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Samenvatting 

 
De afgelopen jaren wordt er op steeds meer scholen expliciet aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van leerlingen, 21th century skills, metacognitieve vaardigheden, leerstrategieën, 
etcetera. Maar heeft dit ook effect op de onderwijsresultaten? In dit onderzoek wordt er gekeken 
naar de leerstrategieën van havo 4 leerlingen en hoe deze leerstrategieën bijdragen aan de 
toetsresultaten bij natuurkunde. Hiervoor hebben wij door middel van een vragenlijst 
geïnventariseerd in welke mate de leerlingen leerstrategieën inzetten. Ook is gevraagd aan 
enkele docenten om te beoordelen welke leerstrategieën zij bij die leerlingen zien. De 
uitkomsten de leerstrategieënvragenlijst van de leerlingen en die van de docentbeoordelingen 
zijn vervolgens gecorreleerd aan de toetsresultaten. 
Uit het onderzoek bleek dat de leerstrategie inspanningsmanagement positief correleert met de 
resultaten voor natuurkunde met een effectgrootte van 0,72 ± 0,56. Tevens bleek dat er 
aanzienlijk meer participanten nodig zijn om de effecten van deze en de andere leerstrategieën, 
die nu grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, met meer zekerheid aan te kunnen tonen. Uit 
het onderzoek kan geconcludeerd worden dat leerstrategieën waarschijnlijk invloed hebben op 
de toetsresultaten, maar dat vervolgonderzoek nodig is om daar met meer zekerheid iets over te 
kunnen zeggen. 
 

Trefwoorden:  Leerstrategieën, MSLQ, diep leren, RTTI. 
 
 

Inleiding 
 

Dit onderzoek gaat over de invloed van verschillende leerstrategieën op de schoolresultaten 
bij natuurkundeleerlingen in havo 4. 
 
De aanleiding voor dit onderwerp komt voort uit de 
recente ontwikkeling op een middelbare school, hierna 
te noemen school A. Hier is een nieuwe koers ingezet 
om vanaf de brugklas meer op metacognitieve 
vaardigheden en leerstrategieën te focussen. Hiermee 
wil de school een nieuwe weg in slaan met betrekking 
tot het vormen en ontwikkelen van de leerlingen. De 
nieuwe visie van school A is tot stand gekomen op 
basis van de “the six C’s” van Michael Fullan welke 
hij omschreef als, ‘character education, citizenship, 
collaboration, communication, creativity, and critical 
thinking’ (Fullan et al., 2013; Fullan, 2013). Deze six 
C’s zijn uitgekristalliseerd in de “School A bloem” 
waarin zeven aandachtspunten staan waar de school 
zich op wil richten (zie Figuur 1). 
De kern, de verbindende factor van deze zeven aandachtspunten wordt het “School A Leren 
vanuit structuur” genoemd. De school A bloem bestaat uit de volgende onderdelen (Kuijpers, 
2017): 

 Samenwerken: Hoe goed kan jij met andere samen werken en welke positie neem jij in 
tijdens groepswerk. 

 Brede ontwikkeling: Kun jij verder kijken dan alleen de stof die in het vak geleerd wordt 
en heb je kennis van meerdere vakken.  

Figuur 1: De “school A bloem” 
(Kuijpers, 2017) 
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 Burgerschap: Hoe zorg jij ervoor dat je straks de kennis en vaardigheden hebt om actief 
mee te kunnen doen aan de maatschappij.  

 Creativiteit: Hoe creatief ben jij in het oplossen van problemen en het zien van 
mogelijkheden.  

 Eigenaarschap: Hoe zorg jij dat je eigenaar bent van je werk of product en dat je er je 
verantwoordelijkheid voor neemt en je er ook verantwoordelijk voor voelt.  

 Kritisch denken: Kun jij kritisch denken en inschatten of iets wel of niet juist is in de 
breedste zin van het woord. 

 Betekenisvol leren of wel diep-leren: Kun jij kennis die je eerder geleerd hebt terug 
halen en deze nog toepassen op verschillende situaties doordat je de kennis eigen hebt 
gemaakt zonder dat het alleen reproductie is.  

 
Op een andere middelbare school, hierna te noemen school B, 
is men al langer bezig met deze vaardigheden. De visie van 
school B is ontwikkeld in samenwerking met en gebaseerd op 
het werk van Luc Stevens (2003) en indirect op het werk van 
Deci en Ryan (2000). De essentie van de visie wordt meestal 
weergegeven als de “School B driehoek” (zie Figuur 2) 
waarvan de elementen op de website van school B als volgt 
kort worden beschreven (school B, 2017): 

 Eigenheid: durf jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen. 
 Verbondenheid: onderhoud een respectvolle relatie 

met je omgeving. 
 Autonomie: wees onafhankelijk, zelfstandig en 

zelfbewust. 
 

In de praktijk betekent dit dat er op school B vanaf het moment dat de leerlingen binnenkomen 
aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de leerlingen hun werk aanpakken en zich 
organiseren. Ze werken voor oefenopdrachten, maar ook voor grotere opdrachten veelal samen 
in “maatjescirkels” (groepjes van 5 à 6 leerlingen die een paar keer per jaar van samenstelling 
wijzigen). Daarbij is er veel aandacht voor de aansluiting met de “echte wereld” buiten school, 
bijvoorbeeld in de wijk of in samenwerking met gemeente of bedrijven. De docenten hebben 
vaak een meer coachende rol waarmee ze de leerlingen leren te reflecteren op hun werk. Met 
de vele grote vakoverstijgende projecten komen de drie kernwaarden van school B sterk tot 
uitdrukking. De leerlingen leren hun “wereld” te ontdekken en daarin een bijdrage te leveren. 
Ze leren samen te werken en ze leren hun eigen sterke en minder sterke kanten ontdekken. De 
projecten zijn niet vastomlijnd waardoor leerlingen zelf kritisch moeten blijven op wat ze willen 
in de keuzes die ze tijdens het project maken.  
 
Op beide scholen wordt er dus gewerkt aan betekenisvol leren waarbij leerlingen gestimuleerd 
worden hun kennis breder toe te passen. Daarnaast is er veel aandacht voor het samenwerken 
en kritisch denken. Tevens komt bij zowel school B als school A de aandacht van de school met 
“de bloem” en “de driehoek” sterker te liggen op het “hoe” en het “waarom” van het leerproces 
dan slechts op het “wat”. Er wordt meer gekeken hoe de leerlingen zich de kennis en 
vaardigheden eigen maken: hoe organiseren leerlingen hun werk, hoe wordt er samengewerkt, 
hoe reflecteren ze op hun werk, enzovoort. Dit valt samen met de te bespreken leerstrategieën 
metacognitieve zelfregulatie, samenwerken en kritisch denken. De overige te onderzoeken 
leerstrategieën zullen verderop behandeld worden.  

 

Figuur 2: De "school B 
driehoek" (School B, 2017) 
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Natuurlijk blijven de toetsresultaten, die de kennis en vaardigheden testen, belangrijk, want 
uiteindelijk wordt het onderwijs grotendeels gefinancierd op basis van hoe goed en snel de 
leerlingen het eindexamen succesvol afronden en aan een passend diploma worden geholpen. 
Maar op de weg naar goede resultaten toe, wordt gekeken hoe de leerlingen leerstrategieën 
inzetten. We vermoeden dat een bredere inzet van leerstrategieën bij kan dragen aan het diep 
leren van de leerlingen en daarmee de hun toetsresultaten.  

 
Hoewel er op school B al ruim twaalf jaar vanuit de kernwaarden aan leerstrategieën van 
leerlingen wordt gewerkt, is er nog weinig bekend binnen de organisatie wat de effecten daarvan 
zijn op de resultaten. Vanuit de docentonderzoekers op school B is er al wel gekeken welke 
leerstrategieën in de onderbouw waar behandeld worden (Pothoven & Jacobs, 2017). Hieruit 
blijkt dat er in de onderbouw van school B al bewust aan gewerkt aan het aanleren en werken 
met deze leerstrategieën. Het betreffende onderzoek is echter niet ingegaan op het effect van de 
aangeleerde leerstrategieën op de resultaten van de toetsen. 

 
Om beter zicht te krijgen op het effect van verschillende leerstrategieën op de resultaten van de 
leerlingen willen zowel school A als school B dit graag onderzoeken. Op basis hiervan hopen 
we leerlingen gerichter en meer onderbouwd te kunnen ondersteunen in hun leerproces en het 
gebruik van leerstrategieën hierin. Voor beide scholen kan het onderzoek de ingeslagen koers 
helpen aan te scherpen en te maken keuzes daarin onderbouwen.  
 
Om het onderzoek verder in te kaderen is er gekeken naar het effect van leerstrategieën op de 
toetsresultaten in havo 4 bij natuurkunde. De reden dat de bovenbouw wordt gebruikt is dat de 
natuurkunde in de bovenbouw meestal een stuk abstracter is dan de vakken natuurkunde, NaSk, 
Nature of Science in de onderbouw (Ottevanger et al., 2014). Dit vraagt van de leerlingen ook 
een diepere verwerking van de leerstof (Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs 
havo/vwo, 2006), waar het gebruik van leerstrategieën vermoedelijk aan bijdraagt. Er moeten 
vaak meer concepten gecombineerd worden en op een hoger abstractieniveau. De reproductieve 
vaardigheden spelen in de bovenbouw bij de exacte vakken een kleinere rol.  
 
We hopen met dit onderzoek meer zicht te krijgen op welke leerstrategieën bijdragen aan het  
studiesucces van de leerlingen om ze daarmee doelmatig en doelgerichter te kunnen 
ondersteunen. 

 
 

Theoretisch kader 
 

In ons onderzoek hebben we ons beziggehouden met de invloed van leerstrategieën op de 
toetsresultaten bij natuurkunde in havo 4. Voor de betekenis van het begrip leerstrategieën 
hebben we hier de definitie volgens Dijkstra (2015) aangehouden: “concrete manieren van 
leren die leerlingen bewust kunnen inzetten om het leren zo soepel mogelijk te laten verlopen” 
(p. 14). Daarbij horen de stappen die de leerlingen zetten om het leerdoel te bereiken, zoals het 
onderscheiden van hoofd- en bijzaken, verbanden leggen tussen bestaande en nieuwe kennis en 
het gebruiken van voorbeelden om begrippen te onthouden. Zo leren de leerlingen zelfstandig 
te leren voor nu en in de toekomst (Dijkstra, 2015 p.14). 
 
Invloed van leerstrategieën op schoolprestaties 
Er zijn al heel veel onderzoeken gedaan naar zeer diverse factoren die van invloed zijn op de 
schoolprestaties. Leerstrategieën is hier slechts een klein deel van. Vooral het werk van Hattie 
(2008) op basis van 800 meta-analyses is hierin bekend. Hierin blijkt dat het effect van 
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metacognitieve strategieën vrij hoog scoort met een effectgrootte van 0,69. Bij Koopman, Bakx 
en Beijaard (2014) wordt gekeken naar welke leerstrategieën sterke en zwakkere leerlingen 
inzetten, maar niet naar de effectgrootte van die strategieën op de resultaten. Zij vonden dat een 
krachtige leeromgeving grote invloed heeft op de manier van leren. De leerlingen hadden een 
sterkere motivatie om zich leerstof eigen te maken, maar hadden verder geen sterkere voorkeur 
voor leerstrategieën die het diep leren dan wel het oppervlakte leren bevorderen.  
 
Uit het onderzoek van Chiu, Chow en Mcbride-Chang (2007) uit meer van 34 landen en ruim 
150000 leerlingen, blijkt dat leerlingen die herhalen als voornaamste leerstrategie inzetten, 
lager scoren op zowel lezen, science als wiskunde. Elaboreren levert ook geen significante 
resultaten op op deze vakken. Metacognitieve strategieën bleken echter wel een significant 
effect te hebben van 2,968±0,402 op een score voor science met een gemiddelde van 480 en 
een SD van 106. 
 
Richardson, Abraham en Bond (2012) hebben een groot meta-onderzoek gedaan naar de 
invloed persoonseigenschappen, motivatie, leerstrategieën en de psychosociale context op het 
“Grade Point Average” (GPA) van studenten. Dit onderzoek is gebaseerd op 7167 artikelen op 
basis van 241 datasets. Er worden hier elf leerstrategieën meegenomen waarvan op basis van 
vele onderliggende onderzoeken een “sample-weighted average correlation” (r+) wordt bepaald. 
Uit dit onderzoek bleek inspanningsmanagement een matige correlatie heeft met een smal 
95%-betrouwbaarheidsinterval: 0,32±0,03 met het GPA. De overige leerstrategieën hadden een 
lagere correlatie hiermee of hadden een veel groter betrouwbaarheidsinterval wat de 
correlatiegrootte onzeker maakt. Dit grootschalige meta-onderzoek is gebaseerd op 
Engelstalige onderzoeken in Europa en Noord-Amerika. Dit gaf ons de kans te onderzoeken of 
er met  deelnemers dichter bij huis vergelijkbare resultaten verkregen worden. 
 
Leerstrategieën en de MSLQ 
De elf leerstrategieën  waar Richardson et al. (2012) naar hebben gekeken komen voort uit 
onderzoeken waarin met de Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ, Pintrich 
et al., 1993) van en de Learning and Study Strategy Inventory (LASSI; Weinstein, Palmer, & 
Schulte, 1987) is gewerkt. In dat onderzoek zijn de elf strategieën gekozen waarvan het meeste 
onderzoekresultaten beschikbaar waren. 
De leerstrategieën waarnaar in dit onderzoek is gekeken komen uit de MSLQ. De motivatie 
voor de keuze voor de MSLQ in dit onderzoek is op basis van het werk van Ledoux, Meijer, 
Van der Veen, en Breetvelt (2013) die deze beschrijven als een bruikbaar, betrouwbaar en valide 
meetinstrument dat geschikt is voor het voortgezet onderwijs. 
De MSLQ is een vragenlijst waarin de leerlingen zichzelf scoren op een zeven-punts Likert-
schaal op vragen over hun motivatie en de wijze waarop ze hun werk aanpakken. Het eerste 
deel van de MSLQ gaat over intrinsieke motivatie. Dat deel is in dit onderzoek niet gebruikt 
omdat hier alleen gekeken is naar leerstrategieën en niet naar de motivatie van de leerlingen. 

 
De leerstrategieën waar we onderzoek naar hebben gedaan worden helder verwoord door Blom, 
Severiens, Broekkamp, en Hoek (2004). Op basis van het werk van Pintrich en De Groot (1990) 
onderscheiden zij vijf leerstrategieën en vier hulpstrategieën. In navolging van het werk van 
diverse op MSLQ-gebaseerde onderzoeken (Ledoux et al., 2013; Bykerk-Kaufmann et al., 
2016; Schmitz, 2017) worden in ons onderzoek leerstrategieën en hulpstrategieën 
samengenomen als leerstrategieën. 

 
De beschreven leerstrategieën, die gemeten zijn met behulp van de MSLQ en waarvan de laatste 
vier ook wel aangeduid als hulpstrategieën, zijn: 
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A. Herhalen: leermateriaal vaker doornemen ten behoeve van het onthouden ervan. 
B. Elaboreren: het leggen van verbanden tussen de te leren onderwerpen. 
C. Representeren van de stof: het maken van schema’s en samenvattingen. 
D. Kritisch denken: de leerstof niet zomaar aannemen maar kritisch evalueren. 
E. Metacognitieve zelfregulatie: de oriëntatie op de aanpak van het leren, de planning 

ervan en het sturen van het leerproces. 
F. Organiseren studieomgeving: zorgen voor een goede werkplek en tijd reserveren om 

aan de studie te werken. 
G. Inspanningsmanagement: het actief nemen van maatregelen om de aandacht bij het 

leerwerk te houden. 
H. Samenwerken: het inschakelen van klasgenoten om begrip te testen of samen te leren.  
I. Hulp vragen: het vragen van hulp aan klasgenoten, docenten of anderen. 

(Blom et al., 2004, pp. 11-12). 
 

RTTI-taxonomie van toetsvragen 
De koppeling die wij in ons onderzoek maken gaat over het verband tussen de negen genoemde 
leerstrategieën en RTTI-score (Kwakernaak, 2013; Knevel, 2013) van de leerlingen op een toets. 
Bij de RTTI-methode wordt er onderscheid gemaakt in de soort vragen: reproductievragen (R), 
toepassingsvragen in een bekende situatie (T1), toepassingsvragen in een nieuwe situatie (T2) 
en inzichtvragen (I). De keuze voor het onderzoek naar de koppeling van RTTI met de 
leerstrategieën is gedaan, omdat we verwachten dat de verschillende soorten leerstrategieën niet 
op elk soort van de toetsvragen hetzelfde effect zullen hebben. Zo zal vermoedelijk de 
leerstrategie herhalen een grotere invloed hebben op de reproductievragen dan op de inzicht 
vragen. Door de koppeling met RTTI te maken hopen we het effect van de leerstrategieën bij 
verschillende soorten toetsvragen scherper in beeld te krijgen (Hilgerink, 2017; Bangma, 2012).  
 
 

Onderzoeksvraag  
 

Onze onderzoeksvraag in dit onderzoek was de volgende: 
 
“Hoe groot is de invloed van verschillende leerstrategieën op de resultaten van natuurkunde 

bij leerlingen in havo 4?” 
 
We zijn het onderzoek begonnen met de hypothese dat (minstens een deel van) de 
leerstrategieën een meetbare invloed hebben op de mate waarin leerlingen inzicht in de stof 
verwerven en deze kunnen toepassen en reproduceren, en daarmee uiteindelijk op het 
toetsresultaat. De verwachting was dat elaboreren, representeren, kritisch denken en 
samenwerken invloed zouden hebben op de diepe verwerking van de stof en daarmee het diepe 
leren bevorderen. We verwachtten dit terug te zien in de inzichtsvragen. De andere strategieën 
gaan meer over de inzet van tijd en ruimte en minder over de stof zelf en zouden naar 
verwachting dus minder specifieke invloed daarop hebben, maar wel een positief effect op het 
toetsresultaat moeten opleven. Deze verwachtingen zijn onder andere gebasseerd op 
Richardson et al. (2012) en Chiu et al. (2007)  die in hun onderzoek laten zien dat ten minste 
enkele leerstrategieën een positieve invloed hebben.  
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Methode 

 
Hieronder zal de onderzoeksmethode nader worden uitgewerkt. Om te beginnen wordt 
beschreven wie er aan het onderzoek deel hebben genomen. Vervolgens worden in de procedure 
stap voor stap beschreven welke fasen er in het onderzoek doorlopen zijn. Daarna wordt er bij 
de instrumenten ingegaan om de wijze waarop we aan onze metingen zijn gekomen. Ten slotte 
wordt er bij de analyse beschreven hoe de gegevens gebruikt en bewerkt zijn en welke 
randvoorwaarden we hebben gebruikt. 
 
Participanten 
Het onderzoek bestond uit twee delen, een oriënterend onderzoek op school B en het 
hoofdonderzoek op school A. Aan het oriënterende onderzoek op school B deed één havo 4 
natuurkunde klas met 31 leerlingen mee. Ten behoeve van het oriënterende onderzoek is ook 
de vwo 4 natuurkundeklas van school B met 16 leerlingen in het onderzoek betrokken. Het deel 
van het onderzoek dat is uitgevoerd op school A, betrof twee klassen havo 4 natuurkunde van 
22 respectievelijk 8 leerlingen. De groepen van beide scholen zijn gemengd met jongens en 
meisjes en met zowel een NG als met een NT-profiel. Bij het onderzoek is geen onderscheid 
gemaakt in geslacht, leeftijd of profiel van de leerlingen omdat we alleen wilden kijken naar de 
invloed van de leerstrategieën op het resultaat.  
Een overzicht van de deelnemende leerlingen is te zien in Tabel 1. Tevens is in deze tabel 
opgenomen hoeveel leerlingen per klas de toets hebben gemaak, hoeveel leerlingen de MSLQ 
hebben ingevuld en door hoeveel docenten per toets de RTTI’s geclassificeerd zijn. 
 
Tabel 1: Aantallen participanten, toetsen, MSLQ-reacties en RTTI-beoordelingen 

 
We hebben ervoor gekozen het onderzoek (primair) bij havo-leerlingen uit te voeren omdat we 
verwachten dat de bandbreedte in intelligentie op de havo kleiner is dan op het vwo. Op het 
vwo zal een deel van de leerlingen zo intelligent zijn dat deze ook zonder bewust inzetten van 
leerstrategieën goed zullen presteren. De verwachting was dat bij havo-leerlingen de inzet van 
leerstrategieën voor alle leerlingen effect heeft. Om te verifiëren of dit vermoeden klopt, zijn 
de resultaten van de de vwo-4 groep van school B in een later stadium van het onderzoek ook 
in de analyses meegenomen.  
 
Voor het classificeren van de toetsen op RTTI is er gebruik gemaakt van de ondergetekende 
onderzoekers en de stagiair van een van de onderzoekers. Deze stagiair heeft alleen bijgedragen 
aan het classificatie van de toetsen van school B en niet bij de toets van het school A.  

 
Tot slot hebben er op school A drie vakdocenten deel genomen aan het onderzoek om een breder 
beeld op de leerstrategieën van de leerlingen te krijgen en vanuit een ander perspectief te 
kunnen kijken. Het is namelijk niet onwaarschijnlijk dat de leerlingen zichzelf anders 

School Klassen Aantal 
leerlingen 

Aantal 
toetsresultaten 

Aantal MSLQ-
resultaten 

Aantal RTTI 
classificaties 

School A A-H4a 22 21 12 2 
 A-H4b 8 7 7 -- 

School B B-H4 31 30 31 3 

 B-V4 16 15 16 3 

Totaal 4 77 73 66 8 
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beoordelen dan de docenten (Poropat, 2014). Dit wordt mede veroorzaakt dat het nog pubers 
zijn en adequate zelfreflectie daarbij nog in ontwikkeling is (De Groot, 2014).  
Omdat niet alle leerlingen les kregen van dezelfde docenten, waren in totaal drie docenten nodig 
om voor alle leerlingen van in ieder geval twee vakdocenten een beoordeling op leerstrategie-
gebruik te krijgen. Deze docenten geven vergelijkbare vakken (natuurkunde en scheikunde) en 
hebben goed zicht op de leerlingen uit de deelnemende groep leerlingen. 
 
Procedure 
Het eindresultaat van het onderzoekstraject moet de vraag beantwoorden of er een verband is 
tussen de leerstrategieën die leerlingen in havo 4 inzetten en de scores op die ze, opgesplitst 
naar RTTI, halen op de toets. Dit traject omvat een viertal fasen. In het oriënterende onderzoek 
zijn daar alleen fase 1 (MSLQ leerlingen) en fase 3 (RTTI toetsen) doorlopen om een eerste 
indicatie te krijgen van de haalbaarheid van het hoofdonderzoek. In het hoofdonderzoek zijn 
alle vier de fasen doorlopen. 
 
1. MSLQ leerlingen 
In de eerste fase zijn de leerstrategieën die de leerlingen zichzelf toekennen door middel van 
een self-assessment onderzocht. De vijftig vragen van de MSLQ die hierover gaan zijn bij alle 
natuurkunde leerlingen in havo 4 (op school B ook bij vwo-4) met een Google form afgenomen. 
Dit is direct na de afname van de toets gedaan, om ervoor te zorgen dat de self-assessment van 
de leerlingen zo goed mogelijk aansluit bij de voorbereidingen van de toets. De resultaten zijn 
vervolgens onderzocht op interne consistentie om een beeld van de betrouwbaarheid te krijgen 
of we daadwerkelijk de leerstrategieën gemeten hebben. 
 
2. Leerstrategieën volgens docenten 
Om een scherper beeld te krijgen of het self-assessment van de leerlingen realistisch is, is in de 
tweede fase aan drie verschillende docenten (twee per leerling, maar door de verschillende 
lesgroepen in totaal drie docenten) door middel van een vragenlijst verzocht om bij elk van hun 
leerlingen voor elke leerstrategie een cijfer tussen één en vijf te geven. Hierna is er onderzocht 
of de resultaten van het self-assessment van de leerlingen in voldoende mate overeen kwamen 
met de beoordeling volgens de docenten. 
 
3. RTTI toetsen 
In de derde fase is er gekeken naar de RTTI-classificatie van de toetsvragen. Omdat de 
leerstrategieën daar aan gecorreleerd moesten worden, was het goed om wat meer onderbouwde 
consensus over hierover te hebben. In deze fase zijn de toetsvragen per toets door enkele 
docenten op RTTI gescoord. Voor school A waren dit de twee onderzoekers en voor school B 
de twee onderzoekers plus een stagiair. Op basis van de uitkomst van de statistische analyse 
hierop, is bepaald of het koppeling tussen de leerstrategieën en de RTTI-resultaten zinvolle 
antwoorden op kan leveren. 
 
4. RTTI en leerstrategieën 
In de vierde en laatste fase van het onderzoek is er met een multivariabele regressie-analyse 
gekeken of en in welke mate de leerstrategieën invloed hebben op de RTTI-scores van de 
leerlingen bij hun toetsen. Op basis hiervan konden conclusies worden getrokken en kon de 
onderzoeksvraag beantwoord worden. 
 
Oriëntatie en Hoofdonderzoek 
Er is gestart met een oriënterend onderzoek op school B om een eerste beeld te krijgen van de 
haalbaarheid van het totale onderzoek, de werking van de in te zetten instrumenten en de 
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kwaliteit van de te verzamelen data. Na een kleine tussenevaluatie is daarna verder gegaan met 
het (hoofd)onderzoek op school A. 
 
In het oriënterende onderzoek is bekeken of de MSLQ bruikbare resultaten op zou leveren 
waarmee we in ons onderzoek verder konden. Dit deel is gedaan bij de havo 4 en vwo 4 
natuurkunde-leerlingen van school B. Dat de vwo 4 groep is meegenomen in het onderzoek, 
was om zo veel mogelijk respondenten te hebben (alle leerlingen in leerjaar 4 met natuurkunde 
op school B) en om later nog een vergelijking mogelijk te maken tussen havo en vwo leerlingen.  
In het oriënterende onderzoek is er niet aan docenten gevraagd om de leerlingen op 
leerstrategieën te scoren. Wel zijn de toetsvragen door drie docenten op RTTI beoordeeld.  
 
In het hoofdonderzoek is grotendeels de zelfde lijn gevolgd. Er is bij de twee havo 4 
natuurkunde klassen op het school A de MSLQ afgenomen kort na de toetsafname. Er is voor 
elke leerling gezocht naar twee docenten uit de exacte vakken die hen konden beoordelen over 
de inzet van de leerstrategieën. Tot slot zijn de analyses gemaakt op basis van de verkregen 
resultaten. De analyses en resultaten komen aan de orde na de bespreking van de instrumenten 
die nu eerst volgt.  
 

Instrumenten 
In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van drie instrumenten: de MSLQ voor de leerlingen, 
de docentenvragenlijsten over de leerlingen en tot slot de toets met RTTI-beoordeling. 
 
MSLQ 
Van de MSLQ (Pintrich et al., 1993) hebben we niet de hele vragenlijst gebruikt maar alleen 
het deel van de leerstrategieën. Dit betreft de vragen 32 t/m 81 van de oorspronkelijke MSLQ. 
Het deel van de leerstrategieën uit de MSLQ bestaat uit negen schalen met verschillende 
aantallen items. In Tabel 2 hieronder zijn de schalen met aantallen items weergegeven met 
daarbij de Cronbach’s alfa uit het onderzoek van Duncan en McKeachie (2005).  
 
De vragen werden gescoord op een vijf-punts Likert-schaal variërend van 1 (helemaal niet op 
mij van toepassing) tot 5 (helemaal op mij van toepassing). De oorspronkelijke MSLQ wordt 
op een zeven-punts schaal gescoord, maar dat leek ons voor deze doelgroep een nauwkeurigheid 
te suggereren die niet te verantwoorden is. Hoewel er voorzien was dat de MSLQ mogelijk nog 
wat aangescherpt zou moeten worden na het oriënterende onderzoek, bleek de test daarmee op 
school B toch geen aanleiding voor te geven. De gebruikte vragenlijst (qua layout aangepast 
ten opzichte van Google forms) is te vinden in Bijlage 1. 
 
Docentenvragenlijst 
De docentenvragenlijst bestond uit negen vragen per leerling waarin de docent de leerling op 
elk van de negen te onderzoeken leerstrategieën een score van 1 (helemaal niet van toepassing 
op deze leerling) tot 5 (helemaal van toepassing op deze leerling) kon toekennen. De 
docentenvragenlijst bevatte slechts één vraag per leerstrategie in tegenstelling tot de MSLQ om 
de belasting voor de docenten zoveel mogelijk te beperken. Dit was geen vraag uit de MSLQ 
maar een directe vraag over de leerstrategie. Een van de vragen is bijvoorbeeld: “In welke mate 
past de leerling de leerstrategie ‘Kritisch denken’ toe?” Per vraag stond er een korte uitleg bij. 
Die was in dit geval: “Kritisch denken: de leerstof niet zomaar aannemen maar kritisch 
evalueren.”. De docentenvragenlijst is terug te vinden in Bijlage 2. 
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Tabel 2: Literatuurwaarde Cronbach's alfa per leerstrategie 

Cronbach’s alfa’s ontleend aan: Duncan en McKeachie (2005). 
 
Toetsen 
De laatste instrumenten waren de RTTI-gescoorde toetsen. Bij de havo 4 en vwo 4 groep op 
school B betrof het een toets van twee uur over het onderwerp “Straling en Gezondheid”. De 
havo-toets voor groep B-H4 bestond uit 15 vragen voor totaal 53 punten, de vwo-toets voor 
groep B-V4 uit 17 vragen voor 60 punten. Beide toetsen op school B zijn door de stagiair daar, 
onder supervisie van de daar werkende ondergetekende, gemaakt.  
Op het school A betrof het voor beide groepen een toets van één uur over het onderwerp 
krachten. De toets van de groep A-H4a bestond uit 11 vragen voor 39 punten en is gemaakt 
door de ondergetekende die daar een stage deed. Bij de toets van de groep A-H4b, vervaardigd 
door een vakcollega natuurkunde, is er niet genoteerd hoeveel punten elke leerling per vraag 
had gescoord. Er konden 45 punten gescoord worden, maar deze zonder de score per vraag was 
het resultaat van deze toets niet meer naar RTTI te specificeren. 
 

Analyse 
Ten behoeve van het overzicht zal nu de analyse worden beschreven in de zelfde vier fasen als 
die bij de procedure was geïntroduceerd. De MSLQ van de leerlingen, de leerstrategieën 
volgens de docenten, de RTTI van de toetsen en de RTTI en de leerstrategieën. 
 
1. MSLQ leerlingen  
In de onderzochte groepen van het school A zijn niet van iedereen data verkregen door het 
missen van de toets of door dat zij de vragenlijst niet in konden vullen op het moment dat hier 
de tijd voor werd gegeven en dit later niet meer zelf hebben gedaan. Hoe de totale participanten 
groep is onderverdeeld is te vinden in Tabel 1.  
Alle afgenomen vragenlijsten zijn geïmporteerd en verwerkt in Excel. De interne consistentie 
van de vragen is met een Cronbach’s alfa bepaald (Cortina, 1993). Omdat deze functie niet 
standaard in Excel beschikbaar is, is daarvoor gebruik gemaakt van de “Real Statistics” Excel 
plugin (Zaiontz, 2013). Als richtlijn voor bruikbaarheid van het self-assessment van een 
leerstrategie wordt een alfa >0,60 aangehouden (SPSS Handboek, 2018; Cortina, 1993).  
Er is per leerstrategie ook bekeken of het weglaten van één item een betere consistentie 
opleverde. Op basis hiervan kon besloten worden om deze vragen niet mee te nemen in de 
resultaten. 
 
2. De leerstrategieën volgens docenten 
Van de leerlingen van het school A is er een overzicht gemaakt per leerling met de gemiddelde 
MSLQ-score van het self-assessment en de scores van docenten op de verschillende 
leerstrategieën van de betreffende leerlingen. Omdat hier er hier gezocht wordt naar een 
beoordelaarsovereenkomst op intervalniveau, wordt gebruikt gemaakt van de intraclass 

Leerstrategie Aantal items Cronbach’s alfa 
A. Herhalen 4 0,69 
B. Elaboreren 6 0,75 
C. Representeren 4 0,64 
D. Kritisch denken 5 0,80 
E. Zelfregulatie 12 0,79 
F. Organiseren studieomgeving 8 0,76 
G. Inspanningsmanagement 4 0,69 
H. Samenwerken 3 0,76 
I. Hulp vragen 4 0,52 
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correlation coëfficiënt (ICC). De berekening voor beoordelaarsbetrouwbaarheid waarbij de 
additieve bias tussen de beoordelaars niet wordt meegenomen, levert de zelfde formule op als 
de Cronbach’s alfa (Cito, z.d., p. 459-463). 
Ook is op deze wijze onderzocht wat de overeenstemming was tussen de beoordeling van twee 
docenten over de leerstrategieën van een leerling. De kwaliteit van de overeenstemming is 
inzichtelijk gemaakt door middel van een histogram met de kwaliteit van de overeenstemming 
op de horizontale as (de Cronbach’s alfa) en de frequentie op de verticale as.  
 
3. RTTI Toetsen 
Om te verifiëren of RTTI-classficatie van de toetsvragen eenduidig was, hebben de 
ondergetekenden de drie toetsen (twee school B, één school A) onafhankelijk van elkaar op 
RTTI gescoord. Van de school B-toetsen was ook de RTTI-beoordeling van de maker ervan 
beschikbaar en die hebben we derhalve in deze analyse meegenomen. Ondergetekenden hadden 
vooraf wel besproken wat er onder R, T1, T2 en I verstaan wordt en welke contexten in de les 
behandeld waren. Dit laatste is vooral in het onderscheid tussen T1 en T2 van belang. 
De twee toetsen van school B zijn met behulp van een Fleiss’ kappa geanalyseerd. Dit omdat 
Cohen’s kappa slechts voor twee beoordelaars geschikt is en de toetsen op school B door drie 
docenten zijn beoordeeld. Als richtlijn voor een goede overeenstemming in classificatie 
suggereren Landis en Koch (1977) voor Fleiss’ kappa >0,61 voor een substantiële 
overeenstemming en >0,81 voor bijna perfecte overeenstemming. Deze waarden worden echter 
niet door hen onderbouwd. Voor de zekerheid is ook de Cohen’s kappa onderzocht voor de 
betreffende toetsen door twee ondergetekenden. Voor Cohen’s kappa wordt ook een waarde van 
>0,60 aangehouden (Landis & Koch, 1977) als ondergrens voor acceptabele overeenstemming. 
 
4. RTTI en leerstrategieën 
In de laatste fase is de correlatie tussen de toetscijfers, de RTTI-scores en de negen 
leerstrategieën gekeken. Omdat er een vermoeden was dat basis-intelligentie en algemene 
ontwikkeling mogelijk ook een significante invloed hebben op de toetsresultaten, hebben we 
geprobeerd deze te verdisconteren door de cito-scores van de leerlingen ook als input mee te 
nemen. Er is er per leerling gekeken met tien inputvariabelen (leerstrategieën en cito-score) 
naar het effect op het cijfer, de R-score op de toets, de T1-score, de T2-score en de I-score. 
 
Deze analyse wordt gedaan met (multivariabele) regressie-analyse uit de gegevens-toolbox van 
Excel. Deze analyse levert een determinatiecoëfficiënt R2 op die aangeeft in welke mate het 
resultaat door de inputvariabelen verklaard kan worden. Daarnaast geeft de analyse per 
inputvariabele een p-waarde die aangeeft wat de kans is dat het effect door toevallige variaties 
is veroorzaakt. Een p-waarde van <0,05 wordt in sociale wetenschappen vaak als grens 
aangehouden om te vermoeden dat er een effect kán zijn (Cowles & Davis, 1982) . Tevens 
worden de coëfficiënten die invloed van de inputvariabelen op uit het resultaat weergegeven 
met bijbehorende 95% betrouwbaarheidsintervallen. 
 
Omdat er met tien inputvariabelen gewerkt wordt, moet het aantal participanten voldoende 
groot zijn om met de regressie-analyse uit te kunnen voeren. Het aantal leerlingen per toets dat 
ook de MSLQ had ingevuld van school A was te klein om zo’n analyse uit te voeren. Bij deze 
groepen is wel een enkelvoudige correlatie tussen cijfers (en RTTI-scores) enerzijds en de score 
op de leerstrategieën anderzijds uitgevoerd om toch enig beeld te krijgen of ze samenhang 
vertonen. 
 
Als laatste analyse is een multivariabele regressie-analyse uitgevoerd op alle havo-leerlingen 
van beide scholen waarvan cijfer (en RTTI-scores) en MSLQ-resultaten beschikbaar waren. 
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Omdat de toetsresultaten drie verschillende toetsen betreffen, zijn deze eerst per toets omgezet 
naar een gestandariseerde Z-score waarbij bij elke toets een gemiddelde 0,0 en de 
standaarddeviatie 1,0 krijgt. Met de aanzienlijk grotere groep resultaten die hieruit volgt is tot 
slot een multivariabele regressie-analyse gedaan. Deze analyse is tot slot ook met alle vier de 
lesgroepen (dus inclusief de vwo-groep van school B) uitgevoerd om een beeld te krijgen of de 
inzet van leerstrategieën bij de vwo-groep een ander effect heeft op de toetsresultaten dan bij 
de havo-groep. Bij een vergelijkbaar effect levert het meenemen van de vwo-groep een grotere 
groep participanten op en daarmee een iets betrouwbaardere analyse. 
 
 

Resultaten 
 

In navolging van de procedure en de analyse worden de resultaten hier ook eerst per 
onderzoeksfase gepresenteerd. We beginnen weer met het onderzoek naar de leerstrategieën, 
eerst de leerlingen en daarna de docenten. Daarna kijken we naar de RTTI van de toetsen. Tot 
slot wordt er gekeken of er een verband is tussen de leerstrategieën van de leerlingen en de 
resultaten die ze op de toets gespecificeerd naar RTTI hebben gehaald. 
 
1. Resultaten MSLQ leerlingen 
Van de verwerkte resultaten van de MSLQ van zowel oriënterend als hoofdonderzoek op school 
B respectievelijk school A, is in Tabel 3 een beknopt overzicht te zien. De Cronbach’s alfa’s 
zijn weergegeven voor alle respondenten en vervolgens opgesplitst per groep en per klas. De 
alfa’s <0,60 zijn rood gekleurd omdat deze een teken zijn voor te weinig onderlinge samenhang 
in de items bij de betreffende leerstrategie. De alfa’s >0,70 zijn groen gekleurd omdat deze 
goed bruikbaar lijken. De alfa’s tussen 0,60 en 0,70 zitten in het grensgebied en zijn wit gelaten. 
In de eerste twee regels zijn de literatuurwaarden te zien volgens Duncan en McKeachie (2005) 
met daaronder het verschil tussen de gevonden alfa’s bij alle respondenten en de 
literatuurwaarde. De leerstrategieën die bij de letters in de kolomkoppen horen zijn terug te 
vinden in Tabel 2. 
. 
Tabel 3: Cronbach's alfa per leerstrategie en per deelgroep. 

Literatuurwaarden Cronbach’s alfa’s ontleend aan: Duncan en McKeachie (2005). 
 
Hierna is er gekeken of het weglaten van items van de MSLQ verbeterde resultaten van de 
Cronbach’s alfa’s oplevert. Vooral bij leerstrategie B (elaboreren), verbeteren de alfa’s 
substantieel bij het weglaten van vraag 67. Kleinere verbeteringen zijn er waar te nemen bij het 
weglaten van vragen 32 (C, representeren), 73 (F, organiseren studieomgeving) en 60 (G, 
inspanningsmanagement). De bijbehorende vragen zijn terug te vinden in Bijlage 1. Het 
resultaat op de alfa’s bij het weglaten van de bovengenoemde vragen is te zien in Tabel 4. Een 

Leerstrategie A B C D E F G H I 

Literatuur 0,69 0,75 0,64 0,80 0,79 0,76 0,69 0,76 0,52 

diff. Lit. -0,09 -0,09 0,09 -0,04 -0,10 -0,06 -0,12 -0,28 0,20 

Alles (N=66) 0,60 0,66 0,73 0,76 0,69 0,70 0,57 0,48 0,72 

School A(N=19) 0,51 0,77 0,81 0,87 0,79 0,83 0,54 0,57 0,82 

School B (N=47) 0,63 0,59 0,69 0,69 0,63 0,56 0,60 0,33 0,64 

Klas A-H4a (N=12) -0,14 0,63 0,76 0,73 0,72 0,70 0,52 0,67 0,82 

Klas A-H4b (N=7) 0,79 0,85 0,87 0,98 0,82 0,91 0,69 0,28 0,85 

Klas B-H4 (N=31) 0,64 0,57 0,71 0,71 0,64 0,45 0,45 0,45 0,67 

Klas B-V4 (N=16) 0,52 0,61 0,48 0,65 0,62 0,60 0,79 -0,10 0,57 
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overzicht van de MSLQ-resultaten met aantal, gemiddelde, minimum, maximum en 
standaarddeviatie opgesplitst naar deelgroep en leerstrategie is te vinden in Bijlage 3. 
 
Tabel 4: Cronbach's alfa's per leerstrategie en per deelgroep zonder items 67, 32, 73 en 60. 

Literatuurwaarden Cronbach’s alfa’s ontleend aan: Duncan en McKeachie (2005). 
 
In Tabel 4 (maar ook in Tabel 3) is te zien dat de waarden voor Cronbach’s alfa bij bijna alle 
leerstrategieën behoorlijk in de buurt van de literatuurwaarden komen. Gezien de beperkte 
steekproef is enig verschil niet verwonderlijk. Bij strategie H (samenwerken), vallen de alfa’s 
erg laag uit in vergelijking met de literatuur. Bij strategie A (herhalen), scoren drie deelgroepen 
onder de gewenste 0,60, maar is de interne consistentie van de groep als geheel wel voldoende. 
De resultaten van de rest van het onderzoek die gebaseerd zijn op alfa’s onder de 0,60 moeten 
met extra zorg geïnterpreteerd worden omdat deze te veel meetonzekerheid bevatten. In de 
volgende a analyses in dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van resultaten uit Tabel 4 met de 
weggelaten items.  
 
2. Resultaten leerstrategieën volgens docenten 
Om te kijken of de door de leerlingen voor zichzelf beoordeelde leerstrategieën overeenkomen 
met hoe de docent deze beoordeeld heeft, zijn hiervan paarsgewijs de Cronbach’s alfa 
uitgerekend. Voor 33 leerlingen waren zowel de MSLQ door de leerling als de beoordeling door 
de docent beschikbaar. De verdeling van de beoordelings-overeenkomsten (de alfa’s) van deze 
33 combinaties van het self-assessment van de leerstrategieën door de leerlingen en de 
leerstrategie-beoordeling volgens de docent zijn de gegevens weergeven in Tabel 5. Hiervan is 
tevens een histogram gemaakt dat te zien is in Figuur 3 Hier is te zien dat het verband tussen 
beide strategie-beoordelingen zeer beperkt te noemen is. Bij nader inzoomen op individuele 
docenten is er enig verschil te zien de beoordelingsovereenkomsten, maar er zijn er slechts heel 
weinig waarbij de alfa van leerling en docent boven de 0,60 uitkomt. 
Er zijn ook 22 leerlingen waarbij twee docent-beoordelingen zijn. Daarbij is gekeken of de 
beoordelingen volgens die docenten met elkaar overeenstemmen. De vergelijking van die 
beoordelingen leverde echter weinig overeenkomst op. De verdeling van deze beoordelings-
overeenkomst is terug te zien in Tabel 6 en tevens als histogram in Figuur 4. Ook hier heeft 
slechts een klein deel van de gezamenlijke beoordelingen een alfa groter dan 0,60 heeft. 
  

Leerstrategie A B-67 C-32 D E F-73 G-60 H I 

Literatuur 0,69 0,75 0,64 0,80 0,79 0,76 0,69 0,76 0,52 

diff. Lit. 0,09 0,00 0,08 -0,04 -0,10 -0,04 -0,07 -0,28 0,20 

Alles (N=66) 0,60 0,75 0,72 0,76 0,69 0,72 0,62 0,48 0,72 

School A(N=19) 0,51 0,79 0,78 0,87 0,79 0,86 0,65 0,57 0,82 

School B (N=47) 0,63 0,73 0,70 0,69 0,63 0,57 0,60 0,33 0,64 

A-H4a (N=12) -0,14 0,68 0,77 0,73 0,72 0,81 0,52 0,67 0,82 

A-H4b (N=7) 0,79 0,86 0,81 0,98 0,82 0,90 0,81 0,28 0,85 

B-H4 (N=31) 0,64 0,79 0,67 0,71 0,64 0,44 0,55 0,45 0,67 

B-V4 (N=16) 0,52 0,61 0,65 0,65 0,62 0,62 0,69 -0,10 0,57 
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Tabel 5: Verdeling alfa’s Leerling - Docent 

N=33, gem. = -0,33, min = -5,91, max = 0,83, SD = 1,45 

Tabel 6: Verdeling alfa’s Docent – Docent 

N=22, gem. = 0,31, min = -0,78, max = 0,94, SD = 0,44
 
 
 

3. Resultaten RTTI-beoordelingen toetsen 
Bij drie van de vier afgenomen toetsen is onderzocht of er voldoende overeenstemming was in 
de classificaties van de RTTI. Bij de toets van school B havo 4 (B-H4) was er een Fleiss’ kappa 
van 0,75 voor de drie beoordelaars. De Cohen’s kappa voor de twee ondergetekenden leverde 
een waarde van 0,81 op de toets van 15 vragen. In beide gevallen ruim voldoende 
overeenstemming om mee verder te kunnen werken. 
Bij de toets van school B vwo 4 (B-V4) van 17 vragen was de Cohen’s kappa voor de 
ondergetekenden 0,83, maar viel de Fleiss’ kappa lager uit met 0,44. Het grote verschil is 
vermoedelijk te verklaren doordat er geen afstemming is geweest met de stagiair op de wijze 
van beoordeling van RTTI en welke contexten en voorbeelden reeds in het voortraject waren 
behandeld. Mogelijk was de RTTI-classificatie eenduidiger dan die van de vwo-toets.  
Tot slot was de Cohen’s kappa bij de toets van havo 4 op school A (A-H4a) met 11 vragen 0,75. 
Deze voldeed daarmee ruimschoots aan de gestelde ondergrens van 0,60. Van de andere havo 
4 klas op school A (A-H4b) waren geen RTTI-beoordelingen beschikbaar. Een overzicht van de 
RTTI-beoordelingsovereenkomst is te vinden in Tabel 7. 
De RTTI-classificaties waren bij de drie toetsen waarvoor deze beschikbaar was voldoende 
consistent beoordeeld om mee verder te kunnen werken bij het zoeken naar de relatie met de 
leerstrategieën.  
 

Tabel 7: Consistentie in RTTI-classificatie met Cohen's en Fleiss' kappa 

 

Verzamelbereik Frequentie 

< 0 11 

0,0-0,2 6 

0,2-0,4 6 

0,4-0,6 4 

0,6-0,8 5 

0,8-1,0 1 

Verzamelbereik Frequentie 

< 0 3 

0,0-0,2 7 

0,2-0,4 2 

0,4-0,6 5 

0,6-0,8 1 

0,8-1,0 4 

Klassen toets Cohen’s Kappa Fleiss’ Kappa  

B-H4 0,81 0,75 

B-V4 0,83 0,44 

A-H4a 0,75 - 

A-H4b - - 
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Figuur 3: Verdeling alfa's leerling - docent Figuur 4: Verdeling alfa's docent - docent 
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4. Resultaten koppeling tussen scores op de toets en gebruik van leerstrategieën.  
De koppeling tussen de leerstrategieën en de resultaten van de leerlingen zou een antwoord 
kunnen geven op de onderzoeksvraag. Omdat het aantal MSLQ-respondenten op school A nogal 
beperkt was, is er besloten om ook naar de resultaten van school B te kijken. Het aantal 
leerlingen, gemiddelde, minimum, maximum en standaarddeviatie per toets dat bij deze analyse 
hoort, is terug te vinden in Bijlage 4. Hierin zijn ook deze gegevens ook voor de RTTI-scores 
te zien en voor de cito-scores van de leerlingen.  
De multivariabele regressie-analyses leveren overzichten op zoals in Tabel 8 te zien in voor de 
havo 4 groep van school B. In Tabel 8 is het toetscijfer gekozen als afhankelijke variabele en is 
zijn de leerstrategieën en de cito-score gekozen als onafhankelijke variabelen. 
Deze analyses zijn gemaakt voor de vier lesgroepen (A-H4a, A-H4b, B-H4 en B-V4) en behalve 
voor voor toetscijfer, ook voor de score (in %) op R, T1, T2 en I als onafhankelijke variabele 
gemaakt. Per toets levert dit vijf analyses en in totaal 16 regressie-analyses op. Dit levert te veel 
gegevens en tabellen op om allemaal in dit onderzoek te plaatsen. Hier wordt volstaan met de 
voornaamste resultaten per klas. 
 
Tabel 8: Resultaat regressie-analyse school B havo 4 Leerstrategieën versus toetscijfers. 

 
Alle p-waarden  in Tabel 8 zijn groter dan de ondergrens van 0,05, behalve bij leerstrategie G 
(0,0477), (inspanningsmanagement). De coëfficiënt voor leerstrategie G is 1,3389, hetgeen zou 
betekenen dat wanneer een leerling een punt hoger scoort in de MSLQ op deze leerstrategie, 
het cijfer gemiddeld 1,34 punt hoger zou kunnen uitvallen. De grootte van de standaardfout van 
0,6137 laat echter ook zien dat deze coëfficiënt een zeer ruimte foutmarge heeft. Dit is ook te 

Gegevens voor de regressie    
Meervoudige correlatiecoëfficiënt R 0,78307  
R-kwadraat 0,61320  
Aangepaste kleinste kwadraat 0,37145  
Standaardfout 1,32894  
Waarnemingen 27  

      
Variantie-analyse     

  
Vrijheids-

graden Kwadraten-som 
Gemiddelde 
kwadraten F Significantie F 

Regressie 10 44,7966 4,4797 2,5365 0,0470 

Storing 16 28,2575 1,7661   
Totaal 26 73,0541       

      

  Coëfficiënten Standaardfout 
T- statist. 
gegevens P-waarde Laagste 95% Hoogste 95% 

Snijpunt 18,2812 48,3351 0,3782 0,7102 -84,1847 120,7470 

Cito -0,0328 0,0879 -0,3730 0,7140 -0,2191 0,1535 

A 0,2383 0,6847 0,3480 0,7324 -1,2133 1,6899 

B -0,8311 0,7375 -1,1269 0,2764 -2,3947 0,7324 

C -0,4969 0,5238 -0,9487 0,3569 -1,6074 0,6135 

D -0,0838 0,5835 -0,1435 0,8877 -1,3207 1,1532 

E -0,3939 1,0599 -0,3716 0,7151 -2,6407 1,8530 

F 1,8377 0,9429 1,9490 0,0691 -0,1612 3,8366 

G 1,3389 0,6244 2,1445 0,0477 0,0153 2,6625 

H 0,6137 0,5024 1,2215 0,2396 -0,4514 1,6787 

I -0,4595 0,5574 -0,8244 0,4218 -1,6411 0,7221 
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zien aan het 95%-betrouwbaarheidsinterval waartussen de coëfficiënt van G kan variëren. In 
Tabel 8 is te zien dat bij klas B-H4 de waarde voor R-kwadraat 0,61320 was, wat impliceert dat 
61,3% van de variatie in de cijfer veroorzaakt zou worden door verschil in leerstrategieën en in 
cito-scores.  
 
In Tabel 9 is een beknopt overzicht te zien van de coëfficiënten en p-waardes voor de 
multivariabele regressie-analyse in klas B-4H voor zowel de cijfers als de R-, T1-, T2- en I-
scores. Er waren in totaal slechts een paar p-waarden kleiner dan 0,05. Deze waren bij de 
regressie met het cijfer bij strategie G, bij de T1-vragen bij strategie B (0,015) en H (0,0398) 
en bij de I-vragen bij E (0,047), F (0,029) en G (0,008).  
 
Tabel 9: Samenvatting RTTI-strategie-regressie school B havo 4 (N=30) 

 
In Tabel 9 staan de betrouwbaarheidsintervallen die bij de gevonden coëfficiënten horen niet 
vermeld. Deze dienen ook meegenomen te worden om te bepalen of er conclusies getrokken 
kunnen worden. Zoals Tabel 8 laat zien is de standaardfout behoorlijk groot ten opzichte van 
de coëfficiënten en we zijn daarom zeer terughoudend met het trekken van conclusies. 
De coëfficiënten en p-waarden van klas B-V4 zijn te vinden in Tabel 10. Omdat het aantal 
gemaakte toetsen hier slechts 15 was, hetgeen relatief niet veel meer is dan het aantal 
afhankelijke variabelen, leverde dit een zeer hoge waarde voor de R-kwadraat op. Dat zegt bij 
deze groep nog minder dan bij klas B-H4 over de voorspellende waarde van de regressie-
analyse. Bij deze groep kwamen alleen strategie B (elaboreren) en G (inspanningsmanagement) 
tevoorschijn als voorspellende waarde voor het cijfer met p=0,033 bij strategie B en p=0,027 
bij strategie G.  
Voor de klassen van school A konden geen regressie-analyses worden uitgevoerd omdat er te 
weinig respondenten waren waar zowel cijfer als MSLQ van beschikbaar was. Dit aantal moet 
groter, liefst veel groter, zijn dan het aantal onhankelijke variabelen. Om toch nog enig beeld te 
krijgen van de correlatie tussen de leerstrategieën en toetsresultaten, zijn er wel enkelvoudige 
correlaties gemaakt tussen de leerstrategieën (en cito) en de cijfers en RTTI’s op de toets. Deze 
resultaten zijn terug te vinden in Tabel 11. Voor klas A-H4b waren er geen RTTI-gegevens 
beschikbaar. De enkelvoudige correlatie van deze groep van cijfer en leerstrategieën en cito-
score is te zien in Tabel 12. 
 
  

 Cijfer R T1 T2 I 

R-kwadraat 0,613 0,376 0,637 0,561 0,753 

Variabele Coëff. p Coëff. p Coëff. p Coëff. p Coëff. p 

Cito -0,033 0,714 0,010 0,491 0,004 0,707 -0,024 0,111 0,002 0,813 

A 0,238 0,732 -0,050 0,660 -0,009 0,906 0,035 0,759 0,159 0,054 

B -0,831 0,276 -0,116 0,354 -0,223 0,015 0,019 0,879 -0,041 0,622 

C -0,497 0,357 0,007 0,939 -0,021 0,717 -0,108 0,228 -0,091 0,142 

D -0,084 0,888 0,117 0,238 -0,012 0,854 -0,113 0,256 0,002 0,980 

E -0,394 0,715 -0,056 0,750 0,110 0,365 -0,053 0,766 -0,256 0,047 

F 1,838 0,069 0,198 0,219 0,209 0,063 0,183 0,256 0,254 0,029 

G 1,339 0,048 0,108 0,306 0,090 0,213 0,196 0,075 0,211 0,008 

H 0,614 0,240 0,074 0,380 0,126 0,039 0,057 0,500 -0,006 0,921 

I -0,460 0,422 0,040 0,664 -0,109 0,097 -0,095 0,317 -0,010 0,869 
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Tabel 10: Samenvatting RTTI-strategie-regressie school B vwo 4 (N=15) 

 
Tabel 11: Enkelvoudige correlaties A-H4a: Cijfer en RTTI afhankelijk van leerstrategieën en cito-
score (N=22) 

 
Tabel 12 Enkelvoudige correlaties A-H4b: Cijfer en RTTI afhankelijk van leerstrategieën en cito-score 
(N=7). 

 
Het is opvallend dat veel van de correlaties negatief zijn, wat zou suggereren dat leerlingen die 
bepaalde leerstrategieën inzetten, juist lager scoren op de toets. De gegevens zijn echter te 
summier om conclusies uit te kunnen trekken. 

In het verlengde met de voorgaande enkelvoudige correlaties, is ook gekeken wat het resultaat 
is als de leerstrategieën volgens de docenten worden gebruikt (zie Tabel 13). Opvallend is hier 
dat de toegeschreven leerstrategieën door de docenten over de hele breedte positief correleren 
met het cijfer en de inzichtvragen. Bij de reproductievragen is de correlatie echter heel klein en 
juist negatief. 

Tabel 13: Losse correlatie klas A-H4a Leerstrategieën volgens docent versus cijfer en RTTI (N=22). 

 

 Cijfer R T1 T2 I 

R-kwadraat 0,9998 0,8684 0,9981 0,9895 0,9743 

Variabele Coëff. p Coëff. p Coëff. p Coëff. p Coëff. p 

Cito -0,090 0,129 -0,014 0,840 0,032 0,173 -0,038 0,276 -0,003 0,950 

A -0,295 0,167 0,068 0,818 0,211 0,116 -0,208 0,220 -0,007 0,972 

B -1,039 0,033 0,018 0,925 -0,007 0,832 -0,214 0,147 -0,092 0,540 

C -0,744 0,075 -0,196 0,585 0,062 0,388 -0,156 0,311 0,056 0,798 

D -0,214 0,328 0,009 0,983 0,180 0,203 -0,233 0,290 0,265 0,463 

E 1,951 0,137 0,023 0,988 -0,872 0,150 1,036 0,236 -0,122 0,907 

F -2,418 0,077 -0,318 0,774 0,474 0,188 -0,760 0,222 0,166 0,820 

G 1,972 0,027 0,356 0,382 0,112 0,222 0,267 0,182 -0,051 0,806 

H 0,949 0,073 0,073 0,856 0,301 0,112 -0,021 0,874 0,197 0,523 

I -0,236 0,387 0,070 0,908 -0,512 0,100 0,256 0,347 -0,068 0,868 

Enkelvoudige 
correlaties 

Cito A B C D E F G H I 

Cijfer -0,21 -0,05 -0,03 0,11 0,42 0,26 0,29 0,05 -0,24 -0,36 

R 0,33 0,45 0,35 0,07 -0,02 0,16 -0,28 0,15 -0,02 -0,12 

T1 0,06 -0,29 -0,49 -0,09 0,03 0,24 0,72 -0,10 -0,16 -0,27 

T2 -0,17 0,00 0,32 0,27 0,65 0,43 0,43 0,32 -0,24 -0,40 

I -0,23 -0,08 -0,25 -0,14 -0,20 -0,34 -0,39 -0,28 0,06 0,19 

Enkelvoudige 
correlaties Cito A B C D E F G H I 

Cijfer -0,13 -0,60 -0,54 -0,08 -0,89 -0,31 -0,04 -0,19 0,28 0,46 

Losse 
correlaties 

Cito A B C D E F G H I 

Cijfer 0,28 0,50 0,36 0,43 0,40 0,28 0,41 0,26 0,32 0,28 

R -0,15 -0,14 0,13 0,01 -0,14 -0,06 -0,30 0,11 -0,06 -0,15 

T1 0,09 0,10 0,22 0,20 0,26 0,23 0,00 0,15 -0,14 0,09 

T2 0,15 0,20 0,07 0,35 0,17 0,07 0,00 0,04 -0,02 0,15 

I 0,61 0,44 0,33 0,61 0,40 0,38 0,47 0,35 0,49 0,61 
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Omdat er te weinig respondenten waren om een goede multifactoriële regressie-analyse uit te 
voeren, zijn er ook analyses met alle respondenten in havo 4 (klassen A-H4a, A-H4b en B-H4) 
op basis van de genormaliseerde Z-waarden van de toetsen en de RTTI-scores. Van niet alle 
leerlingen waren de cito-scores bekend, dus is er ook apart gekeken naar de regressie-analyse 
met de leerlingen waarvan de cito-score bekend was en naar alle leerlingen waarvan RTTI-
scores en MSLQ-resultaten beschikbaar waren. 

Om met een nog wat grotere groep respondenten te kunnen werken en te kijken of de vwo-
leerlingen invloed hebben op de resultaten is het voorgaande ook herhaald met klas B-V4 erbij. 
De resultaten zijn in een horizontale forest-plot te zien in Figuur 5. 

 

Figuur 5: Effectgrootte leerstrategieën op cijfer met 95%-betrouwbaarheidsintervallen 

In Figuur 5 is de effectgrootte te zien van de leerstrategieën en de cito-score op het cijfer van 
de toets. Soortgelijke plots voor de invloed op de R, T1, T2 en I-scores zijn te vinden in Bijlage 
5. in Figuur 6: tot en met Figuur 9. Tevens zijn daar in de Tabel 17 tot en met Tabel 20 de 
onderliggende gegevens terug te zien. 
 
In Figuur 5, maar ook in de figuren in de bijlage is te zien dat de cito-scores verwaarloosbare 
invloed hebben op het resultaat. Bij de leerstrategieën zijn de foutmarges wel groot, maar komt 
strategie G (inspanningsmanagement) steeds wel uit op een positieve effectgrootte van rond 
0,72 ± 0,56. Bij de overige leerstrategieën is de effectgrootte (veel) kleiner dan het 
betrouwbaarheidsinterval. 
Verder valt op dat de effecten met of zonder cito en met of zonder vwo-groep erbij niet bijzonder 
veel van elkaar verschillen. Bij leerstrategie F (organiseren studieomgeving) lijkt het toevoegen 
van de vwo-groep dempend te werken op de effectgrootte. 
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Conclusies en discussie 

 
Als laatste deel van dit onderzoek volgen nu de conclusies en zullen we reflecteren op mogelijk 
belang hiervan voor de wetenschap en de lespraktijk. We zullen hier grotendeels dezelfde lijn 
volgen als bij de beschrijving van de resultaten. Als eerste kijken we naar het onderzoek van de 
leerstrategieën. Vervolgens kijken we daarna kort naar de RTTI van de toetsen. Tot slot zullen 
we ingaan op de beantwoording van de hoofdvraag en of er een verband is tussen de 
leerstrategieën van de leerlingen en de resultaten die ze op de toets gespecificeerd naar RTTI 
hebben gehaald. 
 
Wanneer er gekeken wordt naar de MSLQ kan worden geconcludeerd dat deze als instrument 
redelijk goed functioneert. De gevonden alfa’s liggen dicht in de buurt van de literatuurwaarden 
en liggen bijna allemaal boven de gestelde ondergrens van 0,60. De MSLQ is dus goed 
bruikbaar, al zal het zeker raadzaam zijn om met grotere aantallen respondenten te werken zodat 
de alfa’s nog wat verder toenemen.  
Dat de leerstrategie H (samenwerken) laag uitvalt is enigszins opmerkelijk en zou verder 
uitgezocht kunnen worden. Een mogelijke reden hiervoor is dat het voor de leerlingen 
onduidelijk was wat er precies bedoeld werd met samenwerken en dan vooral welk moment. 
Dus dat ze alleen gekeken hebben naar het werk wat ze thuis uitvoeren en de mogelijkheden 
om op school samen te werken niet hebben bekeken. Ook is het interessant om nader te 
onderzoeken waarom vraag 67 de alfa van strategie B (elaboreren) zo sterk negatief beïnvloed. 
Bij de deelgroepen (klassen) komen de alfa’s vaker wat te laag uit, wat noodzaakt tot 
zorgvuldigheid bij verdere resultaten die hierop gebaseerd zijn. Ook hier geldt dat het voor 
vervolgonderzoek vooral raadzaam is om met grotere aantallen vergelijkbare deelnemers te 
werken 
 
Wanneer we kijken naar de resultaten van de MSLQ en hoe de docenten de leerstrategieën bij 
de betreffende leerlingen inschatten, is eigenlijk geen verband te ontdekken. Hethistogram in 
Figuur 3 laat zien dat de Cronbach’s alfa’s breed verdeeld zijn en meestal onder een waarde 
van 0,60 zitten. Dit geeft aan dat er een groot verschil is tussen de MSLQ-resultaten van 
leerlingen en leerstrategie-beoordelingen van de docenten. In Figuur 4 wordt duidelijk dat ook 
de beoordelingsovereenkomst tussen docenten eigenlijk niet aanwezig is. 
Beide resultaten kunnen meerdere oorzaken hebben. Om te beginnen is het aantal combinaties 
tussen leerling- en docentbeoordelingen gering, wat de betrouwbaarheid zeer beperkt maakt. 
Het verschil tussen leerlingen en docenten kan worden verklaard doordat leerlingen zichzelf 
graag positiever neer wil zetten dan dat hij/zij daadwerkelijk is. Het kan ook komen doordat 
leerlingen veel buiten de lessen en thuis met de leerstrategieën werken en dat de docenten dit 
niet in de les zien. Dit kan zorgen voor een lagere beoordeling van de ingezette leerstrategieën 
door de docenten dan door de leerling. Mogelijk was het voor de leerlingen (en de docenten) 
ook niet expliciet genoeg hoe het gedrag bij een vraag van de MSLQ hoort er dan uitziet als het 
helemaal wel of helemaal niet van toepassing is. 
Het verschil tussen docenten onderling kan verklaard worden door een verschillende houding 
of verschillend gedrag van de desbetreffende leerling bij de twee gevraagde docenten. Dit zorgt 
ervoor dat de docenten een ander beeld hebben van de leerling (Poropat, 2014).  
De lage overeenkomst in beoordelingen op leerstrategieën zorgen er wel voor dat ten minste 
één van beiden ongeschikt is om een goede relatie tussen leerstrategieën en resultaten te 
onderzoeken. Het is een interessant onderwerp voor een vervolgstudie om in te gaan waardoor 
het verschil in beoordeling van leerlingen en van docenten ontstaan is en wat dit verschil zegt. 
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Voor een mogelijke oplossing om dit verschil te verkleinen kan het helpen om met rubrics te 
werken die specificeren wat een leerling doet bij een bepaalde score op een leerstrategie. 
 
Het volgende deel van het onderzoek ging over de RTTI-classificaties. Hier bleek dat daar door 
de beoordelaars een goede overeenstemming in gevonden wordt. Dit geeft dus ook aan dat beide 
onderzoekers het eens waren met de verdeling van R-, T1-, T2-, en I-vragen en de toets als 
instrument volstaat. Wel dient opgemerkt te worden dat voor een goede RTTI-classificatie het 
belangrijk is om onderling duidelijk te hebben wat er precies onder de R, T1, T2 en I verstaan 
worden en hoe welke onderwerpen en voorbeelden er in de les behandeld zijn. Vooral bij T1- 
en T2-vragen kan er op die manier een betere inschatting gemaakt worden in welk type vraag 
het is. 

 
De analyse van de invloed van de leerstrategieën op de resultaten werd beperkt door het kleine 
aantal respondenten van school A. Door de resultaten te normaliseren konden alle respondenten 
(van school A en School B) worden meegenomen in het onderzoek, en kon de multivariabele 
regressie-analyse wel uitgevoerd worden. Uit deze analyse kwam naar voren dat de cito-
resultaten, tegen de verwachtingen in,  een verwaarloosbaar effect hebben op de resultaten. Het 
effect van de verschillende leerstrategieën op de cijfers lijkt in grote lijnen een vergelijkbaar 
beeld te vertonen met dat op de R, T1, T2 en I scores. De verwachting was dat leerstrategie A 
(herhalen) sterker invloed zou hebben op de R-vragen. Dit effect is hier echter heel zwak en 
zeker niet statistisch significant. Daarnaast was de verwachting dat de leerstrategieën B 
(elaboreren), D (kritisch denken) en E (metacognitieve zelfregulatie) positief zouden correleren 
met de T2- en I-scores. In ons onderzoek zijn daar echter geen aanwijzingen voor gevonden. 
 
Het voornaamste effect dat er wel gevonden is, is dat van leerstrategie G (inspannings-
management) op het resultaat. Bij de verschillende deelanalyses kwam deze vaak tevoorschijn 
met een significante effectgrootte. De effectgrootte die in dit onderzoek gevonden is, is 0,72 ± 
0,56 hetgeen aansluit bij bij het onderzoek van Richardson et al. (2012) die op 0,32±0,03 
uitkwamen. Dat de effectgrootte hier zoveel groter is, kan te maken hebben met het zeer ruime 
betrouwbaarheidsinterval. Van de overige effecten van leerstrategieën die Richardson et al. 
beschrijven, zijn geen aanwijzingen te vinden in ons onderzoek. 
 
Het antwoord op de onderzoeksvraag dat uit dit onderzoek naar voren komt, is dat de 
leerstrategie inspanningsmanagement waarschijnlijk invloed heeft op de resultaten van havo 4 
leerlingen. De invloed van de overige leerstategieën die hier onderzocht zijn, zijn statistisch 
niet significant. Er zijn op basis van dit onderzoek geen specifieke invloeden van leerstrategieën 
op de RTTI-scores te vinden. 
 
 

Aanbevelingen en reflectie 
 
Op basis van de resulaten en conclusies kunnen er enkele aanbevelingen worden gedaan om het 
onderzoek te verbeteren. Om te beginnen is het is duidelijk dat er met meer participanten moet 
worden gewerkt. Een goed begin voor een vervolgonderzoek zou zijn het in kaart brengen wat 
de steekproefgrootte zou moeten zijn op basis van de effectgroottes zoals deze in de literatuur 
gevonden worden en de bijbehorende standaarddeviaties. 
Om meer participanten te krijgen zou voor de toets gebruik gemaakt kunnen worden van een 
centraal eindexamen. Dit is een toets die iedereen die het vak volgt maakt en is dus voor 
iedereen hetzelfde. Dat maakt de vergelijkbaarheid van de resultaten gemakkelijker en tevens 
daardoor zijn er minder beperkingen om grote groepen particpanten te werven.  
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Een andere mogelijkheid is om te werken met een pre-registration-study waarbij de data 
volgens een van tevoren vastgelegd protocol verzameld en uitgewerkt wordt. Wellicht zou dit 
voor studenten in de lerarenopleiding een goede oefening kunnen zijn voor het doen van 
onderzoek voor het vak het Onderzoek van Onderwijs in de lerarenopleiding. 
Voor de kwaliteit van de resultaten van de MSLQ zou gebruik gemaakt kunnen worden van 
rubrics voor het meten van leerstrategieën bij leerlingen en docenten. Hierin kan explicieter 
worden beschreven welk gedrag er bij welke leerstrategie hoort. Dit zorgt waarschijnlijk voor 
meer consistentie tussen leerling en docent. Dit betekent echter niet dat de MSLQ niet voldeed 
in dit onderzoek.  
Voor een vervolgonderzoek is het mogelijk interessant om te kijken welke groep leerlingen het 
meeste baat kan hebben bij de ontwikkeling van leerstrategieën. Hierbij kan gedacht worden 
aan jongens/meisjes, gemotiveerd/ongemotiveerd, doublanten/niet-doublanten, etctera. In ons 
onderzoek is er hier niet naar gekeken, maar het is goed denkbaar dat bepaalde groepen 
leerlingen hun leerstrategieën meer of juist minder inzetten. Zo’n vervolgonderzoek vraagt 
natuurlijk ook om nog meer deelnemende leerlingen. 
Tevens zou het voor een vervolgonderzoek ook nog interessant kunnen zijn om te kijken 
waarom er bij de docentbeoordelingen op de leerstrategieën van de leerlingen er aanzienlijk 
meer positieve correlatie lijkt met de resultaten van de leerlingen en wat de oorzaak zou kunnen 
zijn. 
 
Bij een vervolgonderzoek is het tot slot aanbevelenswaardig om twee onderzoekscycli te 
doorlopen. De eerste ronde onderzoek geeft veel meer zicht op de literatuur, de onderzoekswijze, 
de analyses in sociaal wetenschappelijk onderzoek en alle valkuilen die daarbij komen kijken. 
Bij een tweede cyclus kan daarmee veel gerichter onderzoek gedaan worden met grotere kans 
op interessante resultaten. 
De resultaten van dit onderzoek leveren weinig sluitende aanwijzingen om didactische keuzes 
mee te onderbouwen. Van de gevonden correlatie tussen resultaten en inspanningsmanagement 
is de causaliteit niet bekend. Hoewel meer aandacht voor het aanleren van deze leerstrategie 
zeker geen kwaad kan, is het voorbarig om de keuze daarvoor te onderbouwen met de  
verbetering van toetsresultaten. 
Los daarvan levert dit onderzoek zeker meer zicht op de complexiteit en subtiliteit van de 
invloedsfactoren op de leerlingresultaten. Voor school A en B is het daarom zeker raadzaam om 
de ingeslagen weg te blijven volgen; veel aandacht besteden aan leerstrategieën, maar de 
effecten daarvan ook meetbaar proberen te maken. Het onderzoeksgereedschap dat dit 
onderzoek daarbij heeft opgeleverd, kan bij dat laatste zeker helpen. Voornaamste is om het 
gesprek over de onderwijskundige keuzes te blijven voeren en daarin helder onderbouwde 
keuzes te leren maken. 
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Bijlage 1: Leerlingvragenlijst (MSLQ) 
 
De MSLQ-vragenlijst zoals deze bij de leerlingen is afgenomen. Bij de leerlingen was de lijst 
echter digitaal in Google forms en waren de vragen hernummerd van 1 t/m 50. Hieronder is de 
nummering van de oorspronkelijke MSLQ gebruikt. 

 

Vragenlijst leerstrategieën (MSLQ)  
 
Naam:   
 
De volgende vragenlijst bevat 50 vragen. 
De onderstaande vragen gaan over jouw leerstrategieën die je hebt gebruikt bij de 
voorbereiding van de natuurkundetoets. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
Beantwoord de vragen zo nauwkeurig mogelijk en gebruik daarbij de schaal (1 t/m 5). Een 
1 geeft aan dat het helemaal niet op jou van toepassing is. Een 5 geeft aan dat het juist 
helemaal wel op jou van toepassing is. Als jouw mening hierover ertussenin zit, kies dan een 
getal dat tussen de 1 en de 5 ligt dat jouw mening het best beschrijft. 

 
32. Als ik veel tekst moet leren, maak ik een schematisch overzicht van 

de tekst om mijn gedachten te ordenen. 
1 2 3 4 5 

33. Tijdens de les mis ik vaak belangrijke informatie, omdat ik aan 
andere dingen zit te denken. 

1 2 3 4 5 

34. Tijdens het leren probeer ik vaak de stof uit te leggen aan een 
klasgenoot of vriend. 

1 2 3 4 5 

35. Ik leer meestal op een plek waar ik me goed kan concentreren. 
 

1 2 3 4 5 

36. Bij het bestuderen van een studieboek stel ik mezelf vragen om de 
belangrijkste informatie uit de tekst te halen.  

1 2 3 4 5 

37. Als het huiswerk vervelend of saai is, houd ik er vaak eerder mee op 
dan ik van plan was.  

1 2 3 4 5 

38. Ik merk dat ik me vaak afvraag of hetgeen ik lees of hoor 
overtuigend is. 

1 2 3 4 5 

39. Ik leer vaak door de studiestof voor mezelf te herhalen. 
 

1 2 3 4 5 

40. Zelfs als ik moeite met bepaalde stof heb, probeer ik het werk in 
mijn eentje te doen. 

1 2 3 4 5 

41. Als ik een stuk tekst niet goed begrijp, lees ik het nog een keer door 
en probeer ik te snappen wat er staat.  

1 2 3 4 5 

42. Als ik moet leren, zoek ik in de stof in het boek en mijn 
aantekeningen van de les naar de belangrijkste informatie. 

1 2 3 4 5 

43. Ik gebruik de tijd die ik inplan om te leren efficiënt. 
 

1 2 3 4 5 

44. Ik lees een moeilijke tekst op een andere manier dan een 
gemakkelijke tekst. 

1 2 3 4 5 

45. Bij het maken van opdrachten voor school, probeer ik zoveel 
mogelijk samen te werken met andere leerlingen.  

1 2 3 4 5 

46. Ik leer vaak door mijn aantekeningen en de stof in het boek steeds 
weer opnieuw door te lezen.  

1 2 3 4 5 
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47. Als er tijdens de les of in het boek een theorie, interpretatie of 
conclusie wordt gepresenteerd, probeer ik te bedenken of er daar 
overtuigend bewijs voor is. 

1 2 3 4 5 

48. Ik doe erg mijn best om goede cijfers te halen, ook al vind ik de stof 
of een vak niet leuk. 

1 2 3 4 5 

49. Ik maak tabellen, schema’s of figuren om de leerstof te organiseren. 
 

1 2 3 4 5 

50. Tijdens het leren houd ik vaak wat tijd vrij om de stof met een groep 
medeleerlingen te bespreken. 

1 2 3 4 5 

51. Ik gebruik wat ik leer op school om mijn eigen ideeën over een 
onderwerp te vormen. 

1 2 3 4 5 

52. Ik vind het moeilijk om me aan een studiewijzer/studieplanning te 
houden. 

1 2 3 4 5 

53. Bij het leren combineer ik de informatie uit het boek en de 
informatie uit de lessen. 

1 2 3 4 5 

54. Voordat ik nieuw hoofdstuk of stuk tekst ga bestuderen, blader ik 
het door om te zien hoe het is opgebouwd. 

1 2 3 4 5 

55. Ik stel mezelf vragen om te controleren of ik de stof goed begrijp. 
 

1 2 3 4 5 

56. Hoe ik iets leer hangt af van het vak en van wat de leraar belangrijk 
vindt. 

1 2 3 4 5 

57. Als ik iets heb gelezen voor school, heb ik vaak later geen idee meer 
waar het over ging. 

1 2 3 4 5 

58. Als ik een concept niet begrijp, vrfaag ik de leraar om het me uit te 
leggen. 

1 2 3 4 5 

59. Ik leer belangrijke woorden uit mijn hoofd, zodat ik aan de hand 
daarvan de belangrijke concepten kan onthouden. 

1 2 3 4 5 

60. Als de stof moeilijk is, geef ik op of leer/maak ik alleen de 
makkelijke onderdelen. 

1 2 3 4 5 

61. Bij het leren bepaal ik eerst wat ik over een onderwerp moet weten 
in plaats van de hele tekst te bestuderen. 

1 2 3 4 5 

62. Wat ik leer ik in het ene vak probeer ik in verband te brengen met 
wat ik leer in een ander vak. 

1 2 3 4 5 

63. Tijdens het leren neem ik mijn aantekeningen van de les door en 
maak ik een overzicht van belangrijke begrippen. 

1 2 3 4 5 

64. Als ik iets nieuws lees voor een vak, probeer ik dat in verband te 
brengen met wat ik al weet over dat onderwerp. 

1 2 3 4 5 

65. Ik heb thuis een vaste plek speciaal om huiswerk te maken. 
 

1 2 3 4 5 

66. Ik vergelijk mijn eigen ideeën/opvattingen over een onderwerp met 
wat ik over dat onderwerp leer op school. 

1 2 3 4 5 

67. Bij het leren maak ik samenvattingen van de belangrijkste stof in het 
boek en in mijn aantekeningen van de les. 

1 2 3 4 5 

68. Als ik de stof niet begrijp, vraag ik een medeleerling om hulp. 
 

1 2 3 4 5 

69. Ik probeer de stof te begrijpen door de informatie uit het boek te 
koppelen aan wat de leraar tijdens de lessen heeft verteld. 

1 2 3 4 5 

70. Ik zorg ervoor dat ik elke week bijblijf met de leesstof en 
opdrachten. 

1 2 3 4 5 
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71. Ik denk vaak over alternatieve verklaringen voor beweringen of 
conclusies die ik op school hoor. 

1 2 3 4 5 

72. Als ik leer, maak ik lijstjes van belangrijke onderdelen van de stof 
en leer ik die lijstjes uit mijn hoofd. 

1 2 3 4 5 

73. Ik ben altijd aanwezig in de les. 
 

1 2 3 4 5 

74. Zelfs als de leerstof of het maakwerk saai en oninteressant is, lukt 
het mij om door te werken totdat ik klaar ben. 

1 2 3 4 5 

75. Ik probeer altijd te weten aan welke leerlingen ik hulp kan vragen 
als dat nodig is.  

1 2 3 4 5 

76. Tijdens het leren probeer ik erachter te komen welke begrippen ik 
niet goed begrijp. 

1 2 3 4 5 

77. Het is vaak zo dat ik niet veel tijd aan school besteed vanwege 
andere activiteiten/bezigheden. 

1 2 3 4 5 

78. Tijdens het leren stel ik doelen voor mezelf om mijn leeractiviteiten 
richting te geven.  

1 2 3 4 5 

79. Als ik tijdens de les iets niet goed begrijp, zoek ik later uit hoe het 
precies zit. 

1 2 3 4 5 

80. Ik heb zelden tijd om mijn aantekeningen of de lesstof voor een 
toets opnieuw door te kijken. 

1 2 3 4 5 

81. Ik probeer de stof die ik lees in het boek toe te passen tijdens andere 
lesactiviteiten zoals de uitleg van de docent of een discussie in de 
klas. 

1 2 3 4 5 

 

Tabel 14: Leerstrategieën en bijbehorende items van de MSLQ. 

Ontleend aan: Duncan en McKeachie (2005). 
 

 

 

 

  

Leerstrategie Bijbehorende items 
A. Herhalen 39, 46, 59, 72 
B. Elaboreren 53, 62, 64, 67, 69, 81 
C. Representeren 32, 42, 49, 63 
D. Kritisch denken 38, 47, 51, 66, 71 
E. Zelfregulatie 33r, 36, 41, 44, 54, 55, 56, 57r, 61, 76, 78, 79 
F. Organiseren studieomgeving 35, 43, 52r, 65, 70, 73, 77r, 80r 
G. Inspanningsmanagement 37r, 48, 60r, 74 
H. Samenwerken 34, 45, 50 
I. Hulp vragen 40r, 58, 68, 75 



DE INVLOED VAN LEERSTRATEGIEËN BIJ NATUURKUNDE 30 

Bijlage 2: docentenvragenlijst 
 

De vragenlijst over de leerstrategieën zoals die is afgenomen is bij de docenten. 

 
 
Naam docent:    
  
In onderstaande tabel willen we graag dat je aan geeft in welke mate een leerling volgens jou 
over deze kwaliteit beschikt. Dit mag met een getal van 1 t/m 5.  
Hierin betekent 1 helemaal niet en 5 goed ontwikkeld.  
Om de begrippen duidelijker uit te leggen is op de volgende bladzijde een definitie van de 
verschillende leerstrategieën gegeven. 
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Leerling 1          
Leerling 2          
Leerling 3          
Leerling 4          

⁞ 
         

Leerling 18          
Leerling 19          
Leerling 20          
 

De beschreven leerstrategieën zijn: 
A. Herhalen: leermateriaal vaker doornemen ten behoeve van het onthouden ervan. 
B. Elaboreren: het leggen van verbanden tussen de te leren onderwerpen en eerder 

geleerden onderwerpen.  
C. Representeren van de stof: Het maken van schema’s en samenvattingen. 
D. Kritisch denken: de leerstof niet zomaar aannemen maar kritisch evalueren. 
E. Metacognitieve zelfregulatie: de oriëntatie op de aanpak van het leren, de 

planning ervan en het sturen van het leerproces. 
F. Organiseren studieomgeving: zorgen voor een goede werkplek en tijd reserveren 

om aan de studie te werken. 
G. Inspanningsmanagement: het actief nemen van maatregelen om de aandacht bij 

het leerwerk te houden. 
H. Samenwerken: het inschakelen van klasgenoten om begrip te testen of samen te 

leren. 
I. Hulp vragen: het vragen van hulp aan klasgenoten, docenten of anderen. 
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Bijlage 3: Descriptieven MSLQ 
 
Tabel 15: Descriptieven per deelgroep per leerstrategie. 

Leerstrategie A B C D E F G H I 

alles (N=66)          

gem. 3,38 3,45 3,21 3,00 3,32 3,34 3,19 2,70 3,39 

min. 1,00 1,20 1,00 1,20 1,75 1,57 1,00 1,00 1,25 

max. 4,50 4,60 5,00 5,00 4,42 4,43 4,67 4,33 5,00 

SD 0,69 0,68 0,92 0,77 0,47 0,63 0,77 0,76 0,73 
          

School A (N=19)          

gem. 3,17 3,54 3,11 3,00 3,28 3,11 3,07 2,30 3,25 

min. 1,00 1,20 1,00 1,20 1,75 1,57 1,00 1,00 1,25 

max. 4,25 4,60 5,00 5,00 4,42 4,29 4,33 4,33 5,00 

SD 0,70 0,74 1,03 0,92 0,56 0,79 0,86 0,82 0,87 
          

School B (N=47)          

gem. 3,46 3,42 3,25 3,00 3,33 3,44 3,23 2,87 3,45 

min. 2,00 1,80 1,67 1,60 2,42 2,14 1,33 2,00 2,25 

max. 4,50 4,60 5,00 5,00 4,25 4,43 4,67 4,33 4,75 

SD 0,67 0,66 0,87 0,71 0,43 0,52 0,73 0,67 0,65 
          

Klas A-H4a (N=12)          

gem. 3,29 3,63 3,19 3,10 3,48 3,07 3,17 2,42 3,10 

min. 2,25 2,20 1,00 1,80 2,83 1,57 1,67 1,00 1,25 

max. 4,00 4,40 4,33 4,60 4,42 4,00 4,00 4,33 4,50 

SD 0,49 0,52 0,93 0,74 0,43 0,65 0,62 0,88 0,82 
          

Klas A-H4b (N=7)          

gem. 2,96 3,37 2,95 2,83 2,94 3,16 2,90 2,10 3,50 

min. 1,00 1,20 1,33 1,20 1,75 1,57 1,00 1,00 2,00 

max. 4,25 4,60 5,00 5,00 3,50 4,29 4,33 3,33 5,00 

SD 0,92 0,99 1,17 1,14 0,59 0,99 1,15 0,66 0,91 
          

Klas B-H4 (N=31)          

gem. 3,33 3,38 3,02 3,05 3,31 3,32 3,10 2,97 3,38 

min. 2,00 1,80 1,67 1,80 2,42 2,57 1,33 2,00 2,25 

max. 4,50 4,60 5,00 5,00 4,25 4,14 4,33 4,33 4,75 

SD 0,67 0,66 0,82 0,73 0,43 0,46 0,72 0,72 0,63 
          

Klas B-V4 (N=16)          

gem. 3,70 3,50 3,69 2,89 3,38 3,68 3,50 2,67 3,59 

min. 2,50 2,60 2,00 1,60 2,75 2,14 2,00 2,00 2,50 

max. 4,50 4,60 4,67 4,20 4,00 4,43 4,67 3,67 4,75 

SD 0,61 0,63 0,79 0,64 0,41 0,56 0,66 0,51 0,67 
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Bijlage 4: Descriptieven toetsresultaten, RTTI en cito 
 

Tabel 16: Toetscijfer, percentage behaalte punten op RTTI-vragen en cito-score per klas. 

Klas Cijfer R (%) T1 (%) T2 (%) I (%) Cito 

A-H4a (N=21)       
gem. 6,52 90% 78% 57% 48% 541,7 

min. 4,70 50% 20% 20% 0% 528 

max. 8,40 100% 100% 93% 85% 547 

SD 1,00 18% 26% 20% 21% 5,1 

       
A-H4b (N=7)*       

gem. 5,46     542,5 

min. 3,00     535 

max. 7,40     547 

SD 1,40     3,8 

       
B-H4 (N=30)       

gem. 6,51 74% 85% 44% 37% 541,7 

min. 2,80 25% 36% 7% 0% 534 

max. 9,10 100% 100% 87% 100% 549 

SD 1,58 20% 19% 24% 24% 3,6 

       
B-V4 (N=15)       

gem. 7,80 89% 72% 79% 61% 545,5 

min. 6,00 67% 47% 42% 0% 536 

max. 9,10 100% 95% 95% 100% 550 

SD 1,00 12% 16% 13% 23% 3,9 
* Van klas A-H4b waren geen RTTI-scores beschikbaar. 
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Bijlage 5: Effectgrootte van leerstrategieën op RTTI-score 
 

 

Figuur 6: Effectgrootte leerstrategieën op R-score met 95%-betrouwbaarheidsintervallen 

 

 

Figuur 7: Effectgrootte leerstrategieën op T1-score met 95%-betrouwbaarheidsintervallen 
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Figuur 8: Effectgrootte leerstrategieën op T2-score met 95%-betrouwbaarheidsintervallen 

 

 

Figuur 9: Effectgrootte leerstrategieën op I-score met 95%-betrouwbaarheidsintervallen 
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Tabel 17: Analyse van effect van leerstrategieën (geen cito) op resultaten (zonder vwo) 

 Cijfer  R-score  T2-score  T2-score  I-score 

Factor 
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval 
A 0,747 0,087 -0,457 0,632  0,767 0,106 -0,619 0,832  0,354 0,269 -0,314 0,852  0,369 0,290 -0,358 0,938  0,123 0,516 -0,147 1,178 
B 0,161 -0,383 -0,925 0,159  0,591 0,174 -0,479 0,827  0,009 -0,717 -1,241 -0,193  0,824 -0,064 -0,647 0,519  0,470 -0,214 -0,810 0,382 
C 0,373 -0,204 -0,662 0,254  0,715 -0,103 -0,675 0,468  0,310 -0,232 -0,691 0,226  0,369 -0,228 -0,738 0,282  0,355 -0,240 -0,762 0,281 
D 0,841 -0,045 -0,502 0,411  0,918 0,033 -0,617 0,683  0,260 -0,293 -0,815 0,228  0,834 0,060 -0,520 0,640  0,330 0,288 -0,305 0,882 
E 0,517 -0,255 -1,042 0,533  0,773 -0,144 -1,157 0,869  0,375 0,359 -0,454 1,172  0,648 -0,204 -1,108 0,700  0,057 -0,897 -1,822 0,028 
F 0,069 0,554 -0,045 1,153  0,831 0,081 -0,686 0,847  0,001 1,122 0,507 1,737  0,077 0,613 -0,071 1,297  0,181 0,470 -0,230 1,170 
G 0,013 0,722 0,164 1,279  0,085 0,599 -0,087 1,285  0,175 0,375 -0,175 0,926  0,023 0,716 0,104 1,328  0,037 0,670 0,043 1,296 
H 0,219 0,271 -0,167 0,709  0,825 0,062 -0,505 0,629  0,231 0,273 -0,182 0,728  0,697 0,098 -0,408 0,603  0,902 0,032 -0,486 0,549 
I 0,508 -0,152 -0,614 0,309  0,973 -0,010 -0,630 0,609  0,093 -0,423 -0,920 0,075  0,305 -0,283 -0,836 0,270  0,539 0,173 -0,393 0,738      

 

    

 

    

 

    

 

    

 
R^2 =  0,305 N =  48 

 
R^2 =  0,170 N =  42 

 
R^2 =  0,517 N =  42 

 
R^2 =  0,360 N =  42 

 
R^2 =  0,323 N =  42 

 
Tabel 18: Analyse van effect van leerstrategieën en cito op resultaten (zonder vwo) 

  

 Cijfer  R-score  T2-score  T2-score  I-score 

Factor 
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval 
Cito 0,962 0,002 -0,085 0,089  0,206 0,075 -0,044 0,193  0,678 0,016 -0,064 0,097  0,209 -0,060 -0,156 0,036  0,520 0,030 -0,064 0,124 

A 0,957 -0,017 -0,655 0,621  0,765 0,135 -0,788 1,059  0,849 -0,058 -0,685 0,568  0,697 -0,143 -0,890 0,604  0,012 0,961 0,230 1,693 
B 0,102 -0,605 -1,338 0,128  0,729 -0,165 -1,138 0,808  0,000 -1,289 -1,949 -0,628  0,568 -0,221 -1,008 0,566  0,977 0,011 -0,761 0,782 
C 0,505 -0,165 -0,663 0,333  0,556 -0,193 -0,859 0,473  0,320 -0,223 -0,675 0,229  0,971 -0,010 -0,549 0,529  0,191 -0,344 -0,872 0,184 
D 0,904 0,033 -0,523 0,589  0,508 0,265 -0,548 1,078  0,805 -0,067 -0,618 0,485  0,815 -0,075 -0,733 0,582  0,657 0,140 -0,504 0,785 
E 0,992 -0,005 -0,922 0,913  0,941 -0,046 -1,319 1,227  0,045 0,886 0,023 1,750  0,524 0,323 -0,707 1,352  0,022 -1,195 -2,204 -0,186 
F 0,202 0,550 -0,310 1,411  0,448 0,461 -0,774 1,696  0,007 1,192 0,354 2,030  0,087 0,862 -0,137 1,861  0,217 0,601 -0,377 1,580 
G 0,035 0,724 0,053 1,395  0,189 0,587 -0,310 1,484  0,086 0,528 -0,081 1,136  0,109 0,585 -0,140 1,311  0,059 0,684 -0,027 1,394 
H 0,255 0,286 -0,217 0,789  0,687 0,138 -0,562 0,839  0,106 0,387 -0,088 0,862  0,282 0,302 -0,264 0,868  0,433 -0,215 -0,770 0,340 
I 0,657 -0,120 -0,665 0,426  0,976 -0,011 -0,794 0,771  0,052 -0,526 -1,057 0,005  0,079 -0,563 -1,196 0,070  0,698 0,118 -0,502 0,738      

                    

 
R^2 =  0,335 N =  41 

 
R^2 =  0,227 N =  35 

 
R^2  =  0,623 N =  35 

 
R^2 =  0,479 N =  35 

 
R^2 =  0,483 N =  35 
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Tabel 19: Analyse van effect van leerstrategieën (geen cito) op resultaten (inclusief vwo) 

 Cijfer  R-score  T2-score  T2-score  I-score 

Factor 
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval 
A 0,870 -0,038 -0,499 0,424  0,721 0,097 -0,445 0,639  0,139 0,365 -0,123 0,853  0,849 -0,049 -0,567 0,468  0,193 0,348 -0,183 0,880 
B 0,287 -0,244 -0,698 0,211  0,526 0,164 -0,352 0,679  0,032 -0,508 -0,971 -0,044  0,636 -0,117 -0,608 0,375  0,859 -0,045 -0,550 0,460 
C 0,491 -0,145 -0,564 0,274  0,415 -0,199 -0,685 0,288  0,324 -0,217 -0,654 0,221  0,727 -0,081 -0,545 0,383  0,399 -0,202 -0,678 0,275 
D 0,701 -0,072 -0,447 0,303  0,567 0,131 -0,327 0,589  0,094 -0,349 -0,761 0,062  0,761 0,067 -0,370 0,503  0,111 0,362 -0,087 0,811 
E 0,315 -0,355 -1,056 0,347  0,264 -0,459 -1,276 0,358  0,874 -0,058 -0,793 0,677  0,720 -0,140 -0,919 0,639  0,061 -0,763 -1,563 0,038 
F 0,452 0,206 -0,339 0,750  0,653 -0,143 -0,776 0,491  0,032 0,628 0,058 1,197  0,554 0,179 -0,425 0,783  0,588 0,168 -0,452 0,789 
G 0,007 0,690 0,197 1,183  0,013 0,723 0,159 1,286  0,230 0,306 -0,201 0,813  0,012 0,696 0,158 1,233  0,088 0,478 -0,074 1,030 
H 0,011 0,502 0,121 0,883  0,451 0,166 -0,274 0,606  0,011 0,519 0,124 0,915  0,041 0,437 0,018 0,856  0,419 0,174 -0,256 0,605 
I 0,148 -0,284 -0,673 0,104  0,997 0,001 -0,456 0,458  0,003 -0,635 -1,046 -0,225  0,041 -0,455 -0,891 -0,020  0,439 0,174 -0,274 0,621      

 

    

 

    

 

    

 

    

 
R^2 =  0,243 N =  63 

 
R^2 =  0,165 N  = 57 

 
R^2 =  0,374 N =  57 

 
R^2 =  0,258 N =  57 

 
R^2 =  0,211 N =  57 

 

Tabel 20: Analyse van effect van leerstrategieën en cito op resultaten (inclusief vwo) 

 Cijfer  R-score  T2-score  T2-score  I-score 

Factor 
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval  
p-

waarde Coëff. 
95% 

betr.interval 
Cito 0,948 -0,002 -0,068 0,064  0,386 0,036 -0,047 0,118  0,985 0,001 -0,067 0,069  0,603 -0,019 -0,092 0,054  0,828 -0,008 -0,078 0,063 

A 0,714 -0,089 -0,578 0,399  0,787 0,083 -0,537 0,703  0,308 0,261 -0,251 0,772  0,466 -0,199 -0,746 0,348  0,050 0,531 0,001 1,061 
B 0,105 -0,453 -1,006 0,099  0,976 -0,011 -0,703 0,682  0,009 -0,772 -1,344 -0,201  0,288 -0,325 -0,936 0,286  0,672 -0,124 -0,716 0,467 
C 0,749 -0,069 -0,502 0,364  0,526 -0,172 -0,716 0,372  0,431 -0,176 -0,625 0,273  0,943 0,017 -0,463 0,497  0,528 -0,146 -0,611 0,319 
D 0,959 -0,011 -0,426 0,404  0,296 0,283 -0,258 0,823  0,268 -0,248 -0,693 0,198  0,655 0,106 -0,371 0,583  0,101 0,383 -0,079 0,845 
E 0,569 -0,228 -1,029 0,573  0,273 -0,557 -1,571 0,458  0,771 0,121 -0,716 0,958  0,951 0,027 -0,868 0,923  0,033 -0,948 -1,815 -0,081 
F 0,681 0,149 -0,576 0,874  0,995 -0,003 -0,977 0,971  0,378 0,353 -0,450 1,157  0,604 0,222 -0,638 1,081  0,316 0,417 -0,415 1,249 
G 0,012 0,748 0,177 1,319  0,046 0,749 0,016 1,483  0,090 0,520 -0,085 1,125  0,021 0,768 0,121 1,415  0,157 0,446 -0,180 1,073 
H 0,014 0,534 0,115 0,954  0,335 0,254 -0,273 0,782  0,028 0,492 0,057 0,927  0,018 0,568 0,103 1,034  0,652 0,101 -0,350 0,552 
I 0,197 -0,285 -0,723 0,153  0,787 -0,075 -0,632 0,483  0,007 -0,650 -1,110 -0,190  0,036 -0,529 -1,021 -0,037  0,966 0,010 -0,466 0,486      

                    

 
R^2 =  0,309 N =  53 

 
R^2 =  0,175 N =  47 

 
R^2 =  0,431 N =  47 

 
R^2 =  0,374 N =  47 

 
R^2 =  0,304 N =  47 
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