat Airport & Aviation
onderzoek gedaan naar “Leren met behulp van Virtual Reality”.
Het onderzoek diende een eerste beeld op te leveren van het leerrendement van mbostudenten Luchtvaart Dienst Verlening (LDV) voor het leren met behulp van Virtual Reality
(VR) en ervaring op te doen met de inzet van dit leermiddel.
De onderzoeksgroep bestond uit de onderzoeksleider en drie onderzoek ondersteuners.
Het doel van het onderzoek is een beeld te schetsen van de effectiviteit van het
leerrendement met behulp van Virtual Reality. Meer uitgewerkt heeft het onderzoek inzicht
gegeven in de volgende onderzoeksvragen:
1. Is er een significant verschil is te zien in toename van slaagpercentage, met behulp van
VR?
2. Is er een significante toename te zien is in cijfer resultaat, met behulp van VR?
3. Is er significant verschil te zien tussen leeftijd en uitkomst resultaat met / zonder VR?
4. Is er significant verschil te zien in resultaat op basis van vooropleiding?
5. Is er significant verschil in resultaat te zien op basis van geslacht?
6. Welke ervaring is er opgedaan met de inzet van VR?
Dit onderzoek is gedaan onder 85 studenten van de mbo-4 opleiding LDV, tijdens het EHBOprogramma dat in het curriculum is opgenomen. Een onderdeel van dit programma is de
zogenaamde reanimatie, dat een verplicht onderdeel is voor alle studenten LDV. Hiervoor
heeft Warp Industries voor het Amsterdam UMC, afdeling AMC, voor studenten Geneeskunde
in de bachelor fase van het onderwijs, een app voor Virtual Reality ontwikkeld. Deze App is
Mbo College Airport beschikbaar gesteld. 85 studenten LDV van Mbo College Airport hebben
op vrijwillige basis meegedaan aan het Quasi experiment. 41 studenten vormden de
experimentgroep en kregen de beschikking over een Oculus Go VR bril gedurende de training,
44 studenten vormden de controlegroep en volgden het reguliere programma, dus zonder VR
bril. Beide groepen hebben zowel een pre-test als een posttest gedaan die vervolgens met
elkaar zijn vergeleken.
Dit heeft geleid tot de volgende resultaten:
• Het verschil tussen experimentgroep en controlegroep is niet significant en het effect
is verwaarloosbaar; toepassing VR-brillen hangt niet samen met prestatiesverhoging
(tov zonder VR-brillen);
• Het verschil in cijferresultaat tussen de experimentgroep en de controlegroep is niet
significant en het effect is verwaarloosbaar;
• Het verschil tussen leeftijd is niet significant en het effect verwaarloosbaar; leeftijd
hangt niet samen met prestatieverhoging;
• Het verschil tussen vooropleiding is aanzienlijk en het effect klein; vooropleiding hangt
in kleine mate samen met variatie in de scores op de pre-test en posttest (bijv.
havisten scoren hoog op pre-test en posttest, front office medewerker scoort laag op
pre-test en posttest). Kanttekening hierbij zijn de te kleine categorieën voor front
office medewerker, vmbo-gl en vmbo-kb om statistische uitspraken te doen;
• Het verschil tussen geslacht is niet significant en het effect verwaarloosbaar; geslacht
hangt niet samen met prestatieverhoging.
De onderzoeksresultaten hebben laten zien dat er wel een lichte toename in prestatie te zien
is van studenten die m.b.v. VR het programmaonderdeel hebben gevolg t.o.v. studenten
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zonder VR, maar dit is niet significant. We kunnen ook stellen dat studenten er in ieder geval
niet slechter van worden, zelfs in enige mate beter.
Het onderzoek heeft tevens geleid tot het inzicht dat VR een verrijking is in het pedagogisch
didactisch arsenaal: VR leent zich uitstekend voor het aanleren van procedures. Het is een
uitstekend middel de student voor te bereiden en te confronteren met het maken van foute
keuzes tijdens deze procedures. De beleving en daarmee de impact op het leereffect, is met
behulp van VR bij de student een stuk hoger dan wanneer er vanuit de theorie een procedure
geleerd moet worden.
Wel moet de docent zich goed realiseren dat de inzet van een VR bril als leshulpmiddel
van een andere orde is, dan een groep studenten waar visueel interactie mee kan plaats
vinden. Het is daadwerkelijk anders als een groep studenten in de klas zit, waar geen visuele
interactie mee kan plaats vinden. De docent zal zich hierin moeten bekwamen. Het vereist
een grondige voorbereiding, maar als dit eenmaal is gedaan, is het een verrijking voor het
onderwijs.
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Onderzoeksprotocol
Een 360-graden Virtual Reality Basic Life Support Game voor studenten Luchtvaart
Dienstverlening

1. Introductie en rationale
Het trainen van grote groepen studenten is vaak tijdrovend, een logistieke uitdaging en
kostbaar1. Niet-traditionele leermethoden blijken effectief in het trainen van cursisten2.
Het gebruik van Serious Games wint de laatste jaren aan populariteit. Een Serious Game is
een virtuele leeromgeving om de student spelenderwijze bepaalde competenties aan te
leren. Serious Games hebben de potentie om als niet traditionele leermethode de retentie
van kennis te bevorderen3. Omdat de gebruiker de game in zijn/haar eigen tijd speelt, zorgt
het individuele aspect ervoor dat de gebruiker overal en op een zelf gekozen tijdstip kan
trainen4.
In de literatuur worden er verschillende Serious Games beschreven met als doel de Basic Life
Support (BLS)-competenties te bevorderen2-6. Het toetsen van BLS-competenties bestaat uit
het verrichten van de technische handelingen en het reproduceren van de theoretische
kennis.
Cook en collega’s beschrijven in 2012 het gebruik van een platform met game elementen
(PULSE) in het BLS-onderwijs aan verpleegkundigen. Het platform zou een toename in het
zelfvertrouwen bewerkstelligen en de besluitvorming bevorderen5. Het betreft echter een
pilotstudie met een steekproefgrootte van 18.
‘Relive’ is een game die met behulp van een manekin (re-animatiepop) middelbare scholieren
leert reanimeren. Semeraro en collega’s vermelden een hogere retentie van kennis, ook 3
maanden na het volgen van de cursus6. De resultaten zijn niet vergeleken met die van een
controlegroep.
Li en collega’s hebben een game ontwikkeld waarbij ze gebruik maken van een 3D-wereld. De
game is getest onder medisch studenten in een gerandomiseerde studie waarbij de game
groep een significant betere retentie van kennis had in vergelijking met de controlegroep7.
Deze studie beschrijft de Virtual Reality (VR) Serious Game die gebruikt maakt van 360
interactieve scenario’s, waarbij de uitkomst van de game afhangt van de keuzes die de
gebruiker maakt.
Er zijn in de literatuur enkele aanwijzingen voor de effectiviteit van het gebruik van Serious
Games in het BLS-onderwijs, maar nog geen goede gerandomiseerde studies. Tot op heden is
er geen vermelding in de literatuur of real-life 360 graden filmscenario’s wel of niet
structureel bijdragen aan de competenties van een cursist.
In Nederland ontbreekt het aan een gevalideerde VR Serious Game die daadwerkelijk
bijdraagt aan het aanleren van reanimatievaardigheden, aan retentie van kennis en die
geïmplementeerd kan worden in het onderwijs. Om een nieuw leerinstrument succesvol te
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implementeren, is validatie hiervan een belangrijke voorwaarde. Het verrichten van een
gerandomiseerde studie is hierbij van groot belang.
Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is een studie gestart onder leiding
van Drs. Esther Barsom, Arts onderzoeker, AMC, PhD candidate Videoconsultancy &
HappyMed en begeleiding van Prof. dr. drs. M.P. Schijven MD MSc PhD.
Deze studie kent de volgende doelstellingen: Primaire doelstelling: het beoordelen van het
effect van een VR Serious Game op de theoretische kennis van BLS; Secundaire doelstelling:
het beoordelen van de tevredenheid en acceptatie van de VR Reanimatie Game; Secundaire
doelstelling: het beoordelen van het aantal rondes die nodig zijn per student en per groep om
te slagen voor de BLS-cursus.
Het uiteindelijke doel van deze studie is de landelijke implementatie van een VR Serious Game
met 360 graden scenario’s in de bachelor van het Geneeskunde onderwijs.
Het practoraat Airport & Aviation van het MBO College Airport is in contact gekomen met het
AMC en is met mw. Drs. Barsom overeen gekomen dat zij voor de studenten Luchtvaart
Dienstverlening en Luchthaven Beveiliging gebruik mag maken van de game en de
onderzoeksopzet zoals uitgevoerd binnen het AMC en deze mag aanpassen aan de
onderzoeksdoelen die het MBO College Airport voor ogen heeft. Voor MBO College Airport is
het uiteindelijke doel van de studie de implementatie van VR Serious Game met 360 graden
scenario’s binnen de diverse curricula van de verschillende opleidingen die het MBO College
aanbiedt aan haar studenten, als blijkt dat dit een bijdrage levert aan een beter leerklimaat,
c.q. een hoger leerrendement oplevert.
2. Onderzoeksdoelen
Primaire doelstelling: het beoordelen van het effect een VR Serious Game op de theoretische
kennis van BLS: Levert het gebruik van VR Serious Game een hoger leerrendement op dan op
klassieke wijze georiënteerd onderwijs?
Secundaire doelstelling 1: het beoordelen van de duurzaamheid van het leerrendement
(vermogen tot retentie): beklijft de leerstof beter met behulp van VR Serious Game?
Secundaire doelstelling 2: het beoordelen van de tevredenheid en acceptatie van de VR
Reanimatie Game: Ervaart de student een diepere beleving met behulp van VR ten opzichte
van klassiek georiënteerd onderwijs?
3. Doelgroep
Inclusiecriteria:
- Tweede en derdejaars studenten Luchtvaart Dienstverlening
Exclusiecriteria:
- Eerdere participatie aan een BLS-cursus
- Visuele beperkingen welke niet goed gecorrigeerd zijn met een bril of lenzen
Het totaal aantal studenten Luchtvaart Dienstverlening is ca. 1.100, waarvan in elk jaar aan
circa 680 studenten in het 2e en 3e leerjaar van hun niveau 4 opleiding les krijgen in EHBO. In
het 2e leerjaar zijn dat twee dagdelen, in het derde leerjaar (examenjaar) zijn dit tevens twee
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dagdelen. Een onderdeel van de EHBO lessen is een training reanimatie. Een gemiddelde
roostergroep bestaat uit 24 – 30 studenten. Totaal zijn dit dus 24 – 25 groepen. Voor de
lessen EHBO worden deze groepen gesplitst in 2 groepen van 12 – 15 studenten maximaal.
Hier is dus sprake van 48 – 50 groepen. De man-vrouwverhouding is 8 – 92% procent.
Steekproefgrootte
Uitgaande van een totaal van 680 studenten1 die het programma in hetzelfde leerjaar
doorlopen, wordt de te onderzoeken grootte voor de steekproef:
N= 680
Z= 1,96
p= 80 (80% komt op de les)
q= 20 (20% komt niet op de les)
F= 3
N . Z². p . q
n≥
= 68
Z² . p . q + (N-1) . F²
De pilot bij luchtvaartdienstverlening bevat totaal ca. 50 groepen, hierbij is de minimale eis
van 68 studenten verdeeld over 4 tot 5 groepen experimentgroep en 4 tot 5 groepen
controlegroep. Dus in totaal zullen 8 – 10 groepen participeren in het onderzoek.

Na dit pilotonderzoek wordt het onderzoek breder uitgezet over de overige opleidingen
binnen ons College bij de verschillende groepen die met VR en/of AR aan het experimenteren
zijn, in dezelfde onderzoeksopzet. Hier zal met verschillende scenario’s gewerkt worden,
waarna steeds een evaluatie over het ingezette scenario en de rendementen plaats zal
vinden.
1

opgave Opleidingsmanager LDV
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Het risico is naar alle waarschijnlijkheid zeer laag dat niet elke deelnemer gerekruteerd kan
worden bij Luchtvaart Dienstverlening, omdat binnen de EHBO-cursus reanimatietraining een
standaard en verplicht onderdeel is van het huidige curriculum. Dit betekent dat alle 680
studenten onderdeel uitmaken van de studie.
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4. Design en Procedure

REGULIER
+
VR GAME

REGULIER

Figuur 1: Flowchart studiedesign

Het reguliere BLS-onderwijs bestaat uit het volgen van een theorieles in halve klassen (12-15
personen). Tijdens deze les worden de praktische handelingen geoefend en getoetst in kleine
groepjes. Hierin wordt een trechtermodel gehanteerd. Als de student slaagt, mag hij/zij de les
verlaten en is de cursus voltooid. Als een student niet slaagt, volgt er een nieuwe kans tot
slagen in een nieuwe ronde. Zo zijn er steeds meer studenten geslaagd bij het vorderen van
de rondes. Er volgt elke keer een nieuwe ronde totdat elke student geslaagd is.
De onderdelen gemarkeerd met een asterisk zijn extra onderdelen. Het gaat om het maken
van een pre- en posttest bestaande uit 10 vragen. Daarnaast krijgen de studenten een
vragenlijst ter beoordeling van de tevredenheid over de aangeboden leermethode.
Deze studie betreft een RCT waarbij 1e en 2e jaars MBO studenten Luchtvaart Dienstverlening
aan het MBO College Airport worden gerandomiseerd over twee groepen. Beiden groepen
zullen als voorbereiding op post test een theorieles krijgen. In de interventiegroep wordt de
VR Reanimatie Game toegevoegd. De controlegroep volgt het reguliere programma.
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De VR-reanimatie Game (figuur 2) maakt gebruik van content gebaseerd op de ‘Richtlijnen
Reanimatie 2015 in Nederland’. De app kan via Appstore of Google Play worden gedownload
op de eigen mobiele telefoon. Door middel van bijvoorbeeld een simpele Google Cardboard
of GEAR VR wordt de 360 graden VR-omgeving zichtbaar. Mbo College Airport beschikt over
25 Oculus Go stand alone brillen, waar de app op is gedownload. Deze brillen worden ter
beschikking gesteld van de studenten om de game te kunnen spelen. De gebruiker wordt aan
de hand van een aantal vragen door een reanimatiescenario heen geleid.
De gebruiker bevindt zich in een Virtual Reality omgeving. In een waarheidsgetrouwe
simulatie kan in korte tijd daadwerkelijk verankering van kennis plaatsvinden. Door gebruik te
maken van een VR-bril komt de gebruiker in een eigen wereld terecht. De gebruiker is, omdat
de app een ‘vrij keuzemodel’ heeft net zoals in de werkelijkheid, zelf sturend en de uitkomst is
afhankelijk van gemaakte keuzes. Middels real time feedback krijgt de gebruiker gemotiveerd
teruggekoppeld of de gemaakte keuze juist of onjuist is. Omdat de leercurve per individu
verschilt kan de gebruiker het scenario zo vaak oefenen tot hij/zij het scenario succesvol
doorlopen heeft.

Figuur 2: Scene uit de VR Reanimatie Game (de game is ook in het Nederlands beschikbaar).

5. Methoden/6. (Statistische) analyses
Als methode wordt het Quasi Experiment gehanteerd, waarbij de experimentgroep gebruik
maakt van VR Serious Game. De controle groep zal gebruik maken van de klassiek
georiënteerde onderwijsvorm.
De verdeling van de groepen die als experimentgroep en als controlegroep worden ingezet, is
at random, waarbij de groepsgrootte steeds 10 – 15 personen betreft. In totaal zal dit 4 keer
uitgevoerd worden op het moment dat de gekozen groepen het lesprogramma geroosterd
hebben staan.
De looptijd van het experiment is 4-5 maanden totaal, beginnend vanaf 22 november 2018.
Primaire variabelen: verschil in pre- en post test tussen de interventie- en controlegroep.
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Als baseline meting zullen alle studenten een pre-test maken. Als er sprake is van een
normaalverdeling dan zal een Student-T test worden gebruikt om na te gaan of er een
significant verschil is in toets score tussen de twee groepen. Als er geen sprake is van een
normaalverdeling dan wordt gebruik gemaakt van een Mann-Whitney U test.
Na het volgen van het programma en de groep van het (deel) programma + serious game,
zullen alle deelnemers een posttest maken. Het verschil in toets score tussen de pre- en
posttest wordt vergeleken tussen de twee groepen om het effect van de aangeboden
leermethode te toetsen.
Secundaire variabelen: het beoordelen van de duurzaamheid van het leerrendement: beklijft
de leerstof beter met behulp van VR Serious Game?.
Na 3 maanden van het maken van de posttest van het reguliere programma of het (deel)
reguliere programma + serious game, zullen alle deelnemers wederom een posttest maken.
Het verschil in toets score tussen de 1e en de 2e posttest wordt vergeleken tussen de twee
groepen om het effect van de duurzaamheid van de kennis van de aangeboden leermethode
te toetsen.
Secundaire variabelen: het beoordelen van de tevredenheid en acceptatie van de VR
Reanimatie Game: Ervaart de student een diepere beleving met behulp van VR ten opzichte
van klassiek georiënteerd onderwijs?
De tevredenheid en acceptatie wordt gemeten door middel van een vragenlijst. Antwoorden
worden gegeven op basis van een 5-point Likert schaal. Hiervan wordt de mediaan berekend.
De Mann-Whitney U test wordt gebruikt om te onderzoeken of er sprake is van een
significant verschil tussen de twee groepen.
Demografische gegevens: leeftijd en geslacht.
De demografische gegevens worden geanalyseerd door middel van het weergeven van
frequenties of percentages.
Het risico dat deelnemers deelname aan het onderzoek tussentijds beëindigen wordt als zeer
laag ingeschat, omdat de gegevens op twee momenten worden verzameld die kort op elkaar
volgen. Als deelnemers tussentijds toch besluiten te stoppen met het onderzoek worden de
gegevens vernietigd.
Missing values zullen worden meegenomen in de analyse.
7. Ethische aspecten
Werving:
De onderzoeker (P.J. Hulskemper) zal tezamen met de docent (Yvonne Mud-de Bruin)
deelnemers informeren over het onderzoek. Tijdens een reguliere les voorafgaand aan de
BLS-cursus wordt een korte presentatie gegeven over het doel van het onderzoek. Tijdens
deze les wordt een papieren versie van de proefpersoneninformatie en het informed consent
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formulier uitgedeeld. Daarnaast wordt toestemming gevraagd om de studenten na 72 uur per
mail te benaderen over het wel/niet deelnemen aan de studie.
De 68 studenten worden geselecteerd op datum van de cursusdag. Studenten worden voor
de periode van een academisch schooljaar ingedeeld in roostergroepen van gemiddeld 12-14
studenten. Op roostergroepsnummer worden de studenten ingedeeld op een datum en
tijdstip. Deze roostergroepen worden gevraagd voor deelname aan dit onderzoek. Omdat de
indeling van deze groepjes ‘random’ is, geschied de randomisatie per groep. De verwachting
is dat er aan 14 groepen wordt gevraagd om deel te nemen aan deze studie. Bij een inclusie
aantal van 68 wordt gestopt met de werving, tenzij op de lesdag zelf toch meer studenten zijn
dan de minimale 68. Deze zullen meedraaien in het programma en meegenomen worden in
de toetsing en resultaat meting.
Informatie en Toestemming:
De deelnemer geeft toestemming en mag participeren aan het onderzoek als het informed
consent door zowel de deelnemer als de onderzoeker is getekend.
De deelnemer zelf heeft geen voordeel van dit onderzoek. Om de game te implementeren in
het onderwijs is het noodzakelijk om te meten of de game valide is. Ofwel, of de game het
doel bereikt waarvoor het is ontworpen. Deelname aan het onderzoek kan om die reden
nuttige gegevens opleveren voor het toekomstig onderwijs.
Een nadeel van het onderzoek is dat de student niet zelf kan bepalen in welke groep hij/zij
terecht komt. Daarnaast is een nadeel dat er van de student verwacht wordt dat hij/zij drie
vragenlijsten invult die geen onderdeel zijn van het reguliere onderwijs. Het invullen van deze
drie vragenlijsten zal hooguit 30 minuten in beslag nemen.
Omdat de VR Reanimatie Game een deel van het reguliere programma vervangt is de student
geen tijd extra kwijt aan de interventie zelf. Omdat de theoretische les uit het reguliere
programma de basis vormt van de voorbereiding en standaard onderdeel is van het
onderwijs, is het risico dat zij lopen door een deel van de theorie te vervangen door de game
zeer klein.
Om de VR Reanimatie Game te kunnen spelen heeft de student een VR-bril nodig. Hardcase
Virtual Reality brillen worden ten tijde van dit onderzoek in bruikleen aangeboden aan de
studenten in de interventiegroep. De studenten die niet in de interventiegroep zaten, en dus
de game niet hebben gespeeld mogen na afloop van dit onderzoek een bril in bruikleen
nemen. Op die manier kunnen zij alsnog de game spelen. De VR brillen zijn aangeschaft met
gelden vanuit de post Innovatie. Er is geen relatie met de leverancier van de brillen.
Deelnemers kunnen op elk gewenst moment zonder gevolgen de studie verlaten en zonder
opgaaf van reden. Dit heeft geen enkele gevolgen voor de studievoortgang.
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In een apart document worden de persoonlijke gegevens van de student, gekoppeld aan een
studienummer, bewaard. Dit document bevindt zich in een afgesloten ruimte, in een kast die
met een sleutel wordt afgesloten. De data die is verkregen tijdens het onderzoek worden
gecodeerd in een apart document opgeslagen. Deze gegevens worden bewaard in een
afgeschermde map op een beschermde server van het MBO College Airport.
Alleen onderzoeker P.J. Hulskemper (programmaleider practoraat Airport & Aviation), of
diens opvolger in het onderzoek, heeft toegang tot de sleutel van de codes, en daarmee tot
de direct herleidbare gegevens. De andere onderzoekers hebben alleen toegang tot de
gecodeerde gegevens.
De onderzoeksgegevens worden 10 jaar bewaard mits toestemming is verkregen van de
student. 10 jaar na afronding van de dataverzameling worden de gegevens vernietigd.
Indien een deelnemer tussentijds stopt worden de gegevens eerder vernietigd.
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8. Onderzoeksresultaten
Het onderzoek naar leerrendementen met behulp van VR heeft een aantal inzichten
opgeleverd. Zowel met betrekking tot zichtbare effecten als inzet van het middel VR. De test
is bij totaal 85 studenten Ldv uitgevoerd, waarvan 41 studenten betrokken zijn bij de
experimentgroep en 44 studenten betrokken zijn bij de controlegroep. Allen hebben zowel
een pre-test als een posttest2 gedaan, beiden bestaande uit 10 vragen. Een voldoende is
behaald bij 6 vragen goed.

Resultaat 1:
Allereerst is gekeken of er een daadwerkelijk significant verschil is te zien in toename van
slaagpercentage, met behulp van VR. Dit geeft het volgende beeld:
Aantal geslaagden controle groep:
25 uit 44 totaal deelnemers=> slaagpercentage => 61% geslaagden tegenover 39% niet
geslaagden
2

Zie bijlage 1 voor resultaten overzicht
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Aantal geslaagden experimentgroep:
26 uit totaal 41 deelnemers => slaagpercentage =>63,4% geslaagden tegenover 36,6% niet
geslaagden
Dit zijn twee onafhankelijke onderzoeken die middels de T- toets vergeleken worden op
significant verschil:

Sp =

√

(p1 x q1)

(p2 x q2)

------------ +

-----------

n1

Kritische t-waarde =

n2

P1 - P2
---------Sp

Kritische t-waarde = ≤ of ≥ Z waarde
Z= 1,96 (betrouwbaarheid 95%)
n1 = 44
n2 = 41
p1 = 61
p2 = 63,4
q1 = 39
q2 =36,6
Sp is (uit berekening): 10,52
Kritische t-waarde is (uit berekening): 0,23
0,23 ≤ 1,96
Conclusie: geen significant verschil
Resultaat 2:
Aansluitend is gekeken of er een significant verschil zichtbaar is, als er alleen naar de
resultaten wordt gekeken van de studenten die in de pre-test een onvoldoende hebben
behaald. Wat is dan de toename in slaagpercentage? Dit levert het volgende beeld op:
Totaal studenten: 69
Aantal geslaagden controle groep:
19 uit totaal 38 deelnemers=> slaagpercentage => 50% geslaagden tegenover 50% niet
geslaagden
Aantal geslaagden experimentgroep:
16 uit totaal 31 deelnemers => slaagpercentage =>51% geslaagden tegenover 49% niet
geslaagden

Sp =

√

(p1 x q1)

(p2 x q2)

------------ +

-----------

n1

n2
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Kritische t-waarde =

P1 - P2
---------Sp

Kritische t-waarde = ≤ of ≥ Z waarde
Z= 1,96 (betrouwbaarheid 95%)
n1 = 38
n2 = 31
p1 = 50
p2 = 51
q1 = 50
q2 = 49
Sp is (uit berekening): 12,1
Kritische t-waarde is (uit berekening): 0,58
0,58 ≤ 1,96
Conclusie: geen significant verschil
Resultaat 3:
Verder kan op basis van een alternatieve, nieuwe statistische techniek (Bayes Modeling, zie
figuur hieronder) tot de uitspraak gekomen worden dat obv de aangeleverde dataset:
er een kans is van 79,2% dat het gebruik van een VR-bril leidt tot een hogere cijfertoename
(van pretest naar posttest) dan zonder gebruik van VR-bril. Let op: dit is geen significant
resultaat en er is niet gecontroleerd voor overige variabelen

μ1 = controlegroep
μ2 = experimentgroep
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Resultaat 4:
Gekeken is of er verschil is te zien tussen leeftijd en uitkomst resultaat met / zonder bril:
(Observaties o.b.v. Repeated Measures ANCOVA)

Conclusie:
Het verschil tussen leeftijd is niet significant en het effect verwaarloosbaar; leeftijd hangt niet
samen met prestatieverhoging.
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Resultaat 5:
Is er verschil te zien in resultaat op basis van vooropleiding?
(Observaties o.b.v. Repeated Measures ANCOVA)

Conclusie:
Het verschil tussen vooropleiding is aanzienlijk en het effect klein; vooropleiding hangt in
kleine mate samen met variatie in de scores op de pretest en posttest (bijv. havisten scoren
hoog op pretest en posttest, front office medewerker scoort laag op pretest en posttest).
Kanttekening: hierbij zijn de te kleine categorieën voor front office medewerker, vmbo-gl en
vmbo-kb om statistische uitspraken te doen.
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Resultaat 6:
Als laatste is gekeken naar verschil in resultaat op basis van geslacht:
(Observaties o.b.v. Repeated Measures ANCOVA)

Conclusie:
Het verschil tussen geslacht is niet significant en het effect verwaarloosbaar; geslacht hangt
niet samen met prestatieverhoging.
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9.

Conclusies en aanbevelingen

Allereerst zetten wij de uitkomsten van het onderzoek op een rij:
• Het verschil tussen experimentgroep en controlegroep is niet significant en het effect
is verwaarloosbaar; toepassing VR-brillen hangt niet samen met prestatiesverhoging
(t.o.v. zonder VR-brillen);
• Het verschil in cijferresultaat tussen de experimentgroep en de controlegroep is niet
significant en het effect is verwaarloosbaar;
• Het verschil tussen leeftijd is niet significant en het effect verwaarloosbaar; leeftijd
hangt niet samen met prestatieverhoging;
• Het verschil tussen vooropleiding is aanzienlijk en het effect klein; vooropleiding hangt
in kleine mate samen met variatie in de scores op de pre-test en posttest (bijv.
havisten scoren hoog op pre-test en posttest, front office medewerker scoort laag op
pre-test en posttest). Kanttekening hierbij zijn de te kleine categorieën voor front
office medewerker, vmbo-gl en vmbo-kb om statistische uitspraken te doen;
• Het verschil tussen geslacht is niet significant en het effect verwaarloosbaar; geslacht
hangt niet samen met prestatieverhoging.
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zou men eenvoudig de conclusie kunnen
trekken dat het niet uitmaakt of het onderwijsprogramma met of zonder VR bril wordt
uitgevoerd. Dit is pertinent niet de ervaring van de bij het onderzoek betrokkenen. Dit geldt
voor zowel docent als studenten. Een dergelijke conclusie dat het niet zou uitmaken is te kort
door de bocht en doet het VR serious gaming als uitbreiding van het pedagogisch didactisch
repertoire voor docenten ernstig te kort. We kunnen ook de conclusie trekken dat studenten
er in ieder geval niet slechter van worden. Door zowel studenten als onderzoeksgroep werd
serious gaming juist als een zeer welkome aanvulling en verrijking gezien!
Voordat met het onderzoek gestart werd, is eerst een aantal keer getest in verschillende
klassen, hoe het best met deze applicatie gewerkt kan worden. Naast andere inzichten, die
hierna beschreven worden, is de onderzoek groep erachter gekomen, dat VR zich uitstekend
leent voor het aanleren van procedures. Omdat voor de applicatie scenario’s geschreven
moeten worden die vervolgens gefilmd worden, is het een uitstekend middel de student voor
te bereiden en te confronteren met het maken van foute keuzes tijdens de procedure. De
beleving en daarmee de impact op het leereffect, is met behulp van VR bij de student een
stuk hoger dan wanneer er vanuit de theorie een procedure geleerd moet worden. VR is
derhalve een welkome aanvulling op het pedagogisch didactisch repertoire van de docent.
Wel is de docent geconfronteerd met een aantal zaken tijdens de uitvoering, zowel met
betrekking op:
1. aanpassing op de applicatie;
2. omgaan met VR in een klassikale omgeving;
3. omgaan met techniek (en haar beperkingen).
Ad.1a Het werd als een gemis door de docent en als hinderlijk door de student ervaren, dat
er geen loop ingebouwd is in de applicatie. Er is wel een loop, maar deze verwijst bij
een foute keuze in de procedure naar een complete herstart. De applicatie moet
hierop aangepast worden: bij een foute keuze verder in het proces, moet er niet terug
verwezen worden naar een herstart en daarmee de hele procedure wederom
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doorlopen, maar de loop zou moeten terug verwijzen naar één stap voor de foute
keuze.
Inmiddels worden de volgende zaken, met medewerking van Warp Industries, de
applicatie ontwikkelaar, aangepast: een goede feedback tussen de stappen door
geven en de noodzaak van mondelinge feedback in de zin van kleine mondeling
ingelaste filmpjes;
Ad. 1b Wat opvalt: in deze testen zijn de vragen over de ademhaling (afwijking/ frequentie/
manier van beademen….) het moeilijkst voor de studenten, aangezien dit niet in de VR
game naar voren komt. Bij de Pre-test is dat dus voor beide groepen eigen kennis. Bij
de Post-test zie je vervolgens, dat bij de controlegroep zónder VR, deze vragen beter
worden beantwoord, omdat de instructeur hier aandacht aan besteed en zij dit op de
Manikin moeten ervaren. Zonder Manikin is dit alleen maar visueel te beoordelen en
dat is lastiger! Dit beïnvloed wél de overall score.
Dit wordt aangepast door de docent, waarna het onderzoek een volgende fase ingaat;
Ad. 2 De docent moet zich goed realiseren dat een groep studenten met een VR bril op het
hoofd van een andere orde is, dan een groep studenten waar visueel interactie mee
kan plaats vinden. Dit klinkt als een open deur, maar het is daadwerkelijk anders als
een groep studenten in de klas zit, waar geen visuele interactie mee kan plaats vinden.
De docent zal zich hierin moeten bekwamen, wat tijdens ons onderzoek probleemloos
ging. Ook over de start van het programma moet goed over worden nagedacht: start
je met 10 – 20 man tegelijk, of juist in kleine groepjes. Het bleek tijdens ons
onderzoek, dat (tegen onze verwachting in) het merendeel van de studenten niet
eerder kennis gemaakt had met VR. Ben je als docent hier niet op voorbereid, dan
wordt het snel een chaotisch geheel: studenten zitten met de applicatie op
verschillende momenten, ¾ heeft een hulp vraag en geen visueel contact: kortom:
bereidt je als docent terdege voor op deze situaties en hou goed voor ogen wat het
doel is van de VR sessie.
Ad. 3 De eerste keer dat er werd getest met VR, bleek ondanks een grondige voorbereiding,
een aantal brillen (Oculus Go) niet voldoende opgeladen te zijn, om het hele
programma te kunnen doorlopen. Zij gebruiken vrij veel energie en zijn snel leeg. Ook
de bijgeleverde handbediening is snel aan nieuwe batterijen toe. In een klassikale
setting is dit niet wenselijk. Bij de volgende test hadden wij ons ervan verzekerd dat
alle brillen volledig opgeladen waren (20 stuks) en voldoende nieuwe batterijen bij ons
voor de handbedieningen. Toch werden wij wederom geconfronteerd met
leeglopende brillen. Wederom: niet wenselijk in een klassikale omgeving.
Voor wij een derde test gingen doen, is hier eerst een oplossing voor bedacht,
namelijk het samenstellen van een verrijdbare kar, waar ruimte is voor 20 brillen en
deze kar te voorzien met 20 oplaadpunten.
Bijkomend voordeel van het fabriceren van deze verrijdbare kar is, dat de brillen nu
een eenvoudig transportmiddel hebben om van ophaalpunt naar klaslokaal en vv
getransporteerd te worden.
Toen wij wederom gingen testen, nu met kar, bleek e.a. goed te functioneren en kon
een volgende sessie plaatsvinden zodat het daadwerkelijke onderzoek van start kon
gaan.
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Afsluitend stellen wij dat VR een prettige en wenselijke aanvulling is op het pedagogisch
didactisch repertoire en door alle partijen als een verrijking wordt gezien. Het vereist een
gedegen voorbereiding van de docent om hier mee te werken, maar eenmaal gewend
hieraan, is het een zeer prettig in te zetten lestool. Ook studenten ervaren het als een
welkome afwisseling op het “standaard” lesprogramma. De impact en beleving is hoog. In het
voorwoord is al gezegd, dat er meer onderzoeken volgen, over retentie vermogen en
onderwijstijd verkorting. Dit is een vervolgstap op het ingeslagen pad. Inmiddels zijn, naast de
EHBO reanimatie training, een aantal opleidingen gestart met het schrijven van scenario’s en
uitvoering van lessen met behulp van VR. Ook is een start gemaakt bij de opleiding Vliegtuig
Techniek, voor het werken in de klas met Augmented Reality met behulp van de HoloLens.
Ook hier zal het practoraat vervolgonderzoek naar leerervaringen doen.
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Bijlage 1 resultaten overzicht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

geslacht leeftijd vooropleiding
PRZB POZB afwijking PRMB POMB afwijking
V
17 VMBO Theoretische Leerweg
3
6
3
V
18 VMBO Theoretische Leerweg
3
7
4
V
20 VMBO Theoretische Leerweg
5
6
1
V
17 MBO Niveau 3 / 4
2
4
2
V
18 VMBO Theoretische Leerweg
1
6
5
M
18 VMBO Theoretische Leerweg
5
5
0
V
18 VMBO Theoretische Leerweg
3
6
3
V
19 VMBO Theoretische Leerweg
5
9
4
V
17 VMBO Theoretische Leerweg
4
5
1
V
17 VMBO Theoretische Leerweg
4
5
1
V
18 VMBO Theoretische Leerweg
3
6
3
V
19 VMBO Theoretische Leerweg
4
6
2
V
17 VMBO Theoretische Leerweg
3
4
1
V
17 VMBO Theoretische Leerweg
3
5
1
V
18 VMBO Theoretische Leerweg
5
6
1
V
18 VMBO Theoretische Leerweg
3
4
1
V
17 VMBO Theoretische Leerweg
0
5
5
V
18 VMBO Theoretische Leerweg
4
9
5
V
18 VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg
4
6
2
V
17 VMBO Theoretische Leerweg
3
5
2
V
18 MBO Niveau 3 / 4
3
6
3
V
21 HAVO
4
6
2
V
20 HAVO
6
8
2
M
18 HAVO
4
8
4
V
19 HAVO
6
6
0
M
19 HAVO
5
5
0
V
22 MBO Niveau 3 / 4
3
6
3
M
21 Front Office Medewerker / Receptionist
3
6
3
V
27 HAVO
8
7
-1
V
22 MBO Niveau 3 / 4
5
7
2
V
21 MBO Niveau 3 / 4
6
7
1
V
24 MBO Niveau 3 / 4
5
6
1
V
19 MBO Niveau 3 / 4
4
5
1
M
20 MBO Niveau 3 / 4
5
5
0
V
25 VMBO Theoretische Leerweg
3
7
4
V
19 MBO Niveau 3 / 4
4
4
0
V
18 MBO Niveau 3 / 4
8
6
-2
V
17 HAVO
6
4
-2
V
21 MBO Niveau 3 / 4
6
7
1
M
23 HAVO
5
6
1
V
17 MBO Niveau 3 / 4
3
3
0
V
25 HAVO
1
4
3
V
17 HAVO
5
8
3
V
19 MBO Niveau 3 / 4
1
7
6
V
18 MBO Niveau 3 / 4
6
7
1
V
18 HAVO
4
7
3
V
20 MBO Niveau 3 / 4
3
6
3
V
21 MBO Niveau 3 / 4
3
4
1
V
19 HAVO
6
8
2
M
20 MBO Niveau 3 / 4
4
8
2
V
18 HAVO
6
7
1
V
20 HAVO
5
9
4
V
18 HAVO
5
5
0
V
24 MBO Niveau 3 / 4
2
6
4
V
19 MBO Niveau 3 / 4
4
7
3
V
19 HAVO
6
8
2
V
20 Front Office Medewerker / Receptionist
4
3
-1
V
20 MBO Niveau 3 / 4
5
5
0
V
18 HAVO
4
7
3
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

V
V
M
V
M
V
V
V
M
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
M
V
V
V

21
19
19
20
24
21
20
24
22
20
19
20
18
18
19
18
19
19
22
18
18
18
18
20
19
20

VMBO Theoretische Leerweg
HAVO
HAVO
MBO Niveau 3 / 4
HAVO
MBO Niveau 3 / 4
MBO Niveau 3 / 4
MBO Niveau 3 / 4
MBO Niveau 3 / 4
VMBO Theoretische Leerweg
VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg
VMBO Gemengde Leerweg
VMBO Theoretische Leerweg
VMBO Theoretische Leerweg
VMBO Theoretische Leerweg
VMBO Theoretische Leerweg
VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg
VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg
VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg
VMBO Theoretische Leerweg
VMBO Theoretische Leerweg
VMBO Theoretische Leerweg
VMBO Theoretische Leerweg
VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg
VMBO Theoretische Leerweg
VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg

6
8
6
4
4
2
5
3
4
4
6
3
5
3
6
5
5
5
5
3
5
6
6
4
4
5
4
5
5
4
5
6
8
5
8
6
7
4
5
4
6
6
6
44 zonder bril

7
8
9
7
4
4
8
4
7

1
0
3
3
0
2
3
1
3

2
2
3
0
0
2
0
0
-1
0
1
2
3
1
1
2
0
41 met bril

PRZB: Pre-test zonder VR bril
POZB: Posttest zonder VR bril
PRMB: Pre-test met VR bril
POMB: Posttest met VR bril
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Bijlage 2: vragen Pre-test
1. Wat is de juiste verhouding van borstcompressies versus beademingen bij volwassenen?
A
B
C
D

20 borstcompressies tegen 2 beademingen
20 borstcompressies tegen 3 beademingen
30 borstcompressies tegen 2 beademingen
30 borstcompressies tegen 3 beademingen

2. Zet de handelingen in de juiste volgorde.
A
B
C
D
E
F

Controleer de ademhaling
Controleer of de luchtweg vrij is
Bel 112/ Laat iemand 112 bellen
Omgeving veilig maken
Start met borstcompressies
Reactie slachtoffer controleren

3. Wat is de juiste frequentie van borstcompressies voor volwassenen?
A 60-80 per minuut
B 80-100 per minuut
C 100-120 per minuut
D 120-140 per minuut
4. Hoeveel cm dient het borstbeen bij het geven van borstcompressies ingeduwd te worden?
A 3-4 cm
B 5-6 cm
C 8-10 cm
D Zo diep mogelijk
5. Welke van de volgende uitspraken zijn juist? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk
A Een bewusteloze patiënt die niet normaal ademt leg je in de stabiele zijligging
B Een bewusteloze patiënt met een intacte ademhaling leg je in de stabiele zijligging
C Bij een bewusteloze patiënt waarbij de ademhaling afwezig is start je altijd met reanimeren
D Van een bewusteloze patiënt die niet normaal ademt maak je eerst de luchtweg vrij en leg je dan in de stabiele
zijligging
6. De ademhalingsfrequentie wordt bij de beoordeling van de vitaal bedreigde patiënt als afwijkend beschouwd
indien: Er zijn meerdere antwoorden mogelijk
A <12>20 per minuut
B rochelende-, piepende-, zagende bijgeluiden
C 12 x per minuut
D borst-buik regelmatig op-en-neer bewegen
7. Het is tijdens een reanimatie belangrijk om kwalitatief hoogwaardige borstcompressies toe te dienen. Om de
hoeveel minuten dienen hulpverleners elkaar af te wisselen?
A 2 minuten
B 3 minuten
C 5 minuten
D 8 minuten
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8. Welke stelling is juist? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk
A Een bewusteloze patiënt die niet normaal ademt leg je in de stabiele zijligging
B Een bewusteloze patiënt met een intacte ademhaling leg je in de stabiele zijligging
C Bij een bewusteloze patiënt waarbij de ademhaling afwezig is start je altijd met reanimeren D Van een
bewusteloze patiënt die niet normaal ademt maak je eerst de luchtweg vrij en leg je dan in de stabiele zijligging
9. Wat is een goede beademing? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk
A. Zo hard mogelijk inblazen
B. Zo veel mogelijk inblazen
C. 1 sec. in, 2 sec. uit
D. Je ziet borst-buik rustig op-en-neer bewegen
10. Wat zijn de eisen van de ondergrond voor een goede reanimatie?
A. Een bank
B. Een bed
C. Een harde ondergrond
D. Maakt niet uit
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Bijlage 3: vragen posttest
1. Wat is de juiste verhouding van borstcompressies versus beademingen bij volwassenen?
A
B
C
D

20 borstcompressies tegen 2 beademingen
20 borstcompressies tegen 3 beademingen
30 borstcompressies tegen 2 beademingen
30 borstcompressies tegen 3 beademingen

2. Zet de handelingen in de juiste volgorde.
A
B
C
D
E
F

Controleer de ademhaling
Start met borstcompressies
Bel 112/ Laat iemand 112 bellen
Omgeving veilig maken
Controleer of de luchtweg vrij is
Reactie slachtoffer controleren

3. Wat is de juiste frequentie van borstcompressies voor volwassen?
A 60-80 per minuut
B 80-100 per minuut
C 100-120 per minuut
D 120-140 per minuut
4. Wat zijn de eisen van de ondergrond voor een goede reanimatie?
A. Een bank
B. Een bed
C. Een harde ondergrond
D. Maakt niet uit
5. Hoeveel cm dient het borstbeen bij het geven van borstcompressies ingeduwd te worden?
A 1-2 cm
B 5-6 cm
C 6-7 cm
D Zo diep mogelijk
6 Het is tijdens een reanimatie belangrijk om kwalitatief hoogwaardige borstcompressies toe te dienen. Om de
hoeveel minuten dienen hulpverleners elkaar af te wisselen?
A 2 minuten
B 3 minuten
C 5 minuten
D 10 minuten
7. Het geven van borstcompressies zonder hierbij te beademen is … helemaal niets doen
A Beter dan
B Even goed als
C Slechter dan
8. De ademhalingsfrequentie is een belangrijke aanwijzing om te starten met reanimeren
A Juist
B Onjuist
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9. De ademhalingsfrequentie wordt bij de beoordeling van de vitaal bedreigde patiënt als afwijkend beschouwd
indien:
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk
A <12>20 per minuut
B rochelende-, piepende-, zagende bijgeluiden
C 12 x per minuut
D borst-buik regelmatig op-en-neer bewegen
10. Wat is een goede beademing?

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk

A. Zo hard mogelijk inblazen
B. Zo veel mogelijk inblazen
C. 1 sec. in, 2 sec. uit
D. Je ziet borst-buik rustig op-en-neer bewegen
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Bijlage 4: berekeningen
Berekening bepaling steekproefgrootte:
Totaal aantal studenten Ldv ± 1.100, waarvan 680 studenten Re-animatieprogramma programma in een leerjaar
doorlopen, wordt de te onderzoeken grootte voor de steekproef:
N= 680
Z= 1,96
p= 80 (80% komt op de les)
q= 20 (20% komt niet op de les)
F= 3
N . Z². p . q
n≥ ________________ = 68
Z² . p . q + (N-1) . F²
680 x 1,96² x 80 x 20
680 x 3,84 x 80 x 20
4.177.920
n≥ _______________________ => ____________________ => _________ n≥ 68
1,96² x 80 x 20 + (680 -1) x 3² 3,84 x 80 x 20 + (679) x 9 61.407

Berekening Resultaat 1:
T-toets of pooled variance:
Kritische t-waarde = ≤ of ≥ Z waarde
Z= 1,96 (betrouwbaarheid 95%)
n1 = 44
n2 = 41
p1 = 61 (% voldoende posttest)
p2 = 63,4 (% voldoende)
q1 = 39 (% onvoldoende posttest q2 = 36,6 (% onvoldoende)

(p1 x q1)

Sp =

√

------------ +
n1

(p2 x q2)

(61 x 59)

(63,4 x 36,6)

2.379 2.320,44

----------- => ------------ + --------------- => -------- + ------------ =>
n2

44

41

44

41

Sp = √ 54 + 56,6 => √ 110,6 => 10,52

Kritische t-waarde =

P1 - P2
63,4 - 61
---------- => ------------- => 0,23 ≤ 1,96
Sp
10,52

Berekening resultaat 2:
T-toets of pooled variance:
Totaal studenten: 69
Aantal geslaagden controle groep:
19 uit totaal 38 deelnemers=> slaagpercentage => 50% geslaagden tegenover 50% niet geslaagden
Aantal geslaagden experimentgroep:
16 uit totaal 31 deelnemers => slaagpercentage =>51% geslaagden tegenover 49% niet geslaagden
Z= 1,96 (betrouwbaarheid 95%)
n1 = 38
n2 = 31
p1 = 50 (% voldoende posttest)
p2 = 51
q1 = 50 (% onvoldoende posttest) q2 = 49
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(p1 x q1)
Sp =

√

------------ +
n1

(p2 x q2)

(50 x 50)

(51 x 49)

2.500

2.499

----------- => ----------- + ------------=> -------- + -------- =>
n2
38
31
38
31

Sp = √ 65,8 + 80,6 => √ 146,4 = 12,1

Kritische t-waarde =

P1 - P2
38 – 31
---------- => ----------- => 0,58 ≤ 1,96
Sp
12,1
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