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1 Samenvatting 

In dit onderzoek werd bestaand adaptief materiaal, gebaseerd op scaffolding, vergeleken met de 

literatuur, herzien en toegepast. Nieuw materiaal werd ontwikkeld voor HAVO 4 met een op 

scaffolding gebaseerde techniek, een Concept Effect Map (CEM). Dit heeft geresulteerd in 

automatisch gegenereerde individuele feedback op concept niveau. Leerlingen ervaarden deze 

feedback als activerend (3.8/5.0) en makkelijk te interpreteren (4.0/5.0). Een tweede pilot, zonder 

CEM, is toegepast op VWO 6: het adaptieve eindexamen. Ondanks het ontbreken van in de literatuur 

onmisbaar gestelde modellen, is de perceptie van het gebruiksgemak (4.1/5.0) en de leeropbrengst 

(4.0/5.0) van het ontwikkelde adaptieve lesmateriaal door leerlingen erg hoog. Ten slotte is met 

literatuuronderzoek een zelflerende techniek ontworpen die werkt in combinatie met CEM. Deze 

zelflerendheid is succesvol toegepast in een simpele virtuele omgeving. 

 

Trefwoorden:  Adaptiviteit, zelflerendheid, Concept Effect Map, perceptie vragenlijst 
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2 Inleiding 

2.1 Onderwerp 

Leerlingen verschillen in talenten en behoeftes. Desondanks doorlopen leerlingen vaak hetzelfde 

pad: ze ontvangen dezelfde planning en maken dezelfde opgaven. In dit onderzoek is een poging 

gedaan om dit pad uit te breiden naar een stratenplan, om leerlingen afslagen te laten nemen op 

basis van hun behoeften waarbij het gezamenlijke doel, de eindbestemming, behouden blijft. Om 

deze behoeftes automatisch te identificeren, is digitaal lesmateriaal nodig. Om leerlingen 

automatisch afslagen te laten nemen op basis van hun individuele behoefte, is adaptief digitaal 

lesmateriaal nodig.  

 

In dit onderzoek werd adaptief natuurkunde lesmateriaal ontwikkeld en toegepast op twee 

doelgroepen: HAVO 4 en VWO 6. Deze adaptiviteit is gebaseerd op scaffolding; enkel leerlingen met 

een fout antwoord onderzochten stapsgewijs de oorzaak van hun fout om vervolgens hulp te 

ontvangen bij datgene dat verkeerd ging. Een op scaffolding ontwikkelde demo, ingeleverd voor 

vakdidactiek natuurkunde, werd uitgebreid met Concept Effect Maps, CEMs, (HAVO 4) en toegepast 

op een variëteit aan vraagtypes (VWO 6). Deze CEMs genereren automatisch persoonlijke feedback 

over het beheersingsniveau per concept. Bij het VWO is de gebruikte adaptieve methodiek toegepast 

op een oud eindexamen en daarmee op een grote variëteit aan vraagtypes2. De impact van deze 

pilots werd onderzocht aan de hand van twee perceptie vragenlijsten.  

 

2.2 Aanleiding 

De aanleiding voor het maken van de demo was het gebruik van scaffolding in mijn lessen (Wood, 

Bruner, & Ross, 1976). Scaffolding typeerde zich in de klas in de identificatie van de oorzaak van een 

fout door middel van een gesprek. In deze gesprekken met verschillende leerlingen kwamen vaak 

dezelfde vragen terug. Naast dit repititieve karakter, vond ik scaffolding waardevol en 

arbeidsintensief. Deze combinatie maakte scaffolding een uitstekende kandidaat om te 

automatiseren. De hoop was dat, door automatisering, scaffolding vaker en gemakkelijker kon 

worden ingezet. Vanwege deze redenering heb ik voor vakdidactiek natuurkunde adaptief 

lesmateriaal ontwikkeld, waarnaar ik in dit verslag zal refereren als de demo. In deze demo en bij de 

twee pilots werden leerlingen automatisch begeleid om de oorzaak van hun fouten op te sporen. De 

hypothese is dat deze systematische aanpak van het zoeken naar fouten een houding stimuleert van 

diep leren, waarin leerlingen vragen stellen, oorzaken zoeken en vragen proberen op te lossen over 

kennis die ze nog niet begrijpen (Chin & Brown, 2000). De ontwerpprincipes van de demo zijn in de 

volgende paragraaf in detail beschreven. 

 

De demo ervaarde ik als een succes door de positieve feedback van mijn leerlingen. Een logische 

vervolgstap was om de demo te vergelijken met bestaande adaptieve methoden uit de literatuur, op 

                                                           
 
2
 Hoewel het VWO eindexamen intellectueel eigendom is van het CvTE, heb ik toestemming gekregen om, onder 

voorwaarden, het eindexamen in adaptieve vorm te gebruiken, te verspreiden en te documenteren in dit eindverslag 
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basis hiervan aan te vullen en te onderzoeken wat de perceptie is van leerlingen over het 

lesmateriaal.  

2.3 Ontwerpprincipes van de demo 

Deze paragraaf kan worden gezien als een samenvatting van en aanpassing op een verslag dat 

eerder is ingeleverd voor natuurkunde vakdidactiek 1. In deze paragraaf komen de gekozen vorm van 

adaptiviteit, het gebruik van feedback en de achtergrond van Google formulieren aan bod. De twee 

pilots zijn gebaseerd op dezelfde ontwerpprincipes als de demo. 

 

      
Figuur 1. Het transitiediagram van de demo voor een hoofdvraag met 2 deelvragen. 
 

2.3.1 Adaptiviteit 

Zoals in de vorige paragraaf beschreven, vereist scaffolding de stapsgewijze identificatie van de 

oorsprong van een fout om de leerling vervolgens bij die stap te helpen. In de demo vond deze 

identificatie plaats door leerlingen met een fout antwoord deelvragen te laten maken. Deze 

deelvragen kwamen overeen met de stappen die noodzakelijk waren voor de hoofdvraag. 

Voorbeelden van zo’n stap zijn het interpreteren van een grafiek, het opzoeken van constantes, het 

verzamelen of omschrijven van gegevens of formules en het completeren van de berekening. 

Leerlingen ontvingen bij de deelvragen extra uitleg bij een fout antwoord of een bevestiging bij een 

goed antwoord en kunnen daarnaast een hint opvragen. Het bijbehorende transitiediagram voor een 

hoofdvraag staat in Figuur 1. De demo bestond in totaal uit 9 hoofdvragen. Iedere hoofdvraag had 2 
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tot 5 deelvragen. De laatste deelvraag was identiek aan de hoofdvraag. Op deze manier kregen 

leerlingen een tweede kans om de hoofdvraag te beantwoorden.  

 

2.3.2 Feedback 

De demo is gebaseerd op het versterken van het gevoel van competentie door middel van feedback 

(Ryan & Deci, 2000). De adaptieve digitale vorm maakte het mogelijk om deze feedback direct en 

gericht aan te bieden. Deze feedback kwam tot uiting op 5 manieren: hints, bevestigingen, correcties, 

doelen aanbrengen en waardering.  

 

Het type feedback met de meeste impact zijn hints (Hattie & Timperley, 2007). Het gebruik van hints 

respecteert de autonomie van een leerling en kan gekoppeld worden aan scaffolding. Een leerling 

verlaagt immers zelf, door een hint op te vragen, het niveau van de vraag naar zijn eigen 

competentieniveau om de vraag vervolgens zelfstandig te maken. Het type feedback dat daarna de 

meeste impact heeft, zijn bevestigingen en correcties. Na ieder goed of fout antwoord ontving een 

leerling een dergelijke bevestiging of correctie. Daarnaast kregen leerlingen het doel voor ogen bij de 

eerste deelvraag: “Je hebt het helaas fout. Je gaat nu stap-voor-stap deze opgave oplossen.”. Tot slot 

ontvingen leerlingen positieve feedback aan het einde van de opgave in de vorm van waardering, 

een aanmoediging of een beloning. 

 

2.3.3 Online omgeving 

De enige kosteloze, toegankelijke, gebruiksvriendelijke en adaptieve online toets omgeving is Google 

formulieren. De adaptiviteit die nodig was voor leerlingscheiding en gerichte feedack wordt in 

Google formulieren gemaakt door gebruik te maken van secties om vervolgens per mogelijk 

antwoord de sectie te selecteren waar de leerling bij dat antwoord naar moet worden doorverwezen. 

Een voorbeeld van deze inbedding in google formulieren is te zien in Figuur 2 voor een simpel 

voorbeeld dat overeenkomt met vraag 1 uit het eerder getoonde transitiediagram. Een leerling die 

een opgave maakte ziet de onderstaande verwijsopties uiteraard niet. 

 

 

 
Figuur 2. Een screenshot van google formulieren, zoals te zien voor de maker, waarmee adaptiviteit 

kan worden ingebouwd. 
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Het gebruik van Google formulieren voor de toepassing van natuurkunde opgaven heeft een aantal 

nadelen. Het eerste nadeel van Google formulieren is dat adaptiviteit alleen gebruikt kan worden 

voor meerkeuze vragen. Dat betekent dat als een getal werd gevraagd, leerlingen via 

meerkeuzevragen hun antwoord moesten geven. Leerlingen maakten in zo’n geval eerst een keuze 

waar hun antwoord tussen zat (bv. tussen de 0-10, 10-20 etc) om vervolgens hun antwoord te 

selecteren (bv. 11, 12, etc). Een tweede nadeel is dat er gemiddeld 20 secties nodig waren per 

hoofdvraag voor deelvragen, uitleg, bevestigingen en hints met ieder hun eigen verwijzingen. Dit was 

een arbeidsintensieve en saaie taak. Daarnaast is een formulier met teveel secties langzaam om in te 

werken. Daarom is iedere vraag in een apart formulier gemaakt en werden leerlingen na iedere 

vraag doorverwezen naar de volgende vraag en formulier. Dit maakte het combineren van resultaten 

van verschillende vragen echter omslachtig. Tot slot konden leerlingen bladeren tussen de secties en 

hiermee hun antwoorden veranderen na het lezen van uitleg. Dit maakt deze aanpak enkel geschikt 

voor diagnostische doeleinden. 

 

2.4 Significantie onderzoek 

Het ontbreken van adaptief lesmateriaal in huidige digitale leermiddelen is in mijn ogen een gemiste 

kans. De voornaamste reden voor dit gemis is de complexiteit van huidige adaptieve technieken en 

daardoor de hoge inspanning die nodig is om deze technieken toe te passen. Dit onderzoek richt zich 

op adaptieve technieken die simpel genoeg zijn om makkelijk toe te kunnen passen en complex 

genoeg om leerlingen van significant beter lesmateriaal te voorzien.  
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3 Onderzoeksvragen literatuur 

 

Hoofdvraag Welke veelbelovende adaptieve en zelflerende technieken uit de literatuur zijn 

toepasbaar op HAVO en VWO natuurkunde lesmateriaal en wat is de perceptie van 

leerlingen over het nut van ontworpen adaptief lesmateriaal in de voorbereiding op 

toetsen? 

  

Deelvraag 1 Hoe verhoudt de demo zich ten opzichte van in de literatuur voorkomende adaptieve 

technieken? 

Deelvraag 2 Welke zelflerende technieken zijn toegepast op adaptieve ITSs? 

Deelvraag 3 Met welke adaptieve en zelflerende technieken uit de literatuur kan de demo 

geschikt worden aangepast? 
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4 Theoretisch kader 

4.1 Begrippenlijst 

Veel begrippen zijn Engelstalig. Om verwarring te voorkomen zijn deze begrippen onvertaald 

overgenomen.  

 

Adaptieve Intelligent Tutoring Systems (ITSs) 

Adaptieve ITSs proberen verschillend te zijn voor verschillende (groepen) leerlingen door informatie 

dat het ITS verzameld heeft over die leerling in beschouwing te nemen (Brusilovsky & Peylo, 2003).   

 

Cognitieve tutor 

Een cognitieve tutor is een intelligent model binnen adaptieve ITSs. Een cognitieve tutor analyseert 

per opdracht de uitwerking van de leerling met een database waarin juiste en onjuiste stappen staan 

(Brusilovsky & Peylo, 2003). 

 

Concept Effect Map (CEM) 

Een CEM relateert concepten op basis van de noodzakelijke, ondersteunende relaties (Kavcic, 2004) 

en eventueel wederkerigheid (Hwang G. , 2007). Met een CEM wordt vaak de volgorde 

geoptimaliseerd waarin leerlingen concepten leren. 

 

Curriculum Sequencing (CS) 

Een ITS met CS optimaliseert de volgorde waarin een leerling opdrachten of lesstof aangeboden 

krijgt. Meestal wordt hiervoor een leerling model gebruikt (Brusilovsky & Peylo, 2003). 

 

Diep leren 

Diep leren wordt gekarakteriseerd door (Chin & Brown, 2000) 

 het stellen van vragen stellen uit nieuwsgierigheid, verwondering, speculatie die gaan over 

verklaringen, oorzaken, voorspellingen en het oplossen van vragen over nog niet-verkregen 

kennis; 

 het geven van gedetailleerde en diepgaande antwoorden op vragen waarvoor geen pasklare 

oplossing voorhanden is en met een bepaalde volhardendheid een idee valideren of 

ontkrachten. 

 

Educational Data Mining (EDM) 

Binnen EDM worden strategieën uit statistische, machine learning en data mining algorithmes 

toegepast op onderwijsdata (Romero & Ventura, 2010). 

 

Interactive Problem Solving Support (IPSS) 

IPSS is een categorie binnen cognitieve tutoren met als doel het bieden van continu feedback per 

stap tijdens het maken van een opdracht om fouten te voorkomen of snel te herstellen (Brusilovsky 

& Peylo, 2003). 
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Intelligent Solution Analysis (ISA) 

ISA is een categorie binnen cognitieve tutoren om de uitwerking van een leerling te analyseren. ISA 

gaat hiermee veel verder dan enkel het eindantwoord controleren. 

 

Intelligent Tutoring System (ITS) 

Een ITS imiteert leraar-leerling interactie, aangevuld met technologische mogelijkheden (Verdú, 

2008). Een ITS kan het leerproces gedeeltelijk of volledig in beschouwing nemen. Een ITS maakt niet 

per definitie gebruik van kunstmatige intelligentie (Brusilovsky & Peylo, 2003). 

 

Leerling model 

Het leerling model is een intelligent model binnen adaptieve ITSs. Een leerling model slaat informatie 

op van leerlingen zoals persoonlijke informatie en interacties tussen leerling en het ITS (Brusilovsky 

& Peylo, 2003). 

 

Leerstijl 

Een leerstijl definieert hoe leerlingen beslissingen maken, hoe actief of reflectief leerlingen zijn 

tijdens het leren en patronen in gedrag of voorkeuren om iets te doen die consistent zijn over een 

lange tijdsperiode(Kelly & Tangney, 2006).  

 

Scaffolding  

Bij scaffolding reguleert een leraar de onderdelen van een taak zodat de leerling zich kan 

concentreren op het begeleid uitvoeren van enkel de taak die binnen het bereik ligt van zijn 

competentie, om vervolgens deze taak zelfstandig te kunnen uitvoeren (Wood, Bruner, & Ross, 

1976). Scaffolding is daarmee een toepassing van de ZNO, specifiek gericht op het opdelen van een 

taak en het begeleid uitvoeren van de onderdelen van deze taak. 

 

Zone van Naaste Ontwikkeling (ZNO) 

De ZNO is het verschil tussen de vaardigheid van een leerling, gebaseerd op individuele 

probleemoplossing en het potentiële competentieniveau van een leerling gebaseerd op 

probleemoplossing begeleid door volwassenen of meer gevorderde leeftijdsgenoten (Vygotsky, 1978, 

p. 86).  
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4.2 Deelvraag 1. Hoe verhoudt de demo zich ten opzichte van in de literatuur 

voorkomende adaptieve technieken? 

De demo is vergeleken met literatuur over adaptieve ITSs in termen van simpliciteit en het gebruik 

van scaffolding. Ten slotte is zijn de gebruikte onderzoeksmethodes samengevat. In Tabel 1 staan de 

resultaten van deze vergelijking met relevante publicaties. 

 

4.2.1 Simpliciteit 

Het voornaamste verschil tussen huidige adaptieve ITSs en de demo is simpliciteit. In tegenstelling 

tot ieder adaptief ITS, ontbreekt het namelijk in de demo aan een leerling model en een cognitief 

model. Hiermee wordt het grootste nadeel van een adaptief ITS getackeld: er is relatief weinig tijd 

nodig om het ITS te ontwikkelen (Verdú, 2008) (Hämäläinen & Vinni, 2006). Hoewel frequent wordt 

gesuggereerd dat een dergelijk leerling model het belangrijkste is in ITSs (Licchelli, et al., 2004), 

ontbreekt het aan bewijsvoering en is al een adaptief ITS succesvol geïmplementeerd waarin het 

leerling model als overbodig werd beschouwd en is weggehaald (VanLehn, et al., 2005).  

 

In de gevonden ITSs heeft het leerlingmodel als doel om leerlingen te waarderen en eventueel te 

groeperen op competentie en/of te groeperen op basis van leerstijl. TSAL is een ITS dat de 

vaardigheden en leerstijlen meet en hierop de moeilijkheidsgraad aanpast (Tseng, Chu, Hwang, & 

Tsai, 2008). Een dergelijke groepering op basis van leerstijl wordt vaker toegepast op een ITS (Kelly & 

Tangney, 2006). In de literatuur is echter geen bewijs beschikbaar dat differentiëren in lesmateriaal 

op basis van leerstijlen zinvol is volgens de in Figuur 3 gepresenteerde cross-over method (Pashler, 

McDaniel, Rohrer, & Bjork, 2009). Datzelfde geldt voor adaptieve ITSs waarin leerlingen worden 

gegroepeerd op basis van hun competentie. Deze bevindingen beargumenteren de noodzaak om de 

rol van personalisatie nader te onderzoeken. De hypothese is dat een leerlingmodel niet zo cruciaal 

is als in de huidige literatuur wordt verondersteld. 

 

 
Figuur 3. Representatie van de cross-over methode, overgenomen uit Pashler (2009). Enkel bij de 
situatie weergegeven in de linkerfiguur is differentiatie zinvol (leerling A gedijt het best bij methode 
2, leerling B bij methode 1). 
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Tabel 1. 
Literatuuroverzicht. De afkortingen IPSS, ISA, CEM, ZNO zijn te vinden in de begrippenlijst.  
 

Auteur – naam ITS 

Classificatie ITS  Toepassing  Toegepaste     onderzoeksmethode  Resultaat 
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Kavcic (2004) X  CEM  WO Inf  27 X        < 0,05 1,0 

Tseng (2008) - TSAL X    VO Wi  91         < 0,05 1,1 

Lanzilotti (2007) – Logiocando  X    PO Wi  71  X X  X X   - - 

Arroyo (2010) – Wayang Tutor X  ZNO  VO Wi  56 X  X      < 0,01 0,7 

Koedinger (1997) – PAT  X IPSS   VO Wi  470  X X  X X   < 0,001 0,3 

Yacef (2005) – Logic-ITA X IPSS   WO Inf  500  X X X  X X  < 0,001 0,6-1,2 

Suraweera (2004) – KERMIT  X IPSS   WO Inf  ? X X       < 0,05 0,4 

Van Lehn (2005) – ANDES   IPSS X  WO Na  1100  X   X X   < 0,001 0,6  

Hwang (2007) X ISA CEM  WO Inf  70 X        < 0,001 1,1 

Mayo (2001) - CAPIT X ISA ZNO  PO En  30 X        - 0,6 
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Naast het leerling model, zijn ook de gevonden cognitieve tutoren vaak imposant. Koedinger (1997) 

ontwierp een ITS waarbij leerlingen gebruik maakten van grafieken, tabellen en symbolen om 

textuele informatie om te zetten. ANDES kan bovendien autonoom de afleiding, hints en uitkomst 

bepalen van door docent gegenereerde opgaven (VanLehn, et al., 2005). Net als ANDES, omvatten 

ITSs uit de literatuur vaak een groot scala aan hulpmiddelen en worden verschillende variabelen 

gemeten waarop het ITS adaptief reageert. Er wordt met hagel geschoten en er wordt altijd wel iets 

geraakt, maar het blijft onduidelijk welke kogels hiervoor nodig waren. Het toepassen van meerdere 

leerstrategieën wordt zelfs als gevaarlijk verondersteld (Soh & Blank, 2008). Net als bij een cocktail 

van medicijnen is het niet duidelijk of de combinatie van leerstrategieën versterkend of verzwakkend 

werken. Een voordeel van een simpel adaptief ITS is dat er een duidelijkere scheiding is tussen 

controlegroep en experimenteergroep.  

 

4.2.2 Scaffolding 

Ieder ITS uit Tabel 1 neemt het competentieniveau van de leerling in beschouwing. De wijze waarop 

deze ITSs verschillend zijn, is weergegeven in het venndiagram in Figuur 4. De voorwaarden voor een 

ITS om aan deze domeinen te worden toegekend zijn als volgt. 

 Publicaties onder CS adhv leerlingmodel meten het competentieniveau van leerlingen over 

meerdere opgaven waarop CS wordt gebaseerd. 

 Publicaties onder ZNO identificeren een duidelijke boven- en ondergrens van de ZNO, zoals 

weergegeven in Figuur 6.  

 Publicaties onder Scaffolding splitsen opgaven vooraf op in onderdelen die, indien nodig, 

stapsgewijs aan de leerling worden aangeboden.  

 Publicaties onder CEM passen CEM toe. 

 

 

 
Figuur 4. Venndiagram van adaptieve ITSs. 

 

Het ITS dat het meest lijkt op de demo is ANDES (VanLehn, et al., 2005) vanwege het gebrek aan een 

leerling model en de toepassing van scaffolding. In tegenstelling tot de demo, gebruikt ANDES hints 

om fouten te voorkomen door iedere actie van een leerling groen (juiste) of rood (onjuist) te kleuren. 

Scaffolding vindt plaats doordat deze hints gepersonaliseerd zijn en toenemend zijn in 

behulpzaamheid. Het voornaamste verschil tussen de demo en ANDES is de aanwezigheid van een 

zeer complexe cognitieve tutor.  
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Een ITS waarin scaffolding een kleinere rol van betekenis speelt is ILMDA (Soh & Blank, 2008). Één 

van de 8 kenmerken waar een vraag uit bestond is de hoeveelheid scaffolding die werd toegepast. In 

deze toepassing werd scaffolding gemeten aan de hand van de verkregen aanvullende uitleg, 

variërend van een zwakke hint, sterke hint, referentie of uitleg (of een combinatie hiervan). Hoewel 

deze variatie in hints expliciet als scaffolding wordt getypeerd, komt het niet overeen met hoe 

scaffolding is gedefinieerd. 

 

Interessanter is de systematische aanpak van scaffolding in adaptieve ITSs: Concept Effect Maps. 

CEMs zijn gebaseerd op scaffolding vanwege de identificatie en het stapsgewijs uitbreiden van het 

competentieniveau van de leerling (Kavcic, 2004). Hiervoor wordt, zoals in Figuur 5 gepresenteerd, 

een domein model gebruikt dat de noodzakelijke relaties en optioneel ondersteunende relaties 

(Kavcic, 2004) en wederkerige relaties (Hwang G. , 2007) tussen concepten beschrijft. Dit model 

wordt vergeleken met concepten die de leerling al kent (leerling model) zodat de volgorde van de te 

leren concepten kan worden gepersonaliseerd.  

 

 
Figuur 5. Overgenomen en vertaald uit Kavcic (2004) en aangevuld met wederkerigheid (Hwang G. , 

2007). 

 

Scaffolding is een toepassing van de zone van naaste ontwikkeling. Publicaties die geen scaffolding 

toepassen, maar wel gebruik maken van de ZNO zijn CAPIT (Mayo & Mitrovic, 2001) en de Wayang 

Tutor (Arroyo, Mehranian, & Woolf, 2010) (Arroyo, Woolf, Burelson, Muldner, & Rai, 2014). Zij 

maken gebruik van de boven- en ondergrens van de ZNO, zoals geschetst in Figuur 6. De ZNO is bij 

CAPIT gedefinieerd als 1 of 2 fouten per vraag. De hypothese is namelijk dat bij 0 fouten de leerling 

zich verveelt en dat bij 3 of meer fouten de leerling gedemotiveerd raakt. Deze boven- en 

ondergrens worden in de Wayang tutor empirisch vastgesteld op basis van de benodigde tijd, het 

aantal opgevraagde hints en het aantal pogingen (Arroyo, Mehranian, & Woolf, 2010). Met deze 

data wordt per leerling een profiel geschetst met daarin het competentieniveau en het gedrag. 

Vervolgens personaliseert het ITS de moeilijkheidsgraad en het type affectieve feedback. 

 

Concept Effect Map 
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Figuur 6. Zone van Naaste Ontwikkeling (ZNO). 

 

4.2.3 Onderzoeksmethode 

De toegepaste onderzoeksmethodes zijn onderzocht op het aantal aanwezige derde variabelen, het 

aantal deelnemers en het gebruik van een pre- posttest ontwerp. Met name het aantal aanwezige 

derde variabelen was opvallend. In de helft van de gevonden publicaties zijn er aanwezige derde 

variabelen die de verkregen resultaten twijfelachtig maken. Met name het verschil in medium (5 van 

de 10), het toepassen van feedback (4/10), docent (4/10) en curriculum (3/10) kwamen regelmatig 

voor.  

 

De derde variabelen feedback en curriculum kunnen niet volledig losgekoppeld worden van adaptief 

lesmateriaal. Gepersonaliseerde feedback en CS zijn zonder adaptiviteit niet mogelijk zouden. Een 

kruisje bij feedback betekent in dit geval dat de controlegroep geen enkele vorm van feedback 

ontvangt terwijl dat wel mogelijk zou zijn geweest. Een kruisje bij curriculum betekent dat het 

curriculum voor leerlingen in de controlegroep niet of nauwelijks overlapte met de 

experimenteergroep. 

 

De helft van de onderzoeksmethodes verliep volgens het pre- post test ontwerp. Ten slotte valt op 

dat het aantal deelnemers varieerde van 27 tot 1100. 

 

4.3 Deelvraag 2. Welke zelflerende technieken zijn toegepast op adaptieve ITSs? 

Hoewel zelflerendheid als het voornaamste kenmerk van intelligentie wordt beschouwd 

(Hämäläinen & Vinni, 2006), komt zelflerendheid zeer beperkt voor in ITSs. De toepassing van 

zelflerendheid is lastig vanwege de beperkte hoeveelheid data die in ITSs gegenereerd worden 

(Hämäläinen & Vinni, 2006). Een remedie om toch met deze beperkte data te werken, is door 

concessies te doen aan model complexiteit (Hämäläinen & Vinni, 2006) (Mayo & Mitrovic, 2001). 

Zelflerendheid valt, samen met statistische analyse en data mining onder EDM  (Romero & Ventura, 

2010) (Baker & Yacef, 2009). 

 

CAPIT is het meest interessante en veelbelovende zelflerende adaptieve ITS vanwege het leren door 

zowel korte als lange termijn effecten te meten (Mayo & Mitrovic, 2001). CAPIT meet namelijk het 

effect van een hint op het oplossen van een vraag (korte termijn) en voorspelt of de leerling een 
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vraag goed kan beantwoorden op basis van voorgaande interacties (lange termijn). Betrouwbare 

voorspellingen maken het mogelijk om vragen te stellen die in de ZNO liggen. 

 

4.3.1 Verwachtingswaarde 

Beide leerstrategieën in CAPIT berekenen voor alle mogelijke acties de verwachtingswaarde om 

vervolgens de actie te selecteren met de hoogst mogelijke verwachtingswaarde. Een soortgelijke 

aanpak wordt gebruikt in ILMDA (Soh & Blank, 2008). In ILMDA wordt het case based reasoning 

genoemd: een database van cases wordt gebruikt om voor een specifieke situatie een leerling het 

beste voorbeeld of vraag te geven. CAPIT en ILMDA gebruiken dezelfde techniek: ze bepalen de 

verwachtingswaarden voor alle mogelijke acties.  

 

De totale verwachtingswaarde   voor een actie    is de som van alle potentiële kansen   op een 

resultaat   met verwachtingswaarde  . Deze kansen en waarden zijn ook afhankelijk van de 

toestand van de leerling  . De kansen   worden bepaald door de interacties tussen de leerling en 

het ITS te meten. Deze interacties worden opgeslagen in de vorm van <Toestand, Actie, Resultaat>.  

                              

 

 (4-1) 

 

Op basis van een specifieke situatie (toestand van de leerling) wordt met een database bepaald wat 

historisch gezien de meest succesvolle actie lijkt te zijn. De meest succesvolle actie wordt gekozen in 

de hoop dat deze ook voor deze situatie succesvol is. Nadat de actie is toegepast, wordt de 

verwachtingswaarde eventueel aangepast op basis van verschillen tussen de verwachte situatie en 

de daadwerkelijke situatie.  

 

Bij CAPIT zijn de staat, actie en resultaat verschillend voor hint optimalisatie en CS optimalisatie, zie 

Tabel 2.  De waarde van ieder resultaat   wordt vantevoren ontworpen: hiermee geeft de maker 

aan wat optimaal is en waarop het ITS keuzes baseert. Het is het hart van zelflerendheid. Voor hint 

optimalisatie is          indien hint gebruik tot een verbetering leidde. Voor CS optimalisatie is 

         als een leerling 1 of 2 fouten maakt in de vervolgopgave. Deze waarden zijn de onder- 

en bovengrens van de ZNO. 

 

Tabel 2.  
Gebruik van toestand, actie en resultaat voot hint en CS optimalisatie. 
 

Onderdeel Hint optimalisatie CS optimalisatie adhv ZNO 

Toestand Onderdeel fout Competentieniveau leerling 

Actie   Specifieke hint aanbieden Vraag aanbieden 

Resultaat   Onderdeel goed of fout Aantal fouten in de vraag 

        
                         
                

   
                                 
                            

  

 

Leerlingen waarbij het zelflerende aspect van ILMDA werkzaam was, hadden minder opgaven en 

voorbeelden nodig en kregen opgaven en voorbeelden die beter bij hun competentieniveau pasten. 

Soh onderkent de zwakte van ILMDA door te wijzen op de vele variabelen die tegelijkertijd worden 
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geoptimaliseerd. De situatie wordt namelijk omschreven door 25 variabelen en de oplossing door 8 

variabelen. Dit maakt het erg lastig of onmogelijk om conclusies te trekken welke variabele 

verantwoordelijk is voor verschillen tussen leerlingen. 

 

Andere gevonden toepassingen van zelflerendheid maken offline voorspellingen op basis van één 

deel van de data om het tweede deel van de data te voorspellen. Beck (2000) ontwierp en zelflerend 

leerling model. Het ITS voorspelde de benodigde tijd om een vraag te beantwoorden en de kans dat 

een leerling de vraag goed had. Licchelli (2004) voorspelde daarnaast de prestaties in 

informatiekunde op basis van interacties. 

 

4.3.2 Het exploratie-exploitatie dilemma 

De afweging in de keuze tussen exploratie of exploitatie wordt het exploratie-exploitatie dilemma 

genoemd (Tokic, 2010).  Bij een hoge mate van exploratie leert het ITS snel, maar wordt het geleerde 

niet geëxploiteerd. Vice versa, teveel exploitatie betekent dat het ITS onvoldoende mogelijkheden 

krijgt om te leren. Terwijl een grasmaai robot best een nachtje mag exploreren, kan een ITS het zich 

niet permitteren om de leerlingen puur te gebruiken om informatie in te winnen in ruil voor een 

slecht presterend ITS. Er is daarom een bepaalde modelnauwkeurigheid vereist om voldoende 

beginkwaliteit te waarborgen. Deze modelnauwkeurigheid was al vereist om te werken met de 

beperkte hoeveelheid data die beschikbaar is in ITSs (Hämäläinen & Vinni, 2006). Voor een 

zelflerend ITS lijkt het daarom zinvol om voor een aanzienlijk deel te leunen op een model en om de 

hoeveelheid exploratie te beperken en te verminderen naarmate informatie al is ingewonnen.  

 

Bij de gevonden ITSs is exploratie en expoitatie meestal gefaseerd: eerst wordt enkel geëxploreerd 

en daarna wordt enkel geëxploiteerd. (Mayo & Mitrovic, 2001) (Beck & Woolf, 2000) (Licchelli, et al., 

2004). Deze aanpak moet ofwel leunen op een degelijk model ofwel concessies doen aan de 

kwaliteit. Een voordeel van deze aanpak is de mogelijkheid om snel en offline te leren. 

 

4.4 Deelvraag 3. Met welke adaptieve en zelflerende technieken uit de literatuur 

kan de demo geschikt worden aangepast? 

De twee meest veelbelovende technieken uit de literatuur waarmee de demo kan worden uitgebreid 

zijn CEMs en zelflerendheid op basis van een CEM. Een CEM is toegepast op de HAVO 4 pilot en 

zelflerendheid is enkel afgeleid en in virtuele omgevingen toegepast.  

 

4.4.1 Concept Effect Maps 

Een CEM is een geschikte kandidaat om de huidige demo uit te breiden aangezien een CEM een 

toepassing is van scaffolding. Er zijn drie voordelen te vinden voor het gebruik van een CEM voor de 

huidige demo. Allereerst worden via CEM concepten geanalyseerd op frequentie en volgorde. 

Hiermee kan worden bepaald of ieder concept voldoende aan bod komt en of concepten elkaar op 

een logische wijze opvolgen. Daarnaast voorspellen CEMs per leerling de error degree: een maat 

voor het competentieniveau per concept (Chu, Hwang, Tseng, & Hwang, 2006). Een hoge error 

degree betekent een laag competentieniveau. Dit competentieniveau kan offline worden berekend 

en als feedback worden verstuurd naar een leerling. Ten slotte kunnen veranderingen in het 

competentieniveau worden opgemerkt en herleid aan de vraag of set vragen die een leerling heeft 
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gemaakt. Dit geeft de mogelijkheid  om de vragen te waarderen op basis van de verandering van het 

competentieniveau na en voor die specifieke vraag. Deze vorm, waarbij zelflerenheid na 

leerlinggebruik plaatsvindt, is vaker toegepast (Mayo & Mitrovic, 2001) (Beck & Woolf, 2000) 

(Licchelli, et al., 2004). 

 

De error degree wordt bepaald door de de vermenigvuldiging van onderstaande matrices via fuzzy 

logic operators (Chu, Hwang, Tseng, & Hwang, 2006).  

1. De Concept Effect Propagation Table (CEPT) beschrijft conceptrelaties: welke concepten zijn 

voorwaardelijk voor andere concepten.  

2. Test Item Relationship Table (TIRT) beschrijft welke concepten in iedere vraag terugkomen. 

3. In de Answer Sheet Table (AST) staat welke opgaven iedere student goed (0) of fout (1) had. 

 

Een bondige analyse (Bijlage 10.3) laat echter zien dat het gebruik van fuzzy logic operaties 

kwetsbaar is. Met fuzzy logic operaites wordt de error degree van ieder concept bepaald wordt door 

de slechtst gemaakte opgave dat gaat over dat concept. In bepaalde situaties is de error degree 

daarmee een slechte afspiegeling van het ware competentieniveau. Een betere berekening kan 

worden gemaakt via matrix vermenigvuldigingen. Beide veronderstelde nadelen, dat deze aanpak 

niet tot genormeerde resultaten leidt en dat het tijdrovend is, zijn weerlegt in Bijlage 10.3.  

 

 

 
Figuur 7. Toepasing van CEM op de demo en de verwachte voordelen (deels overgenomen en 

vertaald uit Kavcic (2004)). 
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Het resultaat van de matrixvermenigvuldigingen voor een leerling noemen we de Absolute Error 

Degree:                  . Dit resultaat is ongenormeerd waardoor het onmogelijk is om 

concepten onderling te vergelijken. De     voor een concept kan hoog uitvallen omdat er nou 

eenmaal veel vragen over dat concept zijn gesteld of omdat het concept voorwaardelijk is voor veel 

andere concepten. Het normaliseren van dit resultaat van de matrixvermenigvuldigingen is mogelijk 

door de introductie van een fictieve student,   . Deze fictieve student heeft alle vragen fout en het 

resultaat van de matrixvermenigvuldiging is zodoende de maximale error degre:,     

     
          . De Relatieve Error Degree voor leerling   en voor concept   is te bepalen door 

per concept de     te delen door de    . Het resultaat is een getal tussen de 0 (alles goed) en de 

1 (alles fout). 

    
 
 

    
 

    
 
  (4-2) 

 

4.4.2 Zelflerendheid 

Zoals geïntroduceerd in Figuur 7 geeft een CEM de mogelijkheid om veranderingen in 

competentieniveau te meten. Door deze veranderingen toe te schrijven aan een individuele vraag 

(of een set vragen) kunnen vragen onderling worden vergeleken op basis van 

competentieveranderingen. Op deze manier kunnen vragen worden gerangschikt en kunnen vragen 

gekozen worden die de grootste kans hebben om de conceptbeheersing te laten stijgen.  

 

Deze vorm van zelflerendheid vereist dat (sets) vragen in willekeurige volgorde worden afgevuurd op 

de leerling. Een vector met    mogelijke (sets) vragen noemen we   en de willekeurige reeks die 

een individuele leerling    ontvangt, noemen we      . Om het overzichtelijk te houden, is de 

student-afhankelijkheid    hierna achterwege gelaten. 

                   (4-3) 

                     

                     
 (4-4) 

 

De zelflerendheid begint bij het waarderen van individuele (sets) vragen op basis van veranderingen 

in het competentieniveau voor en na het stellen van vraag  . Deze ‘lokale’ competentieniveaus, 

     zijn een functie van de laatste    vragen en antwoorden tot en met vraag  , sets        en 

      , respectievelijk. 

                                   (4-5) 

                                   (4-6) 

                         (4-7) 

 

Het competentieniveau voorafgaand aan vraag   is gelijk aan        en het competentieniveau na 

vraag    is gelijk aan        
. Het verschil hier tussen deze twee wordt beschouwd als maat hoe 

goed vraag    is. Voor een goede vraag geldt namelijk dat het competentieniveau is gestegen, 
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oftewel        
         . De verwachtingswaarde voor vraag    is de gemiddelde 

verandering van de    .  

    
 

  
         

                

  

   

 (4-8) 

  

Eventueel kunnen de ‘harde grenzen’ van vragen die wel of niet in beschouwing worden genomen 

worden verzacht door gebruik te maken van een zogenaamde discount rate  ,        . Hiermee 

tellen vragen zwaarder mee zodra de resultaten dichter in de buurt van vraag   liggen onder de 

aanname dat vragen die verder weg liggen, minder sterk gerelateerd kunnen worden aan vraag  . 

Aangezien      volgt uit de matrix vermenigvuldiging                   kan deze 

matrixvermenigvuldiging uit elkaar worden gehaald als som van individuele vragen met ieder hun 

eigen weging op basis van hun afstand van vraag   ,       . De Discounted Relative Error Degree tot 

aan vraag   ,       , is gelijk aan de volgende uitdrukking. De discounted relative error degree 

vanaf vraag   ,        , is identiek, maar dan de som over       tot   . 

 

                             

   

   

                   

            

   

    
 
 

 
 

       
  

       
 

          
 

 (4-9) 

    
 

  
                        

  

   

 (4-10) 

 

 
Figuur 8. De individuele en gemiddelde waardering van 20 virtuele leerlingen en 11 vragen. 

Gestippelde lijnen behoren bij situaties waarop het aantal leerlingen en vragen is verdubbeld of 

verviervoudigd. 

 

De beschreven waarderingsvorm om te komen tot zelflerendheid is toegepast op een ideaal 

voorbeeld. In dit ideale voorbeeld maken 20 virtuele leerlingen 11 vragen over 1 concept. Deze 

vragen worden in willekeurige volgorde gesteld. Leerlingen hebben alle vragen fout, totdat op een 
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willekeurig moment de magische vraag    wordt gesteld. Na deze vraag, blijven de leerlingen 

foutloos. Vraag 6 is daarmee theoretisch de vraag die het grootste verschil in competentieniveau 

teweeg brengt en de hoogste mogelijke waardering (1) zou moeten ontvangen. De resultaten in 

Figuur 8 bevestigen dat dit model voor een ideaal theoretisch voorbeeld naar verwachting werkt. 

Vraag    heeft waarde 1. Voor een verdubbeling (N x 2) en verviervoudiging (N x 4) van het aantal 

leerlingen en vragen tekent vraag    zich duidelijker af tegen haar omgeving. 
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5 Onderzoeksvragen ontwerp en interventies 

 

Hoofdvraag Welke veelbelovende adaptieve en zelflerende technieken uit de literatuur zijn 

toepasbaar op HAVO en VWO natuurkunde lesmateriaal en wat is de perceptie van 

leerlingen over het nut van ontworpen adaptief lesmateriaal in de voorbereiding 

op toetsen? 

  

Deelvraag 4 Hoe kan een CEM worden toegepast op het hoofdstuk krachten voor HAVO 4 

natuurkunde en wat is de perceptie van door CEM gegenereerde feedback? 

Deelvraag 5 Hoe kan een VWO eindexamen, waarin leerlingen moeten uitleggen, berekenen, 

bepalen, aantonen, afleiden en tekenen, adaptief worden gemaakt? 

Deelvraag 6 Wat is de gebruiksvriendelijkheid van het ontworpen adaptieve lesmateriaal? 
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6 Methode 

6.1 Participanten 

De doelgroep bestond uit 22 HAVO 4 leerlingen leerlingen en 33 VWO 6 leerlingen. Van de 33 VWO 

leerlingen hebben 13 leerlingen de perceptie vragenlijst ingevuld. De leerlingen zijn 15-18 jaar, man 

of vrouw en hebben 2,5 jaar of 3,5 jaar natuurkunde gevolgd. 

 

6.2 Procedure HAVO 4 leerlingen 

Een HAVO 4 klas ontving gedurende 4 weken iedere week digitaal adaptief lesmateriaal. Na week 2 

en week 4 hebben 5 respondenten geautomatiseerde feedback gekregen op hun beheersing per 

concept. Vanwege het beperkte aantal respondenten is een extra opgave uitgezet onder alle 22 

leerlingen met aanvullend een perceptie vragenlijst over het lesmateriaal en de geautomatiseerde 

feedback. 

 

6.3 Procedure VWO 6 leerlingen 

In de voorbereiding op het eindexamen is het VWO eindexamen 2017 tijdvak 2 adaptief gemaakt. Dit 

eindexamen is verspreid over verschillende netwerken: drie VWO klassen, mede 

natuurkundedocenten via het ESoE, het vaksteunpunt natuurkunde, via facebook en via mijn 

persoonlijke netwerk. Tijdens het maken van het adaptieve eindexamen, maakten leerlingen bij 

vraag 11 en 19 dezelfde perceptie vragenlijst als de HAVO leerlingen. 

 

6.4  Instrumenten en analyse 

Er zijn drie type instrumenten ingezet in dit onderzoek. Het voornaamste doel was het meten van de 

gebruiksvriendelijkheid via een perceptie vragenlijst en data uit het lesmateriaal. Daarnaast is data 

verzameld voor het vaststellen of uitsluiten van verschillen tussen numerieke en niet-numerieke 

vragen.  

 

6.4.1 Gebruiksvriendelijkheid adaptief lesmateriaal 

De gebruiksvriendelijkheid moet, volgens ISO-9241-11 eisen, voldoen aan de volgende drie 

onderdelen (Brooke, 2009). Het voldoen aan deze ISO eisen waarborgt de contentvaliditeit. 

1. doelgerichtheid (in dit geval de leeropbrengst); 

2. gebruiksgemak; 

3. tevredenheid: de subjectieve reactie van respondenten. 

 

Deze drie eisen sluiten elkaar niet uit. Het gebruiksgemak kon met Google formulieren zelfs alleen 

worden gemeten via een perceptie vragenlijst (de tevredenheid van leerlingen). De leeropbrengst 

(de doelgerichtheid) werd, naast een perceptie vragenlijst, gemeten met data afkomstig van Google 
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formulieren voor de VWO pilot. Bij een fout antwoord kregen leerlingen een reeks deelvragen 

waarvan de laatste deelvraag hetzelfde was als de oorspronkelijke vraag die fout was; een soort 

herkansing. Het percentage leerlingen dat een hoofdvraag in tweede instantie juist had, is een maat 

voor de leeropbrengst. Het doel is immers om leerlingen via de deelvragen en de hints hun fout te 

ontdekken en te verbeteren. Daarnaast is data omtrent hint interactie gemeten: leerlingen kregen 

bij iedere bekeken hint de mogelijkheid om aan te geven of de hint niet, goed, te weinig of te veel 

hielp.  

 

 
Figuur 9. In de perceptievragenlijst wordt de tevredenheid van leerlingen gemeten in termen van 

leeropbrengst en gebruiksgemak.  

 

De perceptie vragenlijst meette 4 factoren: het gebruiksgemak en de leeropbrengst van hints, 

deelvragen en feedback. Deze 4 factoren werden gemeten met 22 stellingen waarvan 9 gericht 

waren op het gebruiksgemak en 13 op leeropbrengst, zie Bijlage 10.1. Leerlingen gaven bij iedere 

stelling aan in hoeverre ze het daarmee eens waren (1 = volledig oneens, 5 = volledig eens). De drie 

verschillende factoren die de leeropbrengst beschreven, zijn met elkaar vergeleken via een two-

tailed paired-sample t-test om de meest waardevolle factor te vinden. De drie factoren waren ieder 

normaal verdeeld zodat deze t-toets toegepast mag worden, zie Tabel 3. 

 

Om de externe validiteit te vergroten, is de perceptie vragenlijst ingevuld door leerlingen uit HAVO 4 

en VWO 6 (Graziano & Raulin, 2007). Deze twee doelgroepen liggen wat betreft leeftijd en 

vaardigheidsniveau aan de uiteinden van het gehele eerstegraads spectrum (HAVO en VWO 

bovenbouw). De externe validiteit is echter verschillend voor gebruiksgemak en leeropbrengst. Voor 

de stellingen die gaan over het gebruiksgemak, zijn geen significante verschillen gevonden tussen de 

twee doelgroepen. Voor 6 van de 13 stellingen die gaan over leeropbrengst, zijn deze verschillen er 

wel, zie Bijlage 10.1. Deze stellingen beschrijven met name hoeveel de leerlingen hebben geleerd 

per onderdeel (hints, deelvragen en feedback). Het is aannemelijk dat dit verschil in leerervaring 

wordt veroorzaakt door het verschil in tijd die leerlingen hebben gespendeerd aan het lesmateriaal; 

1 HAVO opgave tegenover 25 VWO opgaven. De HAVO leerlingen zijn daarom niet meegenomen in 

de analyse van de leeropbrengst. Hierdoor wordt niet langer voldaan aan de eis dat voor iedere 

factor minimaal tussen de 5 en 10 respondenten nodig zijn (Kass & Tinsley, 1979).  

 

Tabel 3 laat zien dat de vragen per factor in de meeste gevallen betrouwbaar waren (> 0.8). Enkel de 

betrouwbaarheid van de vragen die samen het gebruiksgemak beschrijven was twijfelachtig. In de 

analyse, beschreven in 10.1.2, lijken er meerdere verschillende factoren een rol te spelen. 

 

  

Doelgericht-

heid 

Gebruiks-

gemak 

Tevredenheid 
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Tabel 3.  
Cronbacher’s   en Kolmogorov-Smirov voor de perceptie vragenlijst voor het adaptieve materiaal. 
 

   Kolmogorov-Smirnov 

Type vragen Subonderdelen Cronbacher’s   D df p 

Gebruiksgemak (HAVO 4 en 

VWO 6) 

 .593    

Leeropbrengst (VWO 6) Feedback .700 .140 13 .200 

 Hints .872 .205 13 .139 

 Deelvragen .830 .150 13 .200 

 Toepassingen .824    

 

6.4.2 Gebruiksvriendelijkheid CEM gegenereerde feedback 

Alle HAVO leerlingen hebben een enquête ingevuld over CEM gegenereerde feedback. Zoals eerder 

aangegeven hebben slechts 5 leerlingen voldoende opgaven gemaakt om deze feedback te 

genereren. Alle leerlingen kregen echter een voorbeeld te zien en ontvingen 2 stellingen over de 

doelgerichtheid (vertalen van de feedback naar betekenisvolle acties) en 3 stellingen over het 

gebruiksgemak (interpretatie) van deze feedback via een perceptie vragenlijst, zie Bijlage 10.2. 

Wederom kregen leerlingen een 5 punts schaal bij iedere stelling  (1 = volledig oneens, 5 = volledig 

eens).  

 

De externe validiteit is beperkt omdat enkel HAVO 4 leerlingen de perceptie vragenlijst 

hebben ingevuld (Graziano & Raulin, 2007). Met deze vragenlijst werden 2 factoren bepaald door 

gebruik te maken van 22 leerlingen.   



LESMATERIAAL DAT ZICH AANPAST AAN DE LEERLING 27 

 

Tabel 3Tabel 4 laat zien dat de vragen per factor beperkt betrouwbaar zijn.  

 

Tabel 4.  
Cronbacher’s   voor de perceptie vragenlijst voor de CEM gegenereerde feedback. 
 

Type vragen Cronbacher’s   

Gebruiksgemak .582 

Doelgerichtheid .597 

 

6.4.3 Verschillen tussen numerieke en niet-numerieke vragen 

Voor het VWO is gemeten of vragen zonder numerieke antwoorden (uitleggen of afleiden) beter 

worden gemaakt dan vragen met numerieke antwoorden (berekenen of bepalen). De vertaling van 

een open vraag naar een meerkeuze vraag heeft voor een niet-numerieke vraag een grotere kans 

om de moeilijkheidsgraad te verlagen. Dit experiment was een within-subject design omdat dezelfde 

groep leerlingen beide type vragen beantwoorden. Enkel leerlingen die een minimum van 5 vragen 

per vraagtype hebben beantwoord, zijn meegenomen in de analyse. 

 

Vanwege de onafhankelijkheid tussen numerieke en niet-numerieke vragen (afhankelijke variabele), 

kon met een one-tailed paired-samples t-test de null hypothese worden getest dat de 

moeilijkheidsgraad (onafhankelijke variabele) van numerieke vragen niet hoger is dan voor niet-

numerieke vragen (Graziano & Raulin, 2007). 

Dit experiment is alleen valide als de numerieke en niet-numerieke vragen oorspronkelijk van 

dezelfde moeilijkheidsgraad zijn. Deze moeilijkheidsgraad is geschat door de vragen te categoriseren 

aan de hand van de taxonomie van Bloom (Forehand, 2010). Figuur 10 laat zien dat de niet-

numerieke vragen van een iets hoger niveau waren (gemiddeld 3.8 tegen 3.6 voor numerieke 

vragen). Dit is een verwaarloosbaar effect op de interne validiteit (Graziano & Raulin, 2007). 

 

 
Figuur 10. Aantal vragen in het VWO CE per Bloom niveau voor numerieke en niet-numerieke vragen. 

 

De sets vragen zijn geanalyseerd op betrouwbaarheid, zie Tabel 5. De betrouwbaarheid van zowel de 

set numerieke als niet-numerieke vragen is erg laag. Voor een centraal eindexamen kan men ook 

een lage betrouwbaarheid verwachten. De afzonderlijke vragen beschreven verschillende 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

3 4 5 

A
an

ta
l v

ra
ge

n
 

Niveau Bloom 

Numeriek 

Niet-numeriek 



LESMATERIAAL DAT ZICH AANPAST AAN DE LEERLING 28 

 

onderwerpen en kenden een uiteenlopende moeilijkheidsgraad. Oftewel, de verschillen tussen de 

onderlinge vragen van één set waren veel groter dan de overeenkomst dat om een numeriek 

antwoord werd gevraagd. Ten slotte was de verzamelde data normaal verdeeld zodat de t-toets 

toegepast mag worden. 

 

Tabel 5.  
Statistische eigenschappen van de sets vragen.  
 

  Kolmogorov-Smirnoff 

Type vraag Cronbacher’s   D df p 

Niet-numeriek 0.129 0.170 19 0.149 

Numeriek 0.256 0.158 19 0.200 

 

De externe validiteit van deze analyse is twijfelachtig. De doelgroep bestond namelijk enkel uit VWO 

6 leerlingen natuurkunde en kunnen beperkt worden geëxtrapoleerd. Daarnaast kan de 

constructvaliditeit niet worden gewaarborgd omdat geen literatuur is gevonden dat het verschil in 

moeilijkheidsgraad beschrijft tussen numerieke en niet-numerieke natuurkunde vragen.  
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7 Resultaten 

7.1 Deelvraag 4. Hoe kan een CEM worden toegepast op het hoofdstuk krachten 

voor HAVO 4 natuurkunde en wat is de perceptie van door CEM gegenereerde 

feedback? 

Het toepassen van CEM voor het hoofdstuk krachten bestond uit vier stappen, overeenkomstig met 

het afleiden van de drie benodigde matrices en het combineren van deze matrices om het 

competentieniveau per concept te berekenen. Deze matrices zijn de CEPT (relaties tussen 

concepten), de TIRT (welke concepten terugkomen per vraag) en de AST (antwoorden van 

leerlingen). In deze deelvraag worden deze stappen grafisch en in tabelvorm weergegeven voor het 

hoofdstuk Krachten (HAVO 4). Het lesmateriaal is gemaakt in Google formulieren en volgde dezelfde 

aanpak als de demo (zie paragraaf 2.3). Alle vragen zijn te vinden in Bijlage 10.5 (inclusief de 

concepten die in deze vragen terugkomen) en het lesmateriaal is te maken via de links en QR codes 

die in Bijlage 10.6 staan.  

 

 
Figuur 11. Conceptrelaties HAVO 4 H4 Krachten. 
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7.1.1 Concept Effect Propagation Table 

De CEPT is een tabel waarin voorwaardelijke afhankelijkheden tussen concepten worden 

aangegeven. Voor het hoofdstuk Krachten zijn 22 unieke concepten gevonden, onderverdeeld in vijf 

categorieën. Deze concepten en conceptrelaties zijn grafisch weergegeven in Figuur 11 en in 

tabelvorm in Tabel 7. Zie Bijlage 10.4 voor de uitgeschreven concepten. 

 

Een voorbeeld. Concept 2 is afhankelijk van concept 1. Dat betekent een pijl van concept 1 naar 

concept 2 in Figuur 11 en een kruis bij concept 2 (rij) voor concept 1 (kolom) in Tabel 7. Als een 

leerling een vraag fout heeft over concept 2, wordt dit gerelateerd aan concept 2 zelf (vandaar de 

diagonaal in Tabel 7) en concept 1 (vanwege de voorwaardelijke conceptrelatie). De CEPT matrix 

voor enkel concepten 1 en 2 ziet er als volgt uit. 

 

      
  
  

  (7-1) 

 

In de CEPT staan ook dieperliggende relaties. Concept 16 is niet alleen afhankelijk van concept 13 en 

15, maar ook (indirect) van concept 12, 4 en 1. Figuur 11 en Tabel 7 schetsen beiden een beeld 

waarin concepten enkel afhangen van enkele basisconcepten, de kracht eigenschappen, en 

concepten uit dezelfde categorie. Dit schept vertrouwen dat de gekozen categorisatie logisch is. 

Omgekeerd helpt het maken van een CEM tot het komen van een dergelijke categorisatie en biedt 

dit didactische handvatten. 

 

7.1.2 Test Item Relationship Table 

De tweede stap is het toewijzen van concepten aan vragen, de TIRT. Per paragraaf zijn 5 vragen 

gemaakt. Hieronder is een deel van de gehele TIRT weergegeven voor vraag 4.3. De gehele TIRT is te 

vinden bijlage 10.5. Per vraag zijn de concepten makkelijker te vinden omdat de deelvragen 

overeenkomen met de noodzakelijke stappen en daarmee vaak ook de vereiste concepten. 

 

Tabel 6.  
Een deel van de Test Item Relationship Table. Waar in de tabel hieronder een kruis staat, staat in de 
TIRT matrix een 1 en waar een leeg veld is, staat in de TIRT matrix een 0.  
 

Nr Vraag 5 6 10 12 13 15 16 

4.3 

Een  vrachtwagen van 20 Mg rijdt met een constante 

snelheid een helling op met een hellingspercentage van 

14% (8,0°). Hiervoor levert de motor 34 kN. Bereken de 

rolwrijvingscoëfficiënt.  

x x x x x x x 

D1 
Welke krachten zijn er langs de helling en welk 

krachtenevenwicht is er? 
  x x         

D2 Bereken de rolwrijving. x         x x 

D3 Welk krachtenevenwicht is er loodrecht op de helling?   x           

D4 Bereken de normaalkracht.       x x     

D5 Bereken de rolweerstandscoëfficiënt.           x x 
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Tabel 7.  
De volledige Concept Effect Propagation Table. In het weergeven van deze tabel is bewust afgeweken van APA standaarden. 
 

Categorie Nr Concept (afgekort) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

K
ra

ch
te

ig
e

n
-s

ch
ap

p
e

n
 1 Tekenen van krachten x                                           

2 Optellen van krachten x x                                         

3 Krachten ontbinden x x x                                       

4 Eigenschappen krachtenpaar x     x                                     

N
e

tt
o

kr
ac

h
t 5 Nettokracht berekenen x x     x                                   

6 1e wet van Newton x x     x x                                 

7 Krachtenevenwicht met 3 krachten x x x       x                               

8 2e wet van Newton x x     x     x                             

Zw
aa

rt
e

 
kr

ac
h

t 9 Zwaartekracht berekenen                 x                           

10 Zwaartekracht ontbinden langs helling x x x           x x                         

11 Zwaartekracht berekenen helling x x x           x x x                       

V
ee

r-
 e

n
 

w
ri

jv
in

gs
kr

ac
h

t 

12 Normaalkracht tekenen x     x               x                     

13 
Normaalkracht loodrecht op 
oppervlak 

x     x               x x                   

14 Veerkracht berekenen                           x                 

15 Wrijvingskracht richting x     x                     x               

16 Wrijvingskracht berekenen x     x               x x   x x             

17 Luchtwrijving berekenen x     x               x x   x   x           

H
ef

-
b

o
o

m
 18 Draaipunt herkennen                                   x         

19 Armen bepalen x                                 x x       

20 Hefboomwet toepassen x                                   x x     

 21 Formules omschrijven                                         x   

22 Tabel/ grafiek gebruiken                                           x 
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7.1.3 Via CEM gegenereerde toetsmatrijs 

Onafhankelijk van leerlingen kan een analyse worden gemaakt op basis van de eerste twee matrices, 

de CEPT en de TIRT. De vermenigvuldiging van deze twee leidt tot een matrix met    rijen (het 

aantal vragen) en       kolommen (het aantal concepten). Het totaal per kolom geeft aan hoe 

frequent een concept wordt bevraagd; een soort toetsmatrijs.  

 

Per paragraaf kan zo’n automatische toetsmatrijs worden gegenereerd. De resultaten van deze 

berekening is te vinden in Tabel 8. In deze tabel zijn de concepten niet gerangschikt op hun nummer 

(en daarmee hun categorie) maar op basis van de paragraaf waarin deze concepten worden 

geïntroduceerd. Er zijn een aantal, grijs gearceerde, opvallendheden. Allereerst komen concepten 14 

(4 maal), 7 (2 maal) en 22 (4 maal) te weinig aan bod. Daarnaast valt op dat in paragraaf 2 concepten 

aan bod komen die pas in paragraaf 3 worden geïntroduceerd. Deze concepten komen dus te vroeg 

voor leerlingen. Ten slotte valt op dat concepten 6 en 7, die behoren bij paragraaf 3, niet in 

paragraaf 3 aan bod komen. Op basis van deze analyse kan het lesmateriaal in de toekomst worden 

aangepast. 

 

Tabel 8.  
Door CEM gegenereerde toetsmatrijs.  
 

 
Par. 2 Par. 3 Par. 4 Par. 5 

  
Par 1 4 5 9 12 13 14 15 16 17 2 3 6 7 8 10 11 18 19 20 21 22 

Totaal 155 40 45 48 27 21 4 22 9 8 81 28 12 2 19 23 8 14 32 20 31 4 

Par. 2 23 15 8 12 7 7 4 7 3 4 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 2 

Par. 3 21 0 10 4 0 0 0 0 0 0 19 3 0 0 10 0 0 0 0 0 4 0 

Par. 4 41 10 17 14 7 5 0 6 3 0 31 14 8 0 3 14 5 0 0 0 2 0 

Par. 5 24 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 14 8 0 

D-toets 46 13 10 12 11 9 0 9 3 4 23 11 0 2 6 9 3 4 10 6 11 2 

 

 
Figuur 12. Totale concept frequentie. De kolommen voor concept 1 (155) en 2 (81) lopen door. 
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7.1.4 Answer Sheet Table 

De laatste stap is het noteren van de antwoorden van de leerlingen in een AST. Een fout antwoord 

correspondeert met een 1, een goed antwoord met een 0. Deze onlogische keuze is historisch zo 

gekozen vanwege de fuzzy logic operaties waarmee in de literatuur vaak gewerkt wordt.  

 

Tabel 9.  
Een deel van de Answer Sheet Table voor drie leerlingen voor de eerste drie vragen uit paragraaf 2.1.  
 

 Vraag 

Leerling 2.1 D1 D2 D3 2.2 D1 D2 D3 D4 2.3 D1 D2 D3 

Leerling 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Leerling 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Leerling 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

Tabel 10.  
Beheersingsniveau leerling per concept. 
 

Concept Par. Onderdeel 
Beheersing 
t/m par. 3 

Beheersing 
t/m par. 5 

1 § 4.2 Tekenen van krachten 44% 41% 

4 § 4.2 Eigenschappen krachtenpaar 67% 48% 

5 § 4.2 Nettokracht berekenen 41% 43% 

9 § 4.2 Zwaartekracht berekenen 75% 63% 

12 § 4.2 Normaalkracht tekenen 29% 9% 

13 § 4.2 Normaalkracht loodrecht op oppervlak 29% 21% 

14 § 4.2 Veerkracht berekenen 100% 100% 

15 § 4.2 Wrijvingskracht richting 29% 20% 

16 § 4.2 Wrijvingskracht berekenen 0% 0% 

17 § 4.2 Berekenen van luchtwrijving (Fwl = k . v^2) 50% 50% 

2 § 4.3 Optellen van krachten 27% 35% 

3 § 4.3 Krachten ontbinden 0% 35% 

6 § 4.3 1e wet van Newton 50% 44% 

8 § 4.3 Zwaartekracht berekenen 33% 43% 

10 § 4.4 Zwaartekracht ontbinden langs helling 
 

50% 

11 § 4.4 Zwaartekracht berekenen helling 
 

60% 

18 § 4.5 Draaipunt herkennen 
 

60% 

19 § 4.5 Armen bepalen 
 

41% 

20 § 4.5 Hefboomwet toepassen 
 

36% 

21  Symbolisch omschrijven van formules 67% 59% 

22  Waardes opzoeken uit tabellen of grafieken 0% 0% 
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7.1.5 CEM gegenereerde feedback  

Het doel van CEM is het meten en communiceren van het competentieniveau per leerling per 

concept op verschillende tijdstippen. Deze individuele feedback wordt door CEM automatisch 

gegenereerd door de drie matrices met elkaar te vermenigvuldigen, zoals beschreven in paragraaf 

4.4.1. Een praktijkvoorbeeld van de uitkomst van zo’n berekening voor een leerling is weergegeven 

in Tabel 10. 

 

Aan de leerlingen die met het materiaal gewerkt hebben is twee maal hun conceptbeheersing 

gecommuniceerd. Deze leerlingen ontvingen per concept een beheersingspercentage (1 – error 

degree) met daarbij de uitgebreide conceptbeschrijving (zie Bijlage 10.4) en het bijbehorende 

paragraafnummer van iedere sectie. Dit maakte het mogelijk voor de leerling om conceptgericht 

materiaal te bestuderen. Idealiter kan een leerling worden doorverwezen naar opdrachten waarin 

specifiek de concepten terugkomen die de leerling in mindere mate beheerst; 68% van de 

ondervraagde leerlingen stond hier voor open. 

 

7.1.6 Perceptie CEM gegenereerde feedback 

De gemiddelden en betrouwbaarheidsintervallen van de factoren gebruiksgemak en doelgerichtheid 

zijn te zien in Figuur 13. Deze resultaten geven weer dat de feedback makkelijk te interpreteren is 

(gemiddeld 4.0). Opvallender is dat leerlingen inschatten dat ze deze feedback op concept niveau 

kunnen vertalen naar doelgerichte acties om hun toetsen voor te bereiden (doelgerichtheid, 3.8/5.0). 

 

 
Figuur 13. De gemiddelden en 95% betrouwbaarheidsintervallen voor de 2 gemeten factoren die de 
perceptie van CEM gegenereerde feedback beschrijven. 
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7.2 Deelvraag 5. Hoe kan een VWO eindexamen, waarin leerlingen moeten 

uitleggen, berekenen, bepalen, aantonen, afleiden en tekenen, adaptief worden 

gemaakt? 

In het lesmateriaal dat voor HAVO 4 is ontwikkeld, gaf de leerling enkel numerieke antwoorden. Bij 

het eindexamen, voor zowel het HAVO als VWO, wordt maar bij een deel van alle vragen om een 

numeriek antwoord gevraagd. Het VWO eindexamen 2017 tijdvak 2 telde 13 numerieke antwoorden 

(7 maal berekenen, 4 maal bepalen en 2 maal aantonen) en 15 niet-numerieke antwoorden (11 maal 

uitleggen, 2 maal afleiden, 1 kernreactievergelijking opstellen en 1 keer tekenen). Deze categorieën 

kwamen ook regelmatig terug in de deelvragen voor numerieke antwoorden. Zo was vaak een eerste 

deelvraag van een berekening een uitleg-vraag over welke aanpak geschikt is om tot het antwoord 

te komen.  

 

Het gebruik van meerkeuzevragen is een vereiste van adaptief lesmateriaal in Google formulieren. 

ldealiter simuleren deze meerkeuzevragen de open vragen. De meerkeuze vragen in het lesmateriaal 

zijn daarom geformuleerd zodat de mogelijke antwoorden zoveel als mogelijk gezamenlijk grondig 

waren. Vanwege deze reden waren er vaak meer dan 4 meerkeuze antwoorden beschikbaar of 

waren er meerdere trapsgewijze meerkeuzevragen voor één open vraag. Meerkeuzevragen blijken 

daarnaast minder betrouwbaar dan open vragen voor wiskunde onderbouw als ze dezelfde stof 

toetsen (Kuhlemeier & Til, 2012). Er bestaat daarom een vermoeden dat dit ook het geval is voor 

VWO 6 in de context van het adaptieve eindexamen. Vanwege de diagnostische aard, waren 

leerllingen er niet bij gebaat om te gokken. Leerlingen gebruikten daarnaast vaak de ‘weet ik niet’ 

optie, wat vertrouwen geeft dat leerlingen niet gokten en dat de afspiegeling van het correcte aantal 

antwoorden toch betrouwbaar zou kunnen zijn. 

 

In het restant van deze paragraaf zal per categorie een voorbeeld gegeven worden hoe de open 

vraag is vertaald naar een meerkeuze vraag. Deze vragen zijn terug te vinden in Bijlage 10.7. Het 

gehele adaptieve eindexamen is te maken via de link en QR code in dezelfde bijlage. 

 

7.2.1 Uitleggen 

Leerlingen werden gevraagd om bij vraag 21 het verloop van een gepresenteerde grafiek uit te 

leggen. Deze vraag is veranderd in twee vragen die trapsgewijs aan de leerling worden gesteld. De 

leerling werd in het adaptieve eindexamen onthouden van de grafiek en moest bij de eerste vraag 

de juiste grafiek kiezen. Daarna werd gevraagd naar een verklaring voor deze grafiek. Leerlingen 

maakten een keuze uit één van de volgende 7 grafieken. Deze grafieken waren zoveel als mogelijk 

gezamelijk grondig gekozen. Op deze manier kregen leerlingen geen extra hints bij het zien van de 

mogelijke antwoorden. Bij de tweede vraag kozen de leerlingen uit een lijst van mogelijke 

verklaringen.  

 

Uitleg vragen kwamen vaak terug in deelvragen, met name om de leerling te vragen welk plan van 

aanpak het best geschikt was. Deelvraag 9.1 is een voorbeeld hiervan, waarbij leerlingen moesten 

aangeven hoe uit een      -diagram de afgelegde afstand kon worden bepaald. Deze vraag en de 

hierbij behorende meerkeuze vragen staan in Figuur 15. 
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Figuur 14. Grafieken bij vraag 21. 
 

 

7.2.2 Bepalen 

Aangezien leerlingen bij vraag 9 een numerieke waarde (een afstand uit een      -diagarm) 

moesten bepalen, voeren leerlingen hun antwoord op dezelfde manier in als bij een berekening. Dit 

soort diagrammen kunnen digitaal worden afgelezen. De digitale vorm leende zich er uitstekend 

voor om in dit voorbeeld grafisch weer te geven hoe geïntegreerd moest worden, zie Figuur 15. 

 

 

 

 
Figuur 15. Deelvraag 9.1 met links vragen omtrent het plan van aanpak en rechts de uitleg inclusief 
grafische weergave. 
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7.2.3 Aantonen 

Vragen waarin leerlingen iets moeten aantonen, worden met name gebruikt als vervolgvragen de 

informatie nodig hebben die moet worden aangetoond. In de digitale vorm kregen leerlingen steeds 

enkel één vraag en kon er niets ‘verklapt’ worden voor de nog te volgen vragen. De oorspronkelijke 

aantoon vraag kon daarom anders worden geformuleerd. Een voorbeeld hiervan is vraag 15. Hierbij 

was hetgeen dat moet worden aangetoond weggelaten in de adaptieve variant, zie ook Figuur 16. 

 

 
Figuur 16. Links de originele tabel en rechts de adaptieve variant. 
 

7.2.4 Afleiden 

Een afleiding was de lastigste vraag om te vertalen naar een adaptieve vorm. In vraag 13 werd het 

viriaal-theorema afgeleid voor een specifieke situatie. Leerlingen kozen eerst welke vergelijking 

gebruikt moet worden en hierna welke wiskundige handeling tot het wenselijke theorema leidde. 

 

De adaptieve vorm bestond uit een soortgelijke aanpak waarbij er 8 verschillende relaties werden 

gepresenteerd aan de leerling. Als een leerling de juiste relatie koos, ontving de leerling daarna de 

vraag om de juiste wiskundige handeling te kiezen, zie Figuur 17. 

 

 

 

Figuur 17. De twee trapsgewijze vragen met links een vraag om de juiste relatie te kiezen en rechts 
de juiste analytische handeling. 
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Figuur 18. De adaptieve variant van het opstellen van een kernreactievergelijking. 
 

 

 

 
Figuur 19. Vraag 20 waarbij leerlingen een keuze krijgen uit 9 schakelschema’s. 
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7.2.5 Kernreactievergelijking opstellen 

Bij vraag 1 werden leerlingen gevraagd om een kernreactievergelijking op te stellen. In de adaptieve 

toets kozen leerlingen uit 8 verschillende kernreactievergelijkingen waarbij gevarieerd is in 

elementkeuze en type verval, zie Figuur 18. Hier is wederom geprobeerd om gezamenlijk grondig te 

zijn, ondanks dat de meerkeuzevragen wel verklapten hoe een kernreactievergelijking er uit hoort te 

zien. 

 

7.2.6 Tekenen 

Het schakelschema van vraag 20 mistte een stroom- en spanningsmeter. De adaptieve variant liet 3 

plekken zien waar een leerling logischerwijs een stroommeter kan plaatsen en drie plekken voor een 

spanningsmeter. Dit gaf 9 mogelijkheden, gepresenteerd in Figuur 19. In het maken van deze 

plaatjes is gevarieerd in de onderste of bovenste lokale stroomkring en in het schakelen van de 

meters in serie of parallel. 

 

7.2.7 Analyse moeilijkheidsgraad numerieke en niet-numerieke vragen 

De eerste helft van het adaptieve eindexamen is gemaakt door 20 personen. Voor iedere persoon is 

de score per vraag berekend. Deze score is gelijk aan 1 indien de hoofdvraag goed is gemaakt of 

gelijk aan 
     

      
   indien de hoofdvraag niet goed is gemaakt met       het aantal correcte 

beantwoorde deelvragen en      het totale aantal deelvragen. Hierbij werden alleen deelvragen in 

beschouwing genomen die hetzelfde karakter (numeriek of niet-numeriek) hadden als de 

hoofdvraag. 

 

De niet-numerieke vragen werden significant beter gemaakt dan de numerieke vragen en dit is een 

groot verschil; de effect grootte is 0.52 > 0.5 (Coe, 2002). Dit verschil is onbetrouwbaar vanwege de 

aard van het eindexamen (zie paragraaf 6.4.3). Om het verschil tussen numerieke en niet-numerieke 

vragen in de toekomst beter te bepalen, moeten vragen worden gebruikt van een overeenkomstige 

moeilijkheid over hetzelfde onderwerp. 

 

Tabel 11.  
Resultaten t-toets voor verschillen tussen numerieke en niet-numerieke vragen.  
 

T-test t df effect grootte p 

Niet-numeriek - numeriek 2.671 19 0.52 < 0.01 

 

7.3 Deelvraag 6. Wat is de gebruiksvriendelijkheid van het ontworpen adaptieve 

lesmateriaal? 

De gebruiksvriendelijkheid van het adaptieve lesmateriaal is gemeten in termen van gebruiksgemak 

en leeropbrengst (de doelgerichtheid). Beiden zijn gemeten aan de hand van een perceptie 

vragenlijst, waarbij het gebruiksgemak gebaseerd is op data afkomstig van HAVO 4 en VWO 6 

leerlingen en de leeropbrengst enkel op basis van VWO 6 leerlingen. Aanvullend is data verzameld 

over het percentage leerlingen dat herkansingen goed had en hint interacties. 
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7.3.1 Perceptie vragenlijst 

 

 
Figuur 20. De gemiddelden en 95% betrouwbaarheidsintervallen voor de 5 gemeten factoren die de 
perceptie van het adaptieve lesmateriaal bechrijven. 

 
Allereerst vonden de HAVO 4 en VWO 6 leerlingen het adaptieve lesmateriaal erg makkelijk in 

gebruik (4.0/5.0). Daarnaast valt op dat de perceptie van de leerlingen over de leeropbrengst door 

de verschillende onderdelen erg hoog is. Niet ieder onderdeel was volgens de leerlingen echter even 

waardevol. Er is een groot significant verschil (effect size 0.67) gevonden tussen de waardering voor 

hints en voor deelvragen. De deelvragen lijken daarom het meest waardevolle kenmerk te zijn van 

het adaptieve lesmateriaal. 

 

Tabel 12.  
Resultaten t-toets voor verschillen tussen de drie doelgerichte factoren.  
 

Vergelijking t df Effect size p 

DF - DH 1.305 12  .216 

DH – DD -3.180 12 0.67 < 0.01 

DF – DD -.974 12  .349 

 
7.3.2 Hints 

In Figuur 20 valt op dat de gemeten spreiding in de waardering voor hints aanzienlijk groter is dan de 

spreiding voor de waardering van feedback en deelvragen (de standaard deviatie is ongeveer 1,4 

keer groter). Deze spreiding is te verklaren doordat de perceptie van leerlingen over individuele 

hints sterk uiteenliepen. Deze perceptie is, naast de perceptie vragenlijst, gemeten door leerlingen 

bij iedere opgevraagde hint te vragen of de hint niet hielp, te weinig hielp, te veel hielp of goed hielp. 
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De 8 hints met de meeste interacties, links in Figuur 21, benadrukken dat de perceptie van een hint 

sterk leerlingafhankelijk is. Op basis van deze verkregen resultaten zijn er geen aanbevelingen te 

maken over het veranderen van individuele hints. Het creëert enkel de hypothese dat de perceptie 

van hints sterk leerling afhankelijk is en dit suggereert het gebruik van meerdere, in hulp oplopende, 

hints. In totaal zijn er 57 hints gemaakt die hebben geleid tot 62 interacties. Zoals het rechterdeel 

van Figuur 21 laat zien, is 63% van deze hint interacties bestempeld als goed.  

 

  
Figuur 21. Beoordeling door leerlingen van interacties met hints voor de 8 meest gebruikte hints 

(links) en percentage beoordelingen voor alle hints (rechts). 

 

7.3.3 Gevonden fouten 

Het doel van het op scaffolding gebaseerde adaptieve lesmateriaal is dat leerlingen automatisch op 

zoek gingen naar hun fout en daarna hun fouten konden verbeteren. In hoeverre het lesmateriaal 

daarin is geslaagd, is te meten door het percentage leerlingen te bepalen dat een vraag in de 

herkansing goed heeft. Deze leerlingen hebben hun fout, tijdens het werken met het adaptieve 

lesmateriaal, kunnen identificeren en herstellen. Deze herkansing vindt plaats bij de laatste 

deelvraag, aangezien deze deelvraag identiek is aan de vraag die de leerling fout had. Figuur 22 laat 

het resultaat zien van 292 gemaakte vragen. Deze resultaten laten zien dat meer dan de helft van de 

leerlingen met een fout antwoord hun fout hebben kunnen herstellen.  

 

 
Figuur 22. Percentage VWO 6 leerlingen dat een vraag direct goed had, in de herkansing goed had, 

of in de herkansing fout had. 
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8 Conclusie en discussie 

De demo onderscheidt zich van huidige adaptieve ITSs door haar simpel ontwerp. Zonder leerling 

model en cognitief model, is het grootste nadeel van een adaptief ITS getackeld: er is op deze manier 

weinig tijd nodig om het ITS te ontwikkelen. Nieuw materiaal is ontwikkeld waarbij een Concept 

Effect Map (CEM) is toegepast. Deze aanvulling is relatief simpel en werkt offline. Met een CEM zijn 

concepten aan elkaar gerelateerd, concepten aan vragen gerelateerd en hiermee is aan leerlingen 

feedback gegeven in hoeverre ieder concept werd beheerst. Leerlingen (HAVO 4) vonden deze 

feedback makkelijk te interpreteren (4.0/5.0) en goed om te zetten in acties die tot hogere 

conceptbeheersing leiden (3.8/5.0). Deze aanvulling behoudt het simpele karakter van de demo en is 

tegelijkertijd een zinvolle aanvulling om de leerling van betekenisvolle acties te voorzien nadat het 

lesmateriaal is gemaakt. De voordelen van CEM kunnen ook worden benut op een meer laag-

drempelige wijze; docenten kunnen CEM toepassen op niet-adaptieve quizzen of op bestaand 

lesmateriaal in boeken door leerlingen hun antwoorden digitaal te laten vullen waarop een CEM 

vervolgens kan worden toegepast. 

 

Vanwege het lage aantal respondenten in de HAVO 4 pilot is een tweede pilot opgestart voor VWO 6, 

zonder CEM, het adaptieve eindexamen. Met deze pilot is de perceptie van leerlingen over het 

gebruiksgemak (4.1/5.0) en de leeropbrengst van feedback (4.0/5.0), hints (3.7/5.0) en deelvragen 

(4.2/5.0) gekwantificeerd. De perceptie over de deelvragen was significant hoger dan hints (p < 0.01 

en effect grootte 0.67). Dit betekent voor uitgevers van digitale leermiddelen dat deze simpele 

adaptieve vorm een waardevolle toevoeging kan zijn op bestaand materiaal. 

 

Één van de grootste pijnpunten van de huidige literatuur is dat een hele kermis aan modellen wordt 

opgetuigd in adaptief lesmateriaal, zonder dat de waarde van iedere afzonderlijke ‘attractie’ 

bewezen is. De resultaten kunnen hierdoor niet enkel aan een enkel model worden toegekend. De 

positieve perceptie van leerlingen over hun leeropbrengst doet echter vermoeden dat het gemaakte 

simpele adaptieve materiaal ook krachtige leerobrengsten genereert. Wat nu resteert is een 

vergelijking van adaptief lesmateriaal met regulier lesmateriaal met een afhankelijke variabele dat 

de leeropbrengst objectief meet, zoals een schoolexamen.  

 

Een secundair doel van de VWO 6 pilot was de toepassing van adaptieve technieken op vragen 

zonder numeriek antwoord (uitleggen, afleiden en tekenen). Deze vertaalslag heeft geleid tot een 

variëtiet een concrete oplossingen. Niet-numerieke vragen werden significant beter gemaakt dan 

numerieke vragen (p < 0.01 en effect grootte 0.52), wellicht doordat de moeilijkheidsgraad voor 

niet-numerieke vragen in de vertaling naar meerkeuze vragen sterk is verlaagd. Vanwege de 

uiteenlopende aard van de eindexamenvragen, is deze conclusie onbetrouwbaar. Vervolgonderzoek 

moet zich richten op het analyseren van dit verschil voor een set vragen met een overeenkomstig 

onderwerp en moeilijkheidsgraad.  

 

Een additionele CEM-gerelateerde aanvulling is de beschreven vorm van zelflerendheid. Deze 

zelflerendheid maakt het mogelijk om individuele of sets vragen te waarderen. Deze waardering 

vindt plaats door een competentieveranderingen per concept toe te schrijven aan een vraag of set 

vragen. Deze waarderingsvorm is bewezen in een virtuele omgeving. Het is nu de vraag of deze vorm 

van zelflerendheid werkt in een praktische situatie.  
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10 Bijlagen 

10.1 Bijlage. Perceptie vragenlijst adaptief lesmateriaal met statistische analyse 

De perceptie vragenlijst meet de mening van de leerlingen in termen van gebruiksgemak (G) en 

leeropbrengst (L). De leeropbrengst wordt gemeten van het gebruik van feedback (LF), hints (LH) en 

deelvragen (LD). DF3 betekent dus de derde vraag die wordt gesteld over de leeropbrengst van 

feedback. Tabel 13 laat de vragen zien met de bijbehorende afkorting. De vragen worden in een 

andere volgorde gepresenteerd dan hier boven. 

 
Tabel 13.  
Vragen in de perceptievragenlijst met afkorting en toepassing. 

Afk. Vraag 

G1 Ik vind het adaptieve lesmateriaal makkelijk in gebruik. 

G2 Ik denk dat de meeste mensen snel begrijpen hoe je het adaptieve lesmateriaal gebruikt. 

G3 Ik heb hulp moeten vragen om het adaptieve lesmateriaal te gebruiken. 

G4 Ik was veel tijd kwijt met het begrijpen hoe het adaptieve lesmateriaal werkt. 

G5 Ik vind het te lang duren om het lesmateriaal op deze manier te maken 

G6 Ik vind het selecteren van mijn antwoorden erg makkelijk. 

G7 Ik begreep pas erg laat hoe ik hints kon opvragen. 

G8 Ik vind dat de doorverwijzingen tussen alle onderdelen soepel werkt. 

G9 Ik vind het vermoeiend om de aanvullende deelvragen te maken. 

LF1 Ik kan in de toekomst soortgelijke hoofdvragen beter beantwoorden door de feedback. 

LF2 Ik vind het erg prettig om uitleg te ontvangen als ik een vraag fout had. 

LF3 Ik vind het erg prettig om ook uitleg te ontvangen als ik een vraag goed had. 

LF4 Ik heb veel geleerd van de feedback. 

LH1 Ik kan in de toekomst soortgelijke hoofdvragen beter beantwoorden door de hints. 

LH2 Ik heb veel geleerd van de hints. 

LH3 Ik had liever het lesmateriaal gemaakt zonder de hints. 

LD1 Ik kan in de toekomst soortgelijke hoofdvragen beter beantwoorden door de deelvragen. 

LD2 Ik heb veel geleerd van de deelvragen. 

LD3 Ik vind de deelvragen goed aansluiten bij de hoofdvraag. 

LD4 Ik had liever het lesmateriaal gemaakt zonder de deelvragen. 
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10.1.1 Statistische analyse: verschillen HAVO en VWO 

Tabel 14 laat zien dat er aantal significante verschillen zijn in de perceptie van leeropbrengst tussen 

HAVO 4 en VWO 6 leerlingen. Deze significante verschillen zijn grijs gearceerd en komen met name 

overeen met de leerervaring die leerlingen hebben door te werken met adaptief lesmateriaal. Deze 

verschillen komen waarschijnlijk door de beperkte interactie die HAVO 4 leerlingen hebben gehad 

met adaptief lesmateriaal (1 vraag) ten opzichte van VWO 6 (25 vragen). 

 
Tabel 14.  
Verschillen tussen HAVO en VWO leerlingen voor de vragen in de perceptie vragenlijst. * betekent 

de significantie van de t-test gebaseerd op de aanname dat de variantie significant verschillend 

(getoetst met Levene). 

 

Vraag Sig. Levene Sig. t-test Gem. HAVO Std. HAVO Gem. VWO Std. VWO 

G1  .511 .083 3.4545 .50965 3.8333 .71774 

G2 .425 .106 3.8636 .46756 4.1667 .57735 

G3 .149 .113 4.1818 .90692 4.6667 .65134 

G4 .688 .446 4.0909 .86790 4.3333 .88763 

G5 .001 .129* 3.3636 1.39882 3.9167 .66856 

G6 .365 .114 3.5909 .85407 4.1000 .73786 

G7 .157 .140 4.1818 .79501 4.6000 .51640 

G8 .162 .421 3.5455 .59580 3.7778 .97183 

G9 .056 .399 3.0455 .72225 3.3333 1.11803 

LF1 .394 .028 3.3636 .78954 4.0000 .73855 

LF2 .525 .457 4.1818 .79501 4.4167 .99620 

LF3 .419 .517 3.1364 1.12527 3.4167 1.31137 

LF4 .776 .008 3.3636 .65795 4.1000 .73786 

LH1 .374 .234 3.2273 1.26986 3.7500 1.05529 

LH2 .248 .066 2.5000 1.26303 3.4000 1.17379 

LH3 .038 .770* 3.5455 .73855 3.6667 1.11803 

LD1 .091 .245 3.8636 .63960 4.1667 .83485 

LD2 .694 .015 3.2727 .70250 4.0000 .81650 

LD3 .317 .062 3.6818 .64633 4.2222 .83333 

LD4 .227 .000 2.9545 .65300 4.3333 .70711 

 

  



LESMATERIAAL DAT ZICH AANPAST AAN DE LEERLING 47 

 

10.1.2 Statistische analyse: betrouwbaarheid 

Tabel 15 laat de Cronbacher’s   zien voor 4 factoren met daarbij de verandering van   als een vraag 

wordt weggelaten. Het valt op dat er voor de factoren LF, LH en LD   voldoende hoog is. De factor 

gebruiksgemak (G) is laag en er is niet een enkele vraag die weggelaten kan worden om   te doen 

stijgen tot een betrouwbaar niveau. 

 

Tabel 15.  
Veranderingen in Cronbacher’s   door het weglaten van vragen. 
 

Weggelaten 

item    

 Weggelaten 

item    

 Weggelaten 

item    

 Weggelaten 

item    

Geen .593  Geen .700  Geen .872  Geen .830 

G1 .523  LF1 .590  LH1 .914  LD1 .837 

G2 .576  LF2 .717  LH2 .812  LD2 .732 

G3 .607  LF3 .590  LH3 .694  LD3 .752 

G4 .601  LF4 .631     LD4 .806 

G5 .579          

G6 .533          

G7 .576          

G8 .569          

G9 .493          

 
Om de relaties tussen de vragen G beter te begrijpen is een correlatiematrix berekend.  Tabel 16 laat 

zien dat er drie subgroepen zijn met sterke correlaties. G1, G2 en G7 correleren sterk, zij beschrijven 

hoe makkelijk het materiaal te gebruiken is. G5, G6, G8 en G9 correleren sterk, zij beschrijven de 

infrastructuur van het lesmateriaal (antwoord selectie en doorverwijzingen) en hoeveel tijd het kost 

om met het lesmateriaal te werken. G3 en G4 correleren sterk, ook zij beschrijven hoe makkelijk het 

materiaal te gebruiken is. 

 
Tabel 16.  
Correlatie matrix voor vragen gericht op gebruiksgemak. 
 

 G1 G2 G7 G5 G6 G8 G9 G3 G4 

G1 1.000 .379 .341 .489 .177 .298 .386 -.186 .023 

G2 .379 1.000 .292 .007 -.032 -.017 .155 .240 .085 

G7 .341 .292 1.000 -.043 .410 -.123 -.082 .262 .128 

G5 .489 .007 -.043 1.000 .306 .250 .425 -.143 -.185 

G6 .177 -.032 .410 .306 1.000 .164 .433 .034 -.028 

G8 .298 -.017 -.123 .250 .164 1.000 .313 .018 .033 

G9 .386 .155 -.082 .425 .433 .313 1.000 -.040 .185 

G3 -.186 .240 .262 -.143 .034 .018 -.040 1.000 .448 

G4 .023 .085 .128 -.185 -.028 .033 .185 .448 1.000 
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10.2 Perceptie vragenlijst CEM gegenereerde feedback met statistische analyse 

De perceptievragenlijst meet de mening van de leerlingen in termen van gebruiksgemak (G) en 

doelgerichtheid (D). De doelgerichtheid wordt gemeten door de mening van de leerling hoe ze zo’n 

tabel kunnen omzetten in daden zoals het voorbereiden van een toets of het verbeteren van 

conceptkennis. Het gebruiksgemak meet of leerlingen de tabel makkelijk kunnen interpreteren en of 

de tabel te kort of te lang is. De vragen worden in een andere volgorde gepresenteerd dan hier 

boven. 

 
Tabel 17.  
Vragen in de perceptievragenlijst met afkorting en toepassing. 
 

Afk. Vraag 

G1 Deze tabel geeft een goed overzicht van wat je al kent. 

G2 Het kost me moeite om de tabel te begrijpen. 

G3 De kleuren geven een snel overzicht van wat ik al wel en niet goed ken. 

D1 Met deze feedback weet ik wat ik nog moet voorbereiden voor een toets. 

D2 Met zo'n tabel kan ik aan de slag. Ik weet hoe ik mijn kennis van concepten kan 

verbeteren. 

 

10.2.1 Statistische analyse: betrouwbaarheid 

Beide factoren zijn weinig betrouwbaar en er is niet een enkele vraag die weggelaten kan worden 

om   wezenlijk te doen stijgen. 

 

Tabel 18.  
Veranderingen in Cronbacher’s   door het weglaten van vragen. 

 

Weggelaten 

item    

 Weggelaten 

item    

 

Geen .582  Geen .597  

G1 .392     

G2 .371     

G3 .601     
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10.3 Bijlage. Toepassing Concept Effect Maps 

Het competentieniveau per leerling per concept wordt bepaald door de CEPT, de TIRT en de AST te 

vermenigvuldigen met elkaar via fuzzy operators (Chu, Hwang, Tseng, & Hwang, 2006). Het resultaat 

heet de error degree en is een maat hoe goed (0) of fout (1) een leerling een concept begrijpt op 

basis van de gemaakte opgaven. 

1. De Concept Effect Propagation Table (CEPT) beschrijft welke concepten voorwaardelijk zijn 

voor andere concepten (concept volgorde).  

2. Test Item Relationship Table (TIRT) beschrijft welke concepten in iedere vraag terugkomen. 

3. In de Answer Sheet Table (AST) staat welke opgaven iedere student goed (0) of fout (1) had. 

 

                 (10-1) 

                                                        (10-2) 

 

Deze fuzzy operator aanpak is gebruikt vanwege (1) de noodzaak om resultaten in het bereik       te 

houden en (2) de veronderstelde complexiteit van matrix-berekeningen (Chu, Hwang, Tseng, & 

Hwang, 2006). Beide argumenten worden in meer detail besproken. 

 

Tabel 19. 
Voorbeeld CEPT, TIRT en          . 

 

Voorwaar-

delijk 

Gepropageerd  

Vraag 

Concept            

                    

   1 1     1 0  1 1 

   0 1     0.8 0.2  0.8 0.8 

       0.6 0.4  0.8 0.8 

       0.4 0.6  0.2 0.8 

       0.2 0.8  0.2 0.8 

       0.8 0.8  0.8 0.8 

 

 

10.3.1 Kwetsbaarheid 

Allereerst wordt veel opgeofferd om in het       bereik te blijven: via de fuzzy logic operaties geeft 

slechts één vraag de doorslag voor de beoordeling hoe goed een leerling één of meerdere concepten 

beheerst. De doorslaggevende vraag voor leerlingen    en    voor beide concepten zijn gearceerd in 

Tabel 20. De informatie van de resterende  vragen wordt weggegooid.. Hoe meer opgaven per 

concept en hoe meer conceptrelaties, hoe gevoeliger en kwetsbaarder fuzzy logic operaties. Deze 

kwetsbaarheid kan worden aangetoond via een simpel voorbeeld met 2 concepten, waarbij concept 

1 voorwaardelijk is voor concept 2, 6 vragen en 2 leerlingen. 

 

Hoewel uit de AST in Tabel 20 blijkt dat    het een stuk beter heeft gedaan dan   , is de error degree 
voor    voor beide concepten hoger (1) dan voor    (0.8). Vanwege de fuzzy operatoren geeft vraag 
   voor    een score 1 voor beide concepten, onafhankelijk van de resterende vragen. 
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Tabel 20. 
Voorbeeld AST en error degree. 

 

Student 

  

Vraag   Error degree 

                         

   1 0 0 0 0 0  1 1 

   0 1 1 1 1 1  0.8 0.8 

 

Een reguliere matrix berekening geeft een meer realistische weergave van de competentie en is 

robuuster. Het argument, geponeerd door Chu (2006) om matrix vermenigvuldigen niet te gebruiken 

vanwege het      -domein kan worden weggenomen in drie stappen door middel van de absolute, 

maximale en relatieve error degree. 

1. Een reguliere matrix-berekening geeft de absolute error degree    . 

                  (10-3) 

2. Een fictieve student   , die alle vragen fout heeft, geeft de maximale error degree    . 

         
           (10-4) 

3.  De relatieve error degree     voor iedere student volgt uit het delen van     door      

voor het desbetreffende concept. 

    
 
 

    
 

    
 
 (10-5) 

Tabel 21. 
Een vergelijking tussen de oorspronkelijke, absolute en relatieve error degree. 

 

Student 

  

             

                    

       3.8 6.6 1 1 

    1 1  1 1 0.26 0.15 

    0.8 0.8  2.8 5.6 0.74 0.85 

 

10.3.2 Rekenkracht 

Het tweede argument voor het gebruik van fuzzy logic operaties is de veronderstelde rekenkracht 

die nodig zou zijn voor matrix vermenigvuldigingen. Om dit te testen zijn, voor verschillende aantal 

vragen en concepten, de AST en CEPT ingevuld uit willekeurige gekozen waarden 0 en 1 en is de TIRT 

volledig ingevuld met getallen tussen de 0 en de 1. Het aantal  concepten was in dit experiment altijd 

de helft van het aantal  vragen. Dit maakt de TIRT complexer dan wat men in de praktijk kan 

verwachten. Een TIRT is normaal namelijk niet vol (niet iedere vraag toetst ieder concept).  

 

Figuur 23 laat de benodigde rekentijd zien per leerling voor de leerling-afhankelijke berekeningen 

voor de fuzzy logic operaties en matrix vermenigvuldigingen. Deze berekeningen worden gemaakt 

terwijl een leerling opgaven maakt. De resultaten laten zien dat (1) fuzzy logic operaties meer tijd 

kosten dan matrix vermenigvuldigen en dat (2) het leerling-afhankelijke deel voor 200 vragen (en 

100 concepten) ongeveer 0.4 s bedragen. Het leerling-onafhankelijke deel hoeft slechts één maal te 
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worden uitgevoerd en koste voor 200 vragen 42 s bij fuzzy logic operaties en minder dan 0.01 s voor 

matrix vermenigvuldigingen. 

 

 
Figuur 23. Benodigde rekentijd voor het leerling-afhankelijke berekeningen voor willekeurig gekozen 

AST, TIRT en CEPT. 
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10.4 Bijlage. Lijst concepten HAVO 4 H4 Krachten 

Nr Concept (afgekort) 

1 Tekenen van krachten met inachtneming van krachteigenschappen beginpunt (waaronder het 

zwaartepunt), lengte en de richting (waaronder de werklijn). 

2 Krachten optellen via de parallelogram methode of getalsmatig. 

3 Krachten ontbinden via de omgekeerde parallelogram methode. 

4 Toepassen dat een kracht een wisselwerking is tussen twee voorwerpen met een krachtenpaar 

met even grote krachten die in tegengestelde richting werken en op de verschillende voorwerpen 

werken. 

5 Nettokracht berekenen voor krachten met dezelfde werklijn door krachten getalsmatig op te 

tellen. 

6 Toepassen dat bij nettokracht gelijk aan 0 (krachtenevenwicht) het voorwerp stilstaat of eenparig 

beweegt  (constante snelheid) en vice versa. 

7 Toepassen dat bij een krachtenevenwicht met 3 krachten de som van 2 krachten even groot is als 

de derde kracht. 

8 Toepassen dat bij constante nettokracht het voorwerp eenparig versneld (constante versnelling 

volgens Fres = m . a) en vice versa. 

9 Berekenen van de zwaartekracht (Fz = m . g met g = 9,8 N/kg). 

10 Krachten ontbinden door toepassen van juiste goniometrische regels. 

11 Zwaartekracht berekenen loodrecht op en langs de helling met hellingsgetal of 

hellingspercentage. 

12 Toepassen dat de normaalkracht door de grond wordt uitgeoefend. 

13 Toepassen dat de normaalkracht loodrecht op het oppervlak staat. 

14 Berekenen van de veerkracht (Fv = C . u) 

15 Toepassen dat de weerstandskracht tegengesteld is aan de bewegingsrichting. 

16 Berekenen van normaalkracht gerelateerde weerstandskrachten (Fws = f . Fn, Fwr = cr . Fn) 

17 Berekenen van luchtwrijving (Fwl = k . v^2) 

18 Herkennen van het draaipunt. 

19 Bepalen van de armen. 

20 Toepassen van de hefboomwet (F1 . r1 = F2 . r2) voor evenwicht situatie. 

21 Symbolisch omschrijven van formules. 

22 Waardes opzoeken uit tabellen of grafieken. 
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10.5 Bijlage. TIRT HAVO 4 H4 Krachten 

In deze bijlage is de TIRT weergegeven voor alle vragen die onderdeel zijn van de HAVO pilot. Naast 

iedere vraag staan een kruisje bij het concept dat nodig is om de vraag te beantwoorden. Zoals in de 

hoofdtekst is benoemd, heeft de werkelijke TIRT-matrix 22 kolommen (overeenkomstig met 22 

concepten) en is deze matrix gevuld met enen op plekken waar een kruisje staat in onderstaande 

tabellen. 

 

  Vraag (paragraaf 2) 4 9 14 21 

2.1 
Een reep chocola van 400 gram wordt aan een  veerunster gehangen. 
Bereken de kracht van de chocoladereep op de veer.  

x x     

D1 Welke kracht veroorzaakt de uitrekking van de veer? x       

D2 Wat is de formule voor de zwaartekracht?   x     

D3 Bereken de zwaartekracht.   x     

2.2 
Een reep chocola trekt met 3,9 N aan een veerunster. De veerunster rekt 
daardoor 5,3 cm uit. Bereken de veerconstante van de veer.  

x   x x 

D1 Hoe groot is de kracht van de veer op de chocoladereep? x       

D2 Wat is de formule voor de veerkracht?     x   

D3 Schrijf de formule (Fv = C . u) om naar C = …       x 

D4 Bereken de veerconstante in N/m.     x   

2.3 
Een astronaut hangt een rotsblok aan een veerunster op een zwaardere 
planeet. Deze rekt daardoor 24,3 cm uit. Op Aarde rekt de veerunster maar 
15,3 cm uit. Bereken de valversnelling op de zwaardere planeet. 

x x     

D1 
Wat is de verhouding tussen de uitrekking op de onbekende planeet en de 
uitrekking op de aarde? 

    x   

D2 Wat betekent deze verhouding nog meer? x       

D3 Bereken de valversnelling op de onbekende planeet.   x     

2.4 Een auto van 1210 kg gaat vol op de rem. Bereken de normaalkracht. x x     

D1 
Je hebt het fout. Je gaat nu stap-voor-stap de opgave oplossen. Hoe 
verhoudt de normaalkracht zich tot de zwaartekracht? 

x       

D2 Wat is de formule voor de zwaartekracht?   x     

D3 Bereken de zwaartekracht en daarmee de normaalkracht.   x     
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  Vraag (paragraaf 2) 5 6 9 16 17 21 22 

2.5 
Een auto waar een normaalkracht van 12 kN op werkt, gaat 
vol op de rem. De auto rijdt op nat asfalt en slipt niet. 
Bereken de maximale remkracht.  

      x     x 

D1 Wat is de waarde voor de schuifwrijvingscoëfficiënt?              x 

D2 Wat is de formule voor de schuifwrijving?       x       

D3 Bereken de schuifwrijving.       x       

2.6 

Een parachutist van 92 kg maakt zich klein en duikt naar 
beneden. Hierdoor is zijn luchtwrijving klein. De 
luchtwrijvingscoëfficiënt is gelijk aan k = 0,22. Bereken de 
maximale snelheid die de parachutist krijgt. 

x x x   x x   

D1 Wat geldt er voor de krachten bij de maximale snelheid?   x           

D2 Welke vergelijking past bij deze situatie? x   x   x     

D3 Schrijf de vergelijking om naar v = ...           x   

D4 Bereken de snelheid.                

2.7 

Zodra de parachute is geopend, neemt de snelheid van de 
parachutist (92 kg) af. De nieuwe bereikte snelheid is gelijk 
aan 5,0 m/s. Bereken de waarde voor k bij een geopende 
parachute. 

x x x   x x   

D1 Wat geldt er voor de krachten bij de maximale snelheid?   x           

D2 Welke vergelijking past bij deze situatie? x   x   x     

D3 Schrijf de vergelijking om naar k           x   

D4 Bereken de luchtweerstandscoëfficiënt k.                

 

  Vraag (paragraaf 3) 1 2 8 9 21 

3.1 

De Bugatti Veyron versnelt met 11,1 m/s^2. Ferrari wil een auto 
ontwerpen die net zo snel versnelt. De motor van de ferrari geeft een 
kracht van 20 kN. De wrijvingskrachten zijn samen 3,8 kN en zijn in het 
begin constant. Bereken de massa die de ferrari om tot dezelfde 
versnelling te komen als de Bugatti. 

    x   x 

D1 Welke formule kan je gebruiken om de massa te bepalen?     x     

D2 Bereken de resulterende kracht.     x     

D3 Schrijf de tweede wet  van Newton om in m = ...         x 

D4 
Bereken nogmaals de massa die de ferrari om tot dezelfde versnelling 
te komen als de Bugatti. 

    x     
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  Vraag (paragraaf 3) 1 2 3 8 9 21 

3.2 
Twee leerlingen vechten voor hun eindexamen om het laatste 
BINAS boek.  Zie figuur 1 op je werkblad opdrachten week 2 die je 
in de les hebt ontvangen. Bepaal de massa van het BINAS boek. 

x   
 

   x x  

D1 Bepaal de zwaartekracht. x          

D2 Schrijf de formule voor de zwaartekracht om naar m = …          x 

D3 
Twee leerlingen vechten voor hun eindexamen voor het laatste 
BINAS boek. Bepaal opnieuw de massa van het BINAS boek 

  
 

 
  x   

3.3 

Twee leerlingen vechten voor hun eindexamen om het laatste 
BINAS boek.  Zie figuur 1 op je werkblad opdrachten week 2 die je 
in de les hebt ontvangen. Bepaal de resulterende kracht op het 
BINAS boek. 

  x 

 

  
 

  

D2 Welke aanpak moet je hier gebruiken?   x        

D3 Bepaal de kracht  van F1 en F2 samen.   x        

D4 
Twee leerlingen vechten voor hun eindexamen voor het laatste 
BINAS boek. Bepaal nogmaals de resulterende kracht op het BINAS 
boek. 

   x 
 

 
    

3.4 

Twee leerlingen vechten voor hun eindexamen om het laatste 
BINAS boek.  Het BINAS boek weegt 0,35 kg en de bepaalde 
resulterende kracht is gelijk aan 30 N. Bereken de versnelling op 
het BINAS boek. 

    

 

x   x  

D2 Welke formule kan je gebruiken om de versnelling te bepalen?      x     

D3 Schrijf de tweede wet  van Newton om in a = ...          x 

D4 Bereken de versnelling op het BINAS boek.      x     

3.5 

Een kogel van 3,2 kg wordt weggeworpen. Nadat de kogel wordt 
losgelaten, versnelt de kogel onder een hoek van 45 graden met 
een versnelling van 11 m/s^2. De werpkracht is de kracht waarmee 
de kogel wordt weggeworpen. Bepaal de werpkracht. 
Wrijvingskrachten mag je verwaarlozen. 

 x x x x  

D1 Bereken de nettokracht.      x    

D2 
Welke krachten werken er op de kogel en zijn samen gelijk aan de 
nettokracht? Wrijvingskrachten mag je verwaarlozen. 

 x        

D3 Met welke methode kan de werpkracht worden bepaald?    x      

D4 Bereken de zwaartekracht.        x  

D5 Bepaal nogmaals de werpkracht.    x      

 
 

  Vraag (paragraaf 4) 10 11 

4.1 
Een helling heeft een hellingspercentage van 14%. Bereken welke hoek de helling 
maakt met de horizontaal. 

x x 

D1 Wat betekent een hellingspercentage van 14%?   x 

D2 Welke driehoek hoort bij een hellingspercentage van 14%? x   

D3 Bereken nogmaals welke hoek de helling maakt met de horizontaal.   x 
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  Vraag (paragraaf 4) 5 6 8 10 11 12 13 15 16 21 

4.2 

Een  vrachtwagen van 20 Mg rijdt met een constante 
snelheid een helling op met een hellingspercentage 
van 14% (8,0°). Bereken welke motorkracht hier voor 
nodig is. Verwaarloos wrijvingskrachten. 

x x 

 

x x 

    

 

D1 
Welke krachten zijn er langs de helling en welk 
krachtenevenwicht is er? 

x x 
 

x   
    

 

D2 Bereken de zwaartekracht langs de helling.        x      

D3 Bereken de motorkracht.      x        

4.3 

Een  vrachtwagen van 20 Mg rijdt met een constante 
snelheid een helling op met een hellingspercentage 
van 14% (8,0°). Hiervoor levert de motor 34 kN. 
Bereken de rolwrijvingscoëfficiënt.  

x x 

 

x 

 

x x x x  

D1 
Welke krachten zijn er langs de helling en welk 
krachtenevenwicht is er? 

  x 
 

x 
 

         

D2 Bereken de rolwrijving. x           x x  

D3 Welk krachtenevenwicht is er loodrecht op de helling?   x              

D4 Bereken de normaalkracht.         x x      

D5 Bereken de rolweerstandscoëfficiënt.             x x  

4.4 
Bereken de resulterende kracht die nodig is om de 
trein af te remmen. 

  
x 

 
 

     

D1 Hoe kan de resulterende kracht worden berekend?   x        

D2 Bereken de resulterende kracht.   x        

4.5 

Bereken de spankracht in iedere draad voor α = 30°. 
De resulterende kracht die de trein af remt is gelijk 
aan 124 kN. Buiten de spankracht werken er geen 
andere horizontale krachten op de trein. 

x x 

 

 

 

     

D1 
Welk krachtenevenwicht is er in zijwaartse richting (x-
richting)? 

 x 
 

 
 

     

D2 
Welk krachtenevenwicht is er in de rijrichting (y-
richting)? 

 x 
 

 
 

     

D3 Bereken Fspan1y. x          

D4 
Geef de formule voor de totale spankracht Fspan1 als 
functie van Fspan1y. 

  
 

x 
 

    x 

D5 Bereken de spankracht.    x       
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  Vraag (paragraaf 5) 9 12 18 19 20 21 

5.1 

Een acrobaat balanceert op een plank van 70 kg. De plaat is 2,3 
meter lang en steekt 50 cm uit. Bereken de maximale massa die de 
acrobaat en eenwieler samen mogen hebben zodat de acrobaat net 
niet in het water valt. 

   
x x x 

D1 In welke vorm kan de hefboomwet toegepast worden? 
   

  x   

D2 Bereken de arm van de plank. 
   

x     

D3 Welke formule klopt? 
   

    x 

D4 Bereken de massa van de acrobaat en de eenwieler. 
   

  x   

5.2 

Een kist moet opgetild worden door Joost. De maximale spierkracht 
die Joost kan leveren is 0,75 kN. Bereken de massa die Joost meer 
kan optillen als hij een koevoet gebruikt. Bepaal de armen met het 
werkblad. 

x 
  

x x x 

D1 In welke vorm kan de hefboomwet toegepast worden?   
  

  x   

D2 Schrijf de hefboomwet om naar Fk = …   
  

    x 

D3 Bepaal de arm van de spierkracht Fs. Gebruik hiervoor je werkblad.   
  

x     

D4 Bereken de kracht op de kist.   
  

  x   

D5 
Bereken de massa die Joost meer kan optillen als hij een koevoet 
gebruikt. 

x 
  

      

5.3 

Een flessenopener is een voorbeeld van een hefboom. De kracht op 
de dop en de spierkracht op de flessenopener staan loodrecht op 
het plaatje. Bereken met welke factor de spierkracht wordt 
versterkt op de dop.  

    x x x   

D1 Hoe bereken je deze factor in dit voorbeeld?         x   

D2 Waar ligt het draaipunt van de flessenopener?     x       

D3 Bereken de arm van de spierkracht.       x     

D4 Bereken met welke factor de spierkracht wordt versterkt op de dop.         x   

5.4 
Bepaal met behulp van het werkblad de kracht van de veer op de 
hefboom in één van de Powerskips in rust. 

x x     x x 

D1 Bereken de normaalkracht één powerskip.  x x         

D2 
De atlete is in rust. Wat kan je gebruiken om de kracht op de veer in 
een powerskip te bepalen? 

        x   

D3 Schrijf de hefboomwet om in Fv = ...           x 

D4 
Bepaal nogmaals met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de 
kracht van de veer op de hefboom in één van de Powerskips in rust. 

        x   

5.5 
Bereken de massa van de mand met rijstplanten met behulp van het 
werkblad. Verwaarloos de kracht die de vrouw met haar 
rechterhand op  de draagstok uitoefent. 

x     x x x 

D1 In welke vorm kan de hefboomwet toegepast worden?         x   

D2 Bepaal de arm van de zwaartekracht van het kind.       x     

D3 Welke formule klopt?           x 

D4 Bereken de massa van de mand met rijst. x           
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  Vraag (diagnostische toets) 9 22 

1 
Een eenwieler is lekker aan het fietsen van een heuvel. Geef aan welke krachten een 
rol spelen. Je kan meerdere vakjes selecteren. 

    

2 
De man en de eenwieler wegen samen 75,0 kg. Bereken de zwaartekracht van de man 
en eenwieler. 

x x 

D1 Geef de formule voor de zwaartekracht. x   

D2 Geef de waarde van de valversnelling g.   x 

D3 Bereken de zwaartekracht van de man met eenwieler (in 3 significante cijfers).  x   

 

  Vraag (diagnostische toets) 10 11 21 

3 
De zwaartekracht kan ontbonden worden in een kracht Fzx (parallel aan de 
helling) en Fzy (loodrecht op de helling). Bereken Fzx.  

x x x 

D1 
De krachten Fz, Fzx (parallel aan de helling) en Fzy (loodrecht op de helling) 
vormen samen een rechthoekige driehoek. Geef de zijde die hoort bij Fzx. 

x    

D2 Kies de formule waarmee je de overstaande zijde (en dus Fzx) kan berekenen. x    

D3 Schrijf de formule om zodat Fzx kan worden berekend.    x 

D4 Bereken Fzx opnieuw in 3 significante cijfers.  
 

x   

4 
De zwaartekracht kan ontbonden worden in een kracht Fzx (parallel aan de 
helling) en Fzy (loodrecht op de helling). Bereken Fzy.  

x x x 

D1 
De krachten Fz, Fzx (parallel aan de helling) en Fzy (loodrecht op de helling) 
vormen samen een rechthoekige driehoek. Geef de zijde die hoort bij Fzy. 

x    

D2 Kies de formule waarmee je de aanliggende zijde (en dus Fzy) kan berekenen. x    

D3 Schrijf de formule om zodat Fzy kan worden berekend.    x 

D4 Bereken Fzy opnieuw in 3 significante cijfers.  
 

x   

 

  Vraag (diagnostische toets) 5 12 13 15 16 17 

5 Bereken de normaalkracht op de eenwieler.  x x x       

D1 
Geef aan in welke richting de normaalkracht werkt in deze 
situatie. 

    x       

D2 
Welke kracht is even groot als de normaalkracht maar werkt in 
tegengestelde richting? 

x           

D3 Bereken nogmaals de normaalkracht op de eenwieler.   x         

6 Bereken de luchtwrijving.            x 

D1 Kies de formule waarmee de luchtwrijving kan worden bepaald.           x 

D2 
Kies de eenheid die je moet gebruiken voor de snelheid in Fwl = k 
· v^2. 

          x 

D3 Bereken de luchtwrijving in 2 significante cijfers.           x 

7 Bereken de rolwrijving.       x x   

D1 Kies de formule waarmee de rolwrijving kan worden bepaald.         x   

D2 Bereken de rolwrijving in 2 significante cijfers.       x x   
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  Vraag (diagnostische toets) 2 5 7 8 19 20 21 

8 Bereken de versnelling van de man en de eenwieler x 
  

x 
   

D1 Kies de formule waarmee de versnelling kan worden bepaald.  
  

x 
   

D2 Bereken de resulterende kracht Fres.  
  

x 
   

D3 
Kies de juiste bewering over de versnelling van de man met de 
eenwieler. Fzx is groter dan Fwl en Fwr samen, de snelheid van 
de man zal daarom 

x 
      

D4 Bereken de versnelling.  
  

x 
   

9 
De eenwieler in onderstaande figuur zal versnellen. Bereken de 
eindsnelheid van de eenwieler in km/h.  

 x x x     x 

D1 Bereken de resulterende kracht als de eindsnelheid bereikt is.      x       

D2 

Toen de eenwieler nog 15 km/h ging, was er een resultante 
kracht van 116 N (zie onderstaande figuur). Kies de kracht die is 
veranderd zodat de resulterende kracht gelijk is geworden aan 
0 N. 

   x         

D3 
Bereken hoe groot de luchtwrijving nu is geworden. Ga uit van 
een krachtenevenwicht (Fres = 0). 

 x           

D4 
Schrijf de formule van de luchtwrijving (zie plaatje) om naar 
een formule die start met v =  

           x 

D5 Bereken de eindsnelheid van de eenwieler in km/h.            x 

10 
De eenwieler vindt het te snel gaan en remt af. De remkracht is 
gelijk aan 0,1 kN. Bepaal met je werkblad met welke kracht de 
eenwieler op de pedalen drukt. Gebruik hiervoor je werkblad. 

       x x x 

D1 In welke vorm kan de hefboomwet toegepast worden?          x   

D2 Schrijf de hefboomwet om naar Fs = …            x 

D3 
Bepaal de arm van de remkracht Fr. Gebruik hiervoor je 
werkblad. 

       x     

D4 
Bepaal nogmaals met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage 
de spierkracht op de pedalen. 

         x   

11 

De eenwieler van 75,0 kg doet vervolgens een truc. Hij rijdt de 
eenwieler terwijl hij een lange balk vast houdt. De balk van 20 
kg steekt bij evenwicht 1,0 meter naar achter uit en 2,3 meter 
naar voor. Bereken met welke afstand de eenwieler zijn 
massamiddelpunt naar achteren moet bewegen zodat hij in 
evenwicht blijft. 

       x x x 

D1 In welke vorm kan de hefboomwet toegepast worden?          x   

D2 Bereken de arm van de zwaartekracht op de balk.        x     

D3 Welke formule klopt?            x 

D4 
Bereken de afstand waarmee de eenwieler naar achteren 
beweegt. 

         x   
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10.6 Bijlage. QR codes lesmateriaal HAVO 4 

2.1 

https://goo.gl/forms/W2gaSs4

LpFrqgsHA2  

 

2.2 

https://goo.gl/forms/I2wiPVYjS

NJ3DQqm2  

 

2.3 

https://goo.gl/forms/KQhmmXo

sEnVfiCow1  

 
2.4 

https://goo.gl/forms/XvTEc7Cf

uYZ92G5p1  

 

2.5 

https://goo.gl/forms/lITTddSng

8OjtxIN2  

 

2.6 

https://goo.gl/forms/9CXhb2eb

UpHDZQLB3  

 
2.7 

https://goo.gl/forms/d6ifAYM

npvq8gYZf2  

 
 

3.1 

https://goo.gl/forms/1059mx27

73wlQFVh2  

 

3.2 

https://goo.gl/forms/HoYNveOn

q369oEIr1  

 

  

https://goo.gl/forms/W2gaSs4LpFrqgsHA2
https://goo.gl/forms/W2gaSs4LpFrqgsHA2
https://goo.gl/forms/I2wiPVYjSNJ3DQqm2
https://goo.gl/forms/I2wiPVYjSNJ3DQqm2
https://goo.gl/forms/KQhmmXosEnVfiCow1
https://goo.gl/forms/KQhmmXosEnVfiCow1
https://goo.gl/forms/XvTEc7CfuYZ92G5p1
https://goo.gl/forms/XvTEc7CfuYZ92G5p1
https://goo.gl/forms/lITTddSng8OjtxIN2
https://goo.gl/forms/lITTddSng8OjtxIN2
https://goo.gl/forms/9CXhb2ebUpHDZQLB3
https://goo.gl/forms/9CXhb2ebUpHDZQLB3
https://goo.gl/forms/d6ifAYMnpvq8gYZf2
https://goo.gl/forms/d6ifAYMnpvq8gYZf2
https://goo.gl/forms/1059mx2773wlQFVh2
https://goo.gl/forms/1059mx2773wlQFVh2
https://goo.gl/forms/HoYNveOnq369oEIr1
https://goo.gl/forms/HoYNveOnq369oEIr1


LESMATERIAAL DAT ZICH AANPAST AAN DE LEERLING 61 

 

3.3 

https://goo.gl/forms/eXhqdA8c

u4tHMmxI3  

 

3.4 

https://goo.gl/forms/NLb5iLLjc

Wv1ZJip1  

 

3.5 

https://goo.gl/forms/IrsrhhdN

vdE6oZFl1  

 
4.1 

https://goo.gl/forms/ukdmkXJd

dIdXHPBA3  

 
 

4.2 

https://goo.gl/forms/JK11A3zlR

ZW5FuXr2  

 

4.3 

https://goo.gl/forms/6DxhdXcl

zVzp46Ag1  

 

4.4 

https://goo.gl/forms/6jEnAoaD

1LwPaoDj1  

 

4.5 

https://goo.gl/forms/sPwN5gMs

hqwZQtlU2  

 

5.1 

https://goo.gl/forms/tq5yIpKv

Njm3lXkT2  

 
 

  

https://goo.gl/forms/eXhqdA8cu4tHMmxI3
https://goo.gl/forms/eXhqdA8cu4tHMmxI3
https://goo.gl/forms/NLb5iLLjcWv1ZJip1
https://goo.gl/forms/NLb5iLLjcWv1ZJip1
https://goo.gl/forms/IrsrhhdNvdE6oZFl1
https://goo.gl/forms/IrsrhhdNvdE6oZFl1
https://goo.gl/forms/ukdmkXJddIdXHPBA3
https://goo.gl/forms/ukdmkXJddIdXHPBA3
https://goo.gl/forms/JK11A3zlRZW5FuXr2
https://goo.gl/forms/JK11A3zlRZW5FuXr2
https://goo.gl/forms/6DxhdXclzVzp46Ag1
https://goo.gl/forms/6DxhdXclzVzp46Ag1
https://goo.gl/forms/6jEnAoaD1LwPaoDj1
https://goo.gl/forms/6jEnAoaD1LwPaoDj1
https://goo.gl/forms/sPwN5gMshqwZQtlU2
https://goo.gl/forms/sPwN5gMshqwZQtlU2
https://goo.gl/forms/tq5yIpKvNjm3lXkT2
https://goo.gl/forms/tq5yIpKvNjm3lXkT2
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5.2 

https://goo.gl/forms/KBVgYl2Xr

eimSHHU2  

 

5.3 

https://goo.gl/forms/nrt4lcmbR

wetbfgG2  

 

5.4 

https://goo.gl/forms/Y1gIyzBJt

Dgtvkxh1  

 
5.5 

https://goo.gl/forms/o42lDMEr

MsUeyfYE2  

 

D-toets 1 

https://goo.gl/forms/h7dETab6

BmTZgHbv2  

 

D-toets 2 

https://goo.gl/forms/V9yi9AUk

JFmknOel2  

 
D-toets 3 

https://goo.gl/forms/eUPjq7k4f

UfpojdA3  

 

  

 

  

https://goo.gl/forms/KBVgYl2XreimSHHU2
https://goo.gl/forms/KBVgYl2XreimSHHU2
https://goo.gl/forms/nrt4lcmbRwetbfgG2
https://goo.gl/forms/nrt4lcmbRwetbfgG2
https://goo.gl/forms/Y1gIyzBJtDgtvkxh1
https://goo.gl/forms/Y1gIyzBJtDgtvkxh1
https://goo.gl/forms/o42lDMErMsUeyfYE2
https://goo.gl/forms/o42lDMErMsUeyfYE2
https://goo.gl/forms/h7dETab6BmTZgHbv2
https://goo.gl/forms/h7dETab6BmTZgHbv2
https://goo.gl/forms/V9yi9AUkJFmknOel2
https://goo.gl/forms/V9yi9AUkJFmknOel2
https://goo.gl/forms/eUPjq7k4fUfpojdA3
https://goo.gl/forms/eUPjq7k4fUfpojdA3
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10.7 Bijlage. Adaptief eindexamen VWO 6 

De QR code om te starten met het adaptieve eindexamen staat hieronder. Vanuit de landingspagina 

kan genavigeerd worden naar iedere opgave.  

 

https://goo.gl/forms/6LXGbwD6Fx1Tgkqs1  

 
Aangezien het gehele lesmateriaal te groot is om in het verslag te zetten, is er gekozen om van 

iedere categorie vragen één vraag te laten zien. Bij deze vraag is de uitleg achterwege gelaten. Het 

lesmateriaal is beschikbaar via bovenstaande QR code en link. 

 

Hieronder zijn 7 vragen gekopieerd uit de diagnostische toets, uit iedere categorie één.  

- Vraag 1  kernreactievergelijking opstellen 

- Vraag 2  berekenen 

- Vraag 9  bepalen 

- Vraag 13 afleiden 

- Vraag 15A aantonen 

- Vraag 20 tekenen 

- Vraag 21 uitleggen 

 

Leerlingen die een vraag goed hebben, zien dezelfde uitleg als leerlingen die een vraag fout hebben, 

echter met een andere inleidende tekst.  

  

https://goo.gl/forms/6LXGbwD6Fx1Tgkqs1
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