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Samenvatting 

 Het opsteken van vingers heeft een aantal belangrijke tekortkomingen. Het is geen 

effectieve manier om alle leerlingen actief te betrekken bij de les en is geen betrouwbare 

indicator of leerlingen nog vragen hebben of niet. Als onderzoeksvraag is geformuleerd 

welke alternatieven er zijn die aan deze bezwaren tegemoet komen en die de docent kan 

gebruiken als aanzet voor een blijvende gedragsverandering met een bijbehorend positief 

effect op de leerlingen. Hiertoe zijn in klas vwo 4 wiskunde B drie interventies gepleegd: het 

werken met sticks en varianten op ‘stip in de kantlijn’ en ‘gekleurde bekers’. Het werken met 

sticks, zeker in aangepaste vorm, blijkt een geschikt alternatief. De andere twee alternatieven 

zijn als gevolg van de korte duur van het onderzoek onvoldoende onderzocht en zijn dan ook 

een suggestie voor vervolgonderzoek.  

 

Trefwoorden:  opsteken van vingers, formatief werken, werken met sticks, stip in de 

kantlijn, gekleurde bekers.  

 

Inleiding 

In nagenoeg alle lessen die ik tot nu toe gegeven heb, zijn mij als beginnend docent 

steeds dezelfde  punten opgevallen daar waar het gaat om het wel of niet opsteken van de 

vinger:  

• In de klas zijn het vaak dezelfde leerlingen die tijdens het ‘vraag & antwoord’ de vinger 

opsteken en dan van mij de beurt krijgen. Dit zijn vaak de betere leerlingen die op dat 

moment zeker zijn van het goede antwoord. Hiernaast geef ik ook de beurt aan leerlingen 

waarvan ik vermoed dat hij/zij niet bij de les is en probeer ik ook deze leerlingen op deze 

manier bij de les te betrekken. Vaak blijkt dan dat deze leerlingen inderdaad niet bij de les 

zijn. De leerlingen die (vermoedelijk) wel meedoen maar niet de vinger opsteken, krijgen 

minder vaak de beurt. 

• Als ik na het behandelen van het huiswerk vraag of er nog vragen zijn, zie ik zelden een 

vinger. Als ik daarna het huiswerk of de weektaak controleer, zie ik in de schriften toch 

nog vraagtekens staan en blijken niet alle sommen begrepen. 

• Iets vergelijkbaars gebeurt na het klassikaal behandelen van nieuwe stof. Op mijn vraag 

of er nog vragen zijn zie ik maar af en toe een vinger. Als ik dan tijdens het zelfstandig 

werken zie dat het een leerling niet lukt een begin te maken met een opgave, krijg ik 

desgevraagd als reactie “Ik snap er niets van”. 

• Tijdens het zelfstandig werken zijn het vaak dezelfde leerlingen die vragen stellen 

(uiteraard na de vinger opgestoken te hebben) en dit zijn vaak ook de betere leerlingen. 

De mindere leerlingen waarvan je verwacht dat ze de meeste vragen zouden moeten 

hebben, steken de vinger niet op. 

 

Uit het bovenstaande kunnen twee conclusies worden getrokken:   

1. Het werken met het opsteken van vingers tijdens het ‘vraag en antwoord’ is geen 

effectieve manier om alle leerlingen actief bij de les te betrekken. De meeste aandacht van 

de docent gaat naar een (beperkt) deel van de klas en leerlingen kunnen zich 

‘verschuilen’. 

2. Het aantal opgestoken vingers is voor de docent geen betrouwbare indicator of leerlingen 

nog vragen hebben of niet. De docent kan zo ten onrechte veronderstellen dat de stof en 

het huiswerk zijn begrepen.  
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Het werken met het opsteken van vingers heeft dus een aantal belangrijke 

tekortkomingen. De vraag is dan ook of er andere werkwijzen zijn die hieraan tegemoet 

komen en kunnen worden gebruikt als alternatief of aanvullend op het werken met het 

opsteken van vingers. 

 

Theoretisch kader 

In 2017 verschijnen in de media diverse artikelen over het opsteken van vingers, zie 

o.a. (Bouma, 2017) en (Verdoorn, 2017). Aanleiding is een Frans onderzoek van Goudeau en 

Croizet waarin geconcludeerd wordt dat het opsteken van vingers bij vragen waarop het 

antwoord goed of fout is, de verschillen in prestaties tussen leerlingen vergroot, zie (de 

Bruyckere, 2017) voor een korte samenvatting van het Franse onderzoek. In de genoemde 

artikelen worden ook andere nadelen genoemd:  

• Een aantal leerlingen zal bij voorbaat niet actief meedoen in de veronderstelling  dat 

andere leerlingen de vinger wel op zullen steken. 

• Vooral assertieve, snel denkende leerlingen steken de vinger op, de langzamere of 

onzekere leerlingen haken af. 

• Leerlingen die eenmaal hun vinger hebben opgestoken, stoppen met denken en zijn alleen 

nog maar bezig met het antwoord dat ze willen geven. 

• Vingers maken duidelijk wie slim en zelfverzekerd zijn en wie niet, dit kan verlammend 

werken. Dit sluit aan bij het eerder genoemde Franse onderzoek. 

 

Enige voorzichtigheid bij het trekken van definitieve conclusies over het opsteken van 

vingers is echter geboden. In het onderzoek ‘Participatie en interactie in de multiculturele 

wiskundeles’ (van Eerde, Elbers en Jonkers, 2001) wordt onderzocht hoe participatie in de les 

tot stand komt en welke interactieprocessen er plaatsvinden. In het onderzoek wordt gesteld 

dat het feit dat een aantal leerlingen nauwelijks hun vinger opsteekt ook anders kan worden 

geïnterpreteerd. Het kan erop wijzen dat ze niet participeren maar ook dat ze dat op een 

andere, minder zichtbare manier, wel doen. Een andere mogelijkheid is dat leerlingen geen 

behoefte hebben om een vraag van de docent te beantwoorden.       

 

In de documentaire ‘The Classroom Experiment’ (Wiliam, 2010) introduceert Dylan 

Wiliam een alternatief voor het werken met vingers dat aan de genoemde nadelen tegemoet 

komt: het werken met sticks. Op de sticks staan de namen van alle leerlingen en deze worden 

random door de docent getrokken. Degene die wordt getrokken krijgt de beurt. 

Het werken met sticks stimuleert alle leerlingen actief mee te doen met de les, er is 

‘no place to hide’. In het begin leidde dit tot een zekere angst bij de mindere leerlingen omdat 

ze bang waren het antwoord niet te weten of het verkeerde antwoord te geven. Later 

veranderde dit in een positief gevoel doordat ze, al dan niet met enige hulp, toch tot 

antwoorden konden komen en ervaarden dat meedoen leuk is. Ook de betere leerlingen waren 

aanvankelijk minder positief omdat ze nu de kans liepen de beurt te krijgen terwijl ze het 

antwoord niet wisten. Voor de introductie van de sticks staken ze immers alleen maar de 

vinger op als ze zeker waren van het juiste antwoord. Ook leidde het werken met sticks tot 

minder betrokkenheid en zelfs frustratie bij de betere leerlingen. Ze kregen minder vaak de 

beurt en werden dus minder vaak in de gelegenheid gesteld te laten zien wat ze wisten. Dit 

bleek op te lossen door te werken met whiteboardjes waarop alle leerlingen het antwoord op 

de vraag moesten schrijven.  De goede leerlingen konden zo toch laten zien wat ze wisten 

hetgeen erg belangrijk is voor deze leerlingen. 
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In (Bouma, 2017) stelt de Nijmeegse hoogleraar onderwijskunde Paulien Meijer 

echter dat gedwongen beurten, zoals bij het werken met sticks, bij verlegen leerlingen 

averechts kunnen werken. Volgens haar gaat het in de kern erom dat leerlingen bezig zijn met 

de eigen ontwikkeling en minder met onderlinge prestatieverschillen. Dit betekent dat het van 

belang is te achterhalen waar een leerling naartoe moet werken, waar hij zich bevindt in zijn 

leerproces en hoe hij de gewenste situatie bereikt. Dit zijn de vragen die aan bod komen bij 

formatief evalueren (de Jong, 2016). Formatief evalueren leidt tot hogere leerresultaten en 

leerlingen worden actief betrokken bij het proces. De vijf bijbehorende strategieën voor 

formatief evalueren zijn weergegeven in figuur 1.  

 

 

 

Figuur 1. Vijf strategieën voor formatief evalueren (de Jong, 2016) 

 

Voor dit onderzoek is vooral de tweede strategie van belang: het realiseren van 

effectieve discussies, taken en activiteiten die bewijs leveren voor leren. Deze strategie geeft 

immers een beeld van de eventuele werkwijzen die er zijn welke als alternatief of aanvullend 

op het werken met het opsteken van vingers gebruikt kunnen worden.  

 

Hierbij past ook het pleidooi van Kneyber en Sluijsmans in het boek ‘Toetsrevolutie’ 

(Kneyber en Sluijsmans, 2016). Zij pleiten voor een feedbackcultuur met rijke, formatieve 

toetsing om op die manier een echt beeld te krijgen van het hele kind. In de inleiding hekelen 

Kneyber en Sluijsmans summatieve toetsing met louter cijfers als eindproduct waarop 

bovendien intensieve monitoring plaatsvindt door schoolleiding, mentoren, ouders, leerlingen 

en de inspectie. De invloed van cijfers gaat zelfs zover dat als een docent een keer een 

andere, originele opdracht heeft verzonnen, de eerste vraag van leerlingen is “of het meetelt” 

en haast teleurgesteld zijn en minder serieus aan het werk gaan als dat niet zo blijkt te zijn.  
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Een belangrijk aspect van de hierboven genoemde tweede strategie is het feit dat 

docenten met formatief toetsen veel beter een vinger aan de pols kunnen houden voor wat 

betreft de voortgang van de leerlingen, iets waar het werken met het opsteken van vingers 

tekortschiet. Formatief toetsen levert het gezochte bewijs voor leren.  

 

Van den Berg stelt in het artikel ‘Formatieve toetsing met onmiddellijke feedback’ in 

(Kneyber en Sluijsmans, 2016) dat docenten tijdens de interactie in de les wel foute 

antwoorden ontdekken en daarop reageren maar dat misvattingen en vaardigheidsproblemen 

veel minder ontdekt worden.  

Formatieve toetsing biedt hiervoor een effectieve oplossing mits aan drie 

voorwaarden wordt voldaan: 

• Er mag geen cijfer worden gegeven. 

• De feedback naar leerlingen moet richting geven en aan het denken zetten. 

• De feedback moet onmiddellijk zijn, dus tijdens de les. 

Van den Berg (Kneyber en Sluijsmans, 2016) geeft een aantal voorbeelden en een 

format dat gevolgd kan worden bij een serie vragen rond een kerndoel. Belangrijk hierbij is 

dat de docent bijna letterlijk in één oogopslag kan zien of het antwoord goed of fout is. Een 

andere methode is om met behulp van online technieken de introductie van nieuwe begrippen 

te checken waarna eventueel extra uitleg en/of discussie volgt.  

 

Ook Wiliam geeft in de eerder genoemde documentaire ‘The Classroom Experiment’ 

en in zijn boek ‘Cijfers geven werkt niet’ (Wiliam, 2016) een aantal praktische technieken om 

leerlingen te activeren als eigenaar van hun leerproces. Leerlingen zouden eerder geneigd zijn 

een oranje of rode beker op hun tafeltje te zetten of een rode disk om te draaien dan vragen te 

stellen. De docent krijgt op deze manier onmiddellijk de gewenste feedback.        

 

In de overzichtsstudie ‘Doelgericht professionaliseren: formatieve toetspraktijken met 

effect! Wat DOET de docent in de klas?’ (Gulikers en Baartman, 2017) wordt in vergelijking 

met de eerder genoemde vijf strategieën voor formatief evalueren gesproken over vijf fasen 

welke tezamen de formatieve toetscyclus vormen, zie figuur 2.  

 

Figuur 2. Formatieve toetscyclus (Gulikers en Baartman, 2017) 
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In deze studie zijn 106 artikelen ingevoerd en gecodeerd in Atlas-TI, één van de meest 

gebruikte software pakketten voor kwalitatieve data analyse. Hierbij zijn de daadwerkelijk 

gerealiseerde toetspraktijken als uitgangspunt genomen voor het destilleren van 

noodzakelijke docentcompetenties. Op deze manier is door beide onderzoekers een overzicht 

gemaakt van de gedragingen die het verschil maken tussen een meer of minder effectieve 

docent.  

 

Voor dit onderzoek is met name fase twee van de formatieve toetscyclus van belang: 

studentreacties ontlokken en verzamelen. Daar waar het gaat om het ontlokken en verzamelen 

van studentreacties blijken meer effectieve docenten zich op vier vlakken te onderscheiden 

van minder effectieve docenten: 

1. Het rechtstreeks koppelen van de ingezette methodieken aan de leerdoelen. 

2. Het beschikken over een groot repertoire van methodieken, zowel formele als informele. 

Deze laatste worden vaker gebruikt om in de les zelf zicht te krijgen op het begrip van 

studenten. 

3. Het stellen van vragen en het houden van klasdiscussies, gericht op begrip en 

misconcepties. 

4. Klasdiscussies zijn meer studentgestuurd dan docentgestuurd.  

 

 

 In het theoretisch kader is een aantal nadelen genoemd van het opsteken van vingers 

bij vragen waarop het antwoord goed of fout is en hiervoor is een aantal alternatieven 

aangereikt. Hiermee is vanuit de theorie de eerste conclusie uit de inleiding voldoende 

belicht.  

 Voor de situaties waarin gevraagd wordt de vinger op te steken in geval de stof of het 

huiswerk niet is begrepen, zijn er alternatieven gerelateerd aan formatief evalueren of 

formatief toetsen. Voor deze alternatieven zijn randvoorwaarden gegeven en er is een aantal 

voorbeelden genoemd. Tot slot is een aantal competenties genoemd dat zichtbaar is bij 

effectieve docenten daar waar het gaat om formatief toetsen. Hiermee is ook de tweede 

conclusie vanuit de theorie voldoende belicht. 

 

Onderzoeksvragen 

 De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:  

 

 Welke alternatieven zijn er voor het werken met het opsteken van vingers met als 

doel: 

1. alle leerlingen actief te betrekken bij de les en zodoende een goede discussie op gang te 

brengen;  

2. zicht te krijgen op de denkwijzen van leerlingen en de docent van realtime feedback te 

voorzien betreffende het leren van leerlingen? 

 

Hierbij zijn onderstaande deelvragen geformuleerd:  

1. Welke leerlingen steken in welke fase van de les (behandelen nieuwe theorie, klassikaal 

behandelen weektaak en zelfstandig werken) de vinger op?  

2. Welke factoren leiden ertoe dat leerlingen in de hierboven genoemde fasen juist wel of 

niet een vinger opsteken? 
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3. Met welke werkvormen kunnen leerlingen tijdens de klassikale uitleg worden 

geactiveerd?  

4. Hoe kan tijdens de les zichtbaar worden gemaakt of de uitgelegde stof en het huiswerk 

zijn begrepen zodat de docent indien nodig direct het leer- en instructieproces kan 

bijsturen? 

 

Methode 

Participanten 

 Het onderzoek heeft plaatsgevonden in klas vwo 4 wiskunde B gedurende periode 

vier van 2018 (week 15 t/m 24). De periode bestond uit acht lesweken. De klas heeft 31 

leerlingen, 15 jongens en 16 meisjes.  

 Alle (aanwezige) leerlingen hebben steeds volledig meegewerkt aan het onderzoek.  

 

Procedure 

 Hieronder wordt eerst de onderzoeksopzet beschreven. Daarna worden de gepleegde 

interventies toegelicht, de genoemde instrumenten worden in de volgende paragraaf 

beschreven. 

 

 Onderzoeksopzet 

 

• Het verzamelen van data, week één t/m drie periode vier: 

o met behulp van de instrumenten ‘observatie’, ‘formulier weektaak’ en ‘interview’ 

ten behoeve van het beantwoorden van de deelvragen één en twee; 

o met behulp van de instrumenten ‘vragenlijst’ en ‘beeld docent’ ten behoeve van 

het beantwoorden van de deelvragen drie en vier en de voormeting. 

• Het plegen van drie interventies, vanaf week vier periode vier: 

o het werken met sticks tijdens het klassikale gedeelte van de les; 

o een variant op ‘stip in de kantlijn’; 

o een variant op de ‘gekleurde bekers’. 

• Het verzamelen van data, week zeven en acht periode vier: 

o met behulp van de instrumenten ‘uitgebreide vragenlijst’ en ‘beeld docent’ ten 

behoeve van het beantwoorden van de deelvragen drie en vier en de nameting. 

  

 Interventies  

 

 In het onderzoek zijn drie interventies gepleegd. Deze interventies vormen een aanzet 

tot een blijvende gedragsverandering van mij als docent met een bijbehorend positief effect 

op leerlingen. Hierbij is het dus van belang dat de interventies passen bij mijn professionele 

identiteit en tegelijkertijd een oplossing bieden voor het in de inleiding beschreven 

praktijkprobleem zoals ik dat ervaar.  
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• Het werken met sticks 

 

 Bij het werken met sticks staan de namen van alle 

leerlingen op een stick (zie figuur 3) en deze worden random 

door de docent getrokken. Degene die wordt getrokken krijgt de 

beurt. Tijdens het onderzoek heb ik telkens twee sticks tegelijk 

getrokken om de vraag snel door te kunnen spelen naar een 

tweede leerling volgens het principe ‘polsen-pauze-pogen-pasen’ 

(Wiliam, 2016). Eerst wordt de vraag gesteld, daarna volgt een 

pauze van enkele seconden waarin alle leerlingen kunnen 

nadenken en de docent de sticks pakt, de eerste leerling krijgt de 

beurt gevolgd door de tweede leerling met, al naar gelang het 

antwoord van de eerste leerling, de vraag de eerste leerling te 

helpen, het antwoord af te maken of te becommentariëren. Essentieel hierbij is dat de docent 

niet alleen geïnteresseerd is in het antwoord maar vooral in hoe de leerling tot het antwoord 

gekomen is. Mijn vraag aan de leerling was dus altijd hardop te denken om op die manier het 

leren zichtbaar te maken.  

 

• Een variant op ‘stip in de kantlijn’ 

 

 In ‘Cijfers geven werkt niet’ (Wiliam, 2016) wordt ‘de stip in de kantlijn’ genoemd als 

één van de manieren waarop constructieve feedback kan worden gegeven. Het idee hierbij is 

dat de docent de gemaakte fouten in een formatieve toets niet aankruist maar alleen aangeeft 

hoeveel fouten er zijn gemaakt en dat de leerling deze zelf moet vinden en verbeteren.  

 In periode vier heb ik éénmaal een so gegeven, zoals voorgeschreven in de 

studiewijzer. Het blijkt dat de meeste leerlingen, als ze eenmaal hun cijfer weten, weinig of 

geen interesse meer hebben in de gemaakte fouten. Daarom heb ik de les na het so en voordat 

de cijfers bekend waren de leerlingen de uitwerkingen gegeven met daarin vijf fouten en de 

opdracht deze te vinden en te verbeteren. Hierdoor kan de docent tijdens het rondlopen met 

één oogopslag zien wie welke fout ontdekt. Hierna heb ik in de les de fouten op het scherm 

geprojecteerd en kort toegelicht.  

 Hiermee voldoet deze interventie, zij het in een iets gewijzigde context, aan de criteria 

zoals door Van den Berg gesteld in het artikel ‘Formatieve toetsing met onmiddellijke 

feedback’ in (Kneyber en Sluijsmans, 2016), zie hiervoor ook het theoretisch kader. 

 

• Een variant op de ‘gekleurde bekers’ 

 

 In het theoretisch kader wordt gesteld dat leerlingen eerder 

geneigd zouden zijn een oranje of rode beker op hun tafeltje te 

zetten dan vragen te stellen, een techniek bekend onder de naam 

‘gekleurde bekers’ (Wiliam, 2016), zie figuur 4. Deze techniek heb 

ik uitgeprobeerd in de laatste lesweek. In deze week wordt de stof 

herhaald en daarom heb ik het idee iets aangepast en ben zodoende 

uitgekomen op drie bekers met de volgende betekenis: 

o groen: ik werk zelfstandig door aan de weektaak; 

o oranje: ik volg de klassikale uitleg (herhaling); 

o rood: ik snap de klassikale uitleg niet. 

  

 Het werken met een aparte kleur voor het zelfstandig 

doorwerken aan de weektaak, in feite een vorm van differentiëren, 

Figuur 3. Sticks 

Figuur 4. Gekleurde bekers 
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heeft twee belangrijke voordelen. Leerlingen hebben de keuze de klassikale uitleg (in dit 

geval herhaling van de stof) wel of niet te volgen (eigenaar van eigen leerproces) en voor de 

docent is zichtbaar wie de uitleg niet meer nodig heeft, of niet meer nodig denkt te hebben. 

Op deze manier kan de docent zich tijdens de klassikale uitleg richten op de leerlingen die 

wel meedoen.   

 

Instrumenten 

 Hieronder worden de instrumenten zoals genoemd in de onderzoeksopzet toegelicht.  

 

• Observatie 

 

In de tweede en derde week van periode vier is gedurende vijf lessen geturfd wie, op 

welk moment (tijdens het klassikaal behandelen van nieuwe theorie, tijdens het klassikaal 

behandelen van opgave(n) van de weektaak en/of tijdens het zelfstandig werken) en hoe vaak 

de vinger opsteekt. Tijdens de observaties is ook genoteerd wie tijdens het klassikale gedeelte 

van de les de beurt heeft gekregen. Het gebruikte formulier is terug te vinden in bijlage 1. 

Van belang is op te merken dat deze observatie aan het einde van periode vier niet 

herhaald kon worden. Het opsteken van vingers is vanaf de vierde week immers vervangen 

door het werken met sticks. Dit is zoveel mogelijk ondervangen door de leerlingen voor het 

plegen van de interventies een vragenlijst in te laten vullen en aan het einde van periode vier 

een uitgebreide vragenlijst. Beide instrumenten worden hieronder verder toegelicht.          

 

• Formulier weektaak 

 

 Het ‘formulier weektaak’ is tijdens de laatste les in de derde week van periode vier 

door alle leerlingen individueel ingevuld, zie bijlage 2. Op het formulier konden de leerlingen 

voor alle gemaakte opgaven tot op dat moment één van de onderstaande categorieën 

aankruisen: 

1. gemaakt, niet nagekeken; 

2. gemaakt, nagekeken, goed; 

3. gemaakt, nagekeken, fout, snap opgave wel; 

4. gemaakt, nagekeken, fout, snap opgave niet; 

5. niet gemaakt, te moeilijk; 

6. niet gemaakt, andere reden. 

  

 Voor dit onderzoek zijn met name de categorieën vier en vijf van belang omdat hier 

sprake kan zijn van de situatie dat de behandelde stof en/of de opgaven van de weektaak niet 

zijn begrepen zonder dat de vinger opgestoken is.  

 

• Interview 

 

 In de derde lesweek zijn vier leerlingen geïnterviewd met als doel te achterhalen in 

hoeverre de in het theoretisch kader genoemde nadelen van het werken met het opsteken van 

vingers ook voor deze leerlingen gelden. Hiertoe zijn de onderstaande vragen opgesteld:  

o Hoe vaak steek je volgens jezelf je vinger op?  

o In het geval je nooit je vinger opsteekt, waarom niet? Wat geeft dit eventueel voor 

gevoel of wat heeft dit voor effect? 

o In het andere geval, bij welke vragen steek je wel en bij welke vragen steek je niet je 

vinger op en waarom wel/niet?  
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o Als je je vinger hebt opgestoken, kun je dan nog actief de les volgen? En waarom 

wel/niet? 

o Wat vind je, als je je vinger hebt opgestoken, als je wel de beurt krijgt en wat vind je 

als iemand anders de beurt krijgt? En waarom? 

o Wat vind je ervan als je je vinger niet hebt opgestoken en je toch de beurt krijgt? En 

waarom? 

  

 Met behulp van de resultaten uit de instrumenten ‘observatie’ en ‘formulier weektaak’ 

zijn vier leerlingen geselecteerd die vaak, minder vaak en nooit (2x, waarvan één leerling met 

vier opgaven in categorie vier, ‘gemaakt, nagekeken, fout, snap opgave niet’) een vinger 

opsteken. De betreffende namen zijn in eerste instantie voorgelegd aan de vaste docent en na 

zijn goedkeuring heb ik de leerlingen gevraagd of ik ze mocht interviewen en dit was steeds 

het geval. 

 

• Vragenlijst 

 

 Voor het meten van de effectiviteit van de gepleegde interventies is gekozen voor een 

door de leerlingen in te vullen vragenlijst, éénmaal aan het einde van de derde week (dus 

voor de interventies) en éénmaal aan het einde van de laatste lesweek.  

 Bij het ontwerpen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van de door de Universiteit 

Twente ontwikkelde vragenlijst ‘Vragenlijst Formatief Toetsen Leerling’ (Wolterinck, 2016). 

Deze vragenlijst heeft als doel te onderzoeken hoe en in welke mate formatief toetsen wordt 

gebruikt door docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs en is derhalve getest op 

validiteit. De vragenlijst bestaat uit 32 stellingen onderverdeeld in vijf categorieën: 

1. Datagebruik voor instructie  11 stellingen; 

2. Delen van leerdoelen en succescriteria 4 stellingen; 

3. Vragen stellen en klassikale instructie 6 stellingen; 

4. Feedback     5 stellingen; 

5. Peer- en self-assessment   6 stellingen. 

 

Bij elke stelling dient de leerling aan te geven in welke mate het gestelde van 

toepassing is of aan te geven ‘weet ik niet’: 

1. (bijna) altijd = dit gebeurt in meer dan 90% van mijn lessen; 

2. zeer vaak  = dit gebeurt in ongeveer 75% van mijn lessen; 

3. regelmatig  = dit gebeurt in ongeveer 50% van mijn lessen; 

4. soms  = dit gebeurt in ongeveer 25% van mijn lessen; 

5. (bijna) nooit = dit gebeurt in minder dan 10% van mijn lessen; 

6. weet ik niet 

  

 In het theoretisch kader is geschetst dat voor dit onderzoek niet alle strategieën van 

het formatief evalueren c.q. alle fasen van de formatieve toetscyclus binnen de scope van het 

onderzoek vallen. Daarom zijn alleen die stellingen in de vragenlijst overgenomen die 

informatie bieden over het beoogde effect van de interventies: het genereren van realtime 

feedback waarmee de docent direct de les kan bijsturen en verbeteren.  Hiermee staan de 

geselecteerde stellingen dus los van de genoemde vijf categorieën. Op deze manier zijn zes 

stellingen geselecteerd, vier uit de categorie ‘Datagebruik voor instructie’ en twee uit de 

categorie ‘Feedback’: 

 Uit de categorie ‘Datagebruik voor instructie’: 

o Mijn docent past zijn lessen aan mijn behoefte aan. 

o Het tempo van de lessen is goed. 
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o De docent geeft extra uitleg over specifieke vaardigheden of onderwerpen indien ik 

dit nodig heb (zowel gevraagd als ongevraagd). 

o Zwakke leerlingen in mijn klas krijgen aangepaste instructie. 

 Uit de categorie ‘Feedback’: 

o De docent weet wat mijn sterke en zwakke punten zijn, bijvoorbeeld het aanwijzen 

van veel gemaakte fouten in het opstellen van breuken. 

o De docent houdt rekening met mijn sterke en zwakke punten. 

 De overige 26 stellingen behoren dus wel tot het onderwerp formatief toetsen maar de 

gepleegde interventies hebben (naar verwachting) geen effect op het gestelde zoals 

bijvoorbeeld de stelling ‘In de lessen maakt mijn docent duidelijk wat ik aan het leren ben’.    

 

• Uitgebreide vragenlijst 

 

Tijdens de laatste les is bovenstaande vragenlijst opnieuw door de leerlingen 

ingevuld. Om aanvullende data te genereren over het effect van de gepleegde interventies zijn 

onderstaande vragen toegevoegd. Op deze manier is van alle leerlingen data verzameld over 

hoe zij de gepleegde interventies hebben ervaren en waarom. Het afnemen van een groot 

aantal interviews in de laatste lesweek bleek om praktische redenen niet mogelijk.    

 

1. Het werken met sticks, werkt bij mij goed omdat … … …  

  werkt bij mij niet goed omdat … … …   

 

2. Wat vond je van het zoeken van de fouten in de uitwerking van het so? Nuttig, want … …  

  Niet nuttig, want .. 

 

3. Het werken met de gekleurde bekers,  werkt voor mij fijn omdat … … … 

  werkt voor mij niet fijn omdat … … …  

 

• Beeld docent 

 

Voor dit onderzoek zijn met name onderstaande aandachtspunten en specifieke 

observaties van belang welke het beeld van de docent bepalen: 

o houding individuele leerling: actief, luisterend, afwezig, met andere dingen bezig, 

etc.; 

o antwoorden op door de docent gestelde vragen (bewijs van stof wel/niet begrepen); 

o door leerling gestelde vragen (bewijs van stof wel/niet begrepen); 

o sfeer en dynamiek in de klas. 

 

Analyse 

 Hieronder wordt per instrument aangegeven hoe de gegenereerde data is 

geanalyseerd. Indien van toepassing wordt de relatie met de deelvragen en/of het theoretisch 

kader aangegeven.  

 

• Observatie 

 

 De observaties zijn uitgevoerd om een antwoord te kunnen geven op de eerste 

deelvraag: “Welke leerlingen steken in welke fase van de les (behandelen nieuwe theorie, 

klassikaal behandelen weektaak en zelfstandig werken) de vinger op?” Tijdens de analyse is 

per fase aangegeven:  
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o totaal aantal vingers (totaal over vijf lessen); 

o gemiddeld aantal vingers per les; 

o totaal aantal verschillende leerlingen die een vinger opgestoken hebben (over vijf 

lessen); 

o percentage van de leerlingen die een vinger opgestoken hebben (over vijf lessen).  

  

 Door de data op deze manier te analyseren kan ook een vergelijking worden gemaakt 

met eerdere persoonlijke ervaringen en die van collega’s en hetgeen hierover is geschreven in 

het theoretisch kader.   

 

• Formulier weektaak 

 

 Bij de analyse van de ingevulde formulieren is gekeken naar twee punten. Als eerste 

is gekeken naar het aantal opgaven, van alle leerlingen, in de categorieën ‘gemaakt, 

nagekeken, fout, snap opgave niet’ en ‘niet gemaakt, te moeilijk’ in relatie tot het totaal, door 

alle leerlingen, gemaakte aantal opgaven. Deze verhouding geeft een beeld van de grootte 

van het eventuele probleem dat de stof en/of de weektaak niet begrepen zijn.  

 Als tweede is gekeken welke leerlingen één of meerdere opgaven hebben aangekruist 

in de categorieën ‘gemaakt, nagekeken, fout, snap opgave niet’ en ‘niet gemaakt, te moeilijk’. 

Vervolgens is met behulp van het eerste instrument nagegaan of deze leerlingen wel of niet 

de vinger opgestoken hebben met daarbij de gedachte dat juist die leerlingen die niet de 

vinger opgestoken hebben interessant zijn om te interviewen.  

 

• Interview 

 

 De vier interviews zijn gehouden om een antwoord te kunnen geven op de tweede 

deelvraag: “Welke factoren leiden ertoe dat leerlingen in de hierboven genoemde fasen juist 

wel of niet een vinger opsteken?” De gegeven antwoorden zijn genoteerd en samengevat en 

kunnen worden vergeleken met hetgeen hierover in het theoretisch kader is geschreven.  

 

• Vragenlijst 

 

 Gegeven de korte duur van het onderzoek en de korte interventies is ervoor gekozen 

om de resultaten uit de vragenlijst te beschrijven in termen van ‘tevreden’ en ‘ontevreden’.  

 Hiertoe worden de antwoorden van alle leerlingen op alle stellingen per score bij 

elkaar opgeteld. De scores ‘(bijna) altijd’ en ‘zeer vaak’ worden gezien als ‘tevreden’ en de 

scores ‘soms’ en ‘(bijna) nooit’ als ‘ontevreden’. De overige scores (‘regelmatig’ en ‘weet ik 

niet’) worden buiten beschouwing gelaten. Omdat de vragenlijst tweemaal is ingevuld (voor 

en na de gepleegde interventies) kan op deze manier een eventuele trend zichtbaar worden 

gemaakt. 

 

• Uitgebreide vragenlijst 

 

 Met behulp van de antwoorden op de drie extra vragen op de uitgebreide vragenlijst 

en de daarbij gegeven motivaties kan nader worden ingezoomd op de afzonderlijke 

interventies. Hiermee kunnen de derde (“Met welke werkvormen kunnen leerlingen tijdens de 

klassikale uitleg worden geactiveerd?”) en vierde deelvraag (“Hoe kan tijdens de les 

zichtbaar worden gemaakt of de uitgelegde stof en het huiswerk zijn begrepen zodat de 

docent indien nodig direct het leer- en instructieproces kan bijsturen?”) beter worden 

beantwoord.   
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 Hiertoe zijn de antwoorden per vraag bij elkaar opgeteld en de totalen zijn 

weergegeven in de categorieën werkt goed / nuttig / werkt fijn en werkt niet goed / niet nuttig 

/ werkt niet fijn. De gegeven motivaties zijn verwerkt in een overzicht waarbij ook de 

frequentie is aangegeven.   

 

• Beeld docent 

 

 De genoemde aandachtspunten en specifieke observaties van de docent vormen de 

input voor een meer algemeen, beschrijvend beeld van de klas. Hierbij zijn met name de 

verschillen tussen het beeld van voor en na de interventies van belang. Het beeld zal worden 

geïllustreerd met enkele quotes uit de reflectieverslagen. 

  

Resultaten 

 

 In deze paragraaf worden per instrument de resultaten weergegeven. Indien van 

toepassing wordt ook de vergelijking van voor- en nameting gegeven.  

 

• Observatie 

 

De resultaten van de observaties zijn hieronder in twee tabellen weergegeven. Tabel 1 

geeft het aantal opgestoken vingers tijdens het klassikale gedeelte van de les dus waarbij aan 

de klas gevraagd wordt om een antwoord of reactie. Het aantal opgestoken vingers was steeds 

zo dat de leerling die de vinger opstak ook altijd de beurt kreeg. Tabel 2 geeft het aantal 

opgestoken vingers tijdens het zelfstandig werken dus waarbij die leerlingen de vinger 

opsteken die zelf een vraag hebben. 

 

Tabel 1 

Aantal opgestoken vingers tijdens klassikale gedeelte 

 
Tijdens 

behandelen 

nieuwe theorie 

Tijdens klassikaal 

behandelen 

opgave(n) weektaak 

Totaal 

Totaal aantal vingers 

 

Gemiddeld aantal vingers per les 

 

Aantal verschillende leerlingen die 

een vinger opgestoken hebben  

6 

 

1,2 

 

4  

9 

 

1,8 

 

6 

  

15 

 

3 

 

8  

Percentage van de leerlingen die 

een vinger opgestoken hebben 

13% 19% 26% 
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Tabel 2 

Aantal opgestoken vingers tijdens zelfstandig werken 

 
Tijdens zelfstandig werken 

Totaal aantal vingers 

 

Gemiddeld aantal vingers per les 

 

Aantal verschillende leerlingen die 

een vinger opgestoken hebben 

  

36 

 

7,2 

 

18  

Percentage van de leerlingen die 

een vinger opgestoken hebben 

58% 

 

 

• Formulier weektaak 

 

 In de paragraaf Analyse is onder het kopje ‘formulier weektaak’ onderstaande 

verhouding gedefinieerd: het aantal opgaven, van alle leerlingen, in de categorieën ‘gemaakt, 

nagekeken, fout, snap opgave niet’ en ‘niet gemaakt, te moeilijk’ gedeeld door het totaal, door 

alle leerlingen, gemaakte aantal opgaven.  

 

𝑣𝑒𝑟ℎ𝑜𝑢𝑑𝑖𝑛𝑔 =  
24

702
= 0,34 

 

 Eén leerling had vier opgaven in de categorie ‘gemaakt, nagekeken, fout, snap opgave 

niet’ en tijdens de observaties geen vinger opgestoken, reden om deze leerling te vragen voor 

een interview.  

 

• Interview 

 

 Twee van de geselecteerde leerlingen (gemiddelde cijfer over periode één tot en met 

drie 5,5 en 4,9) hadden tijdens de geobserveerde lessen geen enkele keer de vinger 

opgestoken: “Ik reageer nooit op een vraag van de docent, ik steek alleen mijn vinger op als 

ik iets niet snap” en “Iemand anders zal het antwoord wel geven”.    

 Ook tijdens het zelfstandig werken hadden deze leerlingen de vinger niet opgestoken: 

“Als ik iets niet snap ben ik soms ook te lui of te moe om een vraag te stellen”. De andere 

leerling, met de eerder genoemde vier opgaven in de categorie ‘nagekeken, fout, snap opgave 

niet’ gaf aan eerst hulp te vragen aan een medeleerling of liever door te werken en de vraag te 

bewaren voor thuis of een KWT-uur.   

 

 Eén leerling (gemiddelde cijfer 7,4) had alleen tijdens het zelfstandig werken zijn 

vinger opgestoken. De leerling geeft aan geen echte reden te hebben voor het niet opsteken 

van de vinger tijdens het klassikale gedeelte van de les, misschien “omdat ik geen fout 

antwoord wil geven” maar weet het eigenlijk niet. Hij heeft wel een antwoord in zijn hoofd. 

Voor het zelfstandig werken geldt bij deze leerling dat als hij er zelf niet uitkomt en ook niet 

met behulp van de uitwerkingen, hij altijd de vinger opsteekt en de vraag aan de docent stelt.  
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 De vierde leerling (gemiddelde cijfer 7,5) had gedurende de observaties zowel tijdens 

het klassikale gedeelte van de les de vinger opgestoken als tijdens het zelfstandig werken. 

Voor het klassikale gedeelte geldt dat deze leerling meestal alleen zijn vinger opsteekt als hij 

het antwoord echt weet en vindt het leuk het antwoord te geven. Als het antwoord goed is 

weet hij dat hij de stof snapt.    

 

Alle leerlingen geven aan voor wat betreft het wel of niet opsteken van vingers 

tevreden te zijn met hun manier van doen. Als deze leerlingen in het klassikale gedeelte van 

de les de vinger opgestoken hebben, kunnen ze in zijn algemeenheid de les blijven volgen en 

worden dus niet volledig in beslag genomen door de vraag die ze willen stellen. En als bij een 

klassikale vraag iemand anders de beurt krijgt hebben deze leerlingen daar geen problemen 

mee, dit is meer in de categorie ‘jammer’. 

 

• Vragenlijst 

 

De resultaten van de vragenlijst staan hieronder in drie tabellen en één figuur 

weergegeven. In tabel 3 staan de scores voor de interventies, in tabel 4 de scores na de 

interventies. In figuur 5 staan de totaal scores voor en na de interventies. In tabel 5 staat de 

tevredenheid van de leerlingen weergegeven, zoals gedefinieerd in de paragraaf Analyse, 

zowel voor als na de interventies.   

 

Tabel 3 

Vragenlijst voor interventies 

Stelling (bijna) 

altijd  

> 90% 

zeer 

vaak 

75% 

regel- 

matig 

50% 

soms 

25% 

(bijna) 

nooit  

< 10% 

weet 

ik niet 

Mijn docent past zijn lessen aan mijn 

behoefte aan 

 

Het tempo van de lessen is goed 

 

De docent geeft extra uitleg over 

specifieke vaardigheden of 

onderwerpen indien ik dit nodig heb 

(zowel gevraagd als ongevraagd) 

 

Zwakke leerlingen in mijn klas krijgen 

aangepaste instructie 

 

De docent weet wat mijn sterke en 

zwakke punten zijn 

  

 

 

 

4 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

4 

 

 

6 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

9 

 

11 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

9 

 

 

8 

 

5 

 

 

 

 

7 

 

 

7 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

7 

  

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

9 

 

 

12 

De docent houdt rekening met mijn 

sterke en zwakke punten 

  

 
2 5 8 4 10 

Totaal 11 21 41 44 20 37 

 

  



ALTERNATIEVEN VOOR HET OPSTEKEN VAN VINGERS 18 

 

Tabel 4 

Vragenlijst na interventies 

Stelling (bijna) 

altijd  

> 90% 

zeer 

vaak 

75% 

regel- 

matig 

50% 

soms 

25% 

(bijna) 

nooit  

< 10% 

weet 

ik niet 

Mijn docent past zijn lessen aan mijn 

behoefte aan 

 

Het tempo van de lessen is goed 

 

De docent geeft extra uitleg over 

specifieke vaardigheden of 

onderwerpen indien ik dit nodig heb 

(zowel gevraagd als ongevraagd) 

 

Zwakke leerlingen in mijn klas krijgen 

aangepaste instructie 

 

De docent weet wat mijn sterke en 

zwakke punten zijn 

  

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  

7 

 

 

8 

 

13 

 

 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

9 

 

8 

 

 

 

 

5 

 

 

8 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

6 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

12 

De docent houdt rekening met mijn 

sterke en zwakke punten 

 

Totaal 

 

 

 

8 

5 

 

 

36 

5 

 

 

43 

6 

 

 

26 

2 

 

 

9 

8 

 

 

32 

 

 

 

Figuur 5. Totaal score stelling 1 t/m 6 
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Tabel 5 

Tevredenheid leerlingen 

Aantal leerlingen tevreden ontevreden 

Voor de interventies 

 

Na de interventies 

32 (33%) 

 

44 (56%) 

64 (67%) 

 

35 (44%) 

 

 

• Uitgebreide vragenlijst 

 

De resultaten van de drie extra vragen staan in tabel 6. Het overzicht met daarin de 

gegeven motivaties en bijbehorende frequenties staat onder de tabel.   

 

Tabel 6 

Extra vragen uitgebreide vragenlijst 

Vraag werkt goed / nuttig / 

werkt fijn 

werkt niet goed / niet nuttig / 

werkt niet fijn 

Het werken met sticks 

 

Uitwerking so met fouten 

 

Het werken met gekleurde bekers  

11 (44%) 

 

8 (32%) 

 

23 (88%) 

14 (56%) 

 

17 (68%) 

 

3 (12%) 

 

 

1. Het werken met sticks werkt bij mij goed omdat:  

• Je dan blijft opletten omdat je ieder moment de beurt kunt krijgen, 6x. 

• Ik zelf niet altijd vragen stel en zo wel de beurt krijg, 1x. 

• Het zijn anders altijd dezelfde leerlingen en als je wat beter nadenkt merk je dat je het 

antwoord zelf ook weet, 1x. 

• Het zorgt ervoor dat je nadenkt, 1x. 

• Je krijgt verschillende antwoorden, 1x. 

         Het werken met sticks werkt bij mij niet goed omdat:   

• Je op sommige vragen het antwoord niet weet, 1x. 

• Ik graag zelfstandig doorwerk maar dat gaat niet, 12x. 

• Leerlingen die de instructie niet volgen krijgen toch de beurt, 1x. 

 

2. Wat vond je van het zoeken van de fouten in de uitwerking van het so? Nuttig, want:  

• Dan kun je nakijken en fouten verbeteren, 2x. 

• Dan kon ik zien waarom ik iets fout doe, 1x. 

• Je leert ervan, 2x. 

• Je ziet waar je op moet letten, 1x. 

• Je leert fouten herkennen, 1x 
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Wat vond je van het zoeken van de fouten in de uitwerking van het so? Niet nuttig, want:  

• Het zou nuttiger zijn om meteen het so terug te geven en zien wat we fout hebben 

gedaan, 1x. 

• Het zorgde er niet voor dat ik het beter begreep,1x. 

• Verwarrend, liever als oefening voor een so, 3x. 

• Weinig toevoeging, 3x. 

• Je wist zelf nog niet wat je fout gedaan had, 2x. 

• Het was overbodig, alleen naar de antwoorden kijken was genoeg geweest, 2x. 

• Het heeft geen zin om fouten van anderen te zoeken, 3x. 

• Wanneer je de fouten niet kunt vinden, snap je het niet en heb je het ook fout op het 

so, 1x. 

 

3. Het werken met de gekleurde bekers werkt voor mij fijn omdat: 

• Ik kan aangeven wat ik wil doen en krijg niet onverwachts een beurt tijdens 

zelfstandig werken, 21x. 

• Je krijgt alleen mensen bij de uitleg die meedoen, 1x. 

• Best wel handig, 1x. 

Het werken met de gekleurde bekers werkt voor mij niet fijn omdat:  

• Bekers leiden af, 1x. 

• Rode beker beetje onhandig als je een vraagt hebt, moet je omwisselen1x. 

• Ik kan zelf ook aangeven als ik iets niet begrijp, 1x. 

 

• Beeld docent 

 

 Hieronder wordt een algemeen beeld van de klas geschetst, eerst het beeld van voor 

de interventies, daarna het beeld tijdens de interventies.  

 

Tijdens het klassikale gedeelte van de les is klas vwo 4 wiskunde B doorgaans een 

rustige klas waarin maar weinig vingers worden opgestoken. Op vragen van de docent kwam 

altijd maar één vinger en het antwoord was in de meeste gevallen juist en gaf dus geen 

aanleiding tot doorvragen en/of discussie. De meeste leerlingen laten doorgaans een 

oplettende houding zien, er worden aantekeningen gemaakt en opgaven overgenomen in het 

schrift. In mijn reflectie van maandag 9 april heb ik het over een serieuze klas zonder 

bijzonderheden.  

Tijdens het zelfstandig werken is de klas minder rustig en een aantal leerlingen moet 

met enige regelmaat worden gecorrigeerd. Er wordt door de leerlingen gewerkt aan de 

weektaak en daarbij wordt volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om elkaar te helpen 

en vragen te stellen. Een aantal leerlingen, vaak dezelfde leerlingen, steekt met enige 

regelmaat de vinger op, andere leerlingen stellen pas een vraag op het moment dat ik tijdens 

het zelfstandig werken langs loop. Ook heb ik ervaren dat leerlingen de vragen opsparen tot 

kort voor het so of de SE-week. 

 

Het werken met sticks heeft tijdens het klassikale gedeelte van de les geleid tot een 

grotere dynamiek. Alle leerlingen kregen vroeg of laat de beurt en het principe van ‘polsen-

pauze-pogen-pasen’ zorgde voor afwisseling en leidde soms tot discussie. De combinatie met 

hardop denken heeft ervoor gezorgd dat er bewijs was voor het wel of niet begrepen hebben  

van de stof en leverde zo realtime feedback. Deze feedback leidde soms tot het direct 

bijsturen van de les door bijvoorbeeld een gedeelte van de stof nogmaals, zij het op een 

andere manier, uit te leggen. Soms had een aantal leerlingen niet meteen een antwoord maar 
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met een kleine hint of simpelweg met wat extra bedenktijd kwamen ook deze leerlingen 

meestal tot een antwoord. Hieronder een stukje uit mijn reflectie op de les van donderdag 31 

mei: 

 

Werken met sticks gaat nog steeds goed, leerlingen worden echt uitgedaagd c.q. voor 

het blok gezet een antwoord te geven. Leerlingen geven soms als eerste reactie dat ze het niet 

weten maar komen daarna toch vaak met het juiste antwoord, al dan niet met enige hulp, b.v. 

de eerste stap. 

 

Het werken met sticks maakte ook duidelijk dat een aantal leerlingen de klassikale 

uitleg niet aan het volgen was, deze leerlingen hadden vaak de vraag niet eens verstaan. Het 

bleek dat deze leerlingen in de meeste gevallen aan de weektaak aan het werken waren.  

Dit werd letterlijk zichtbaar bij het gebruik van de gekleurde bekers tijdens de laatste 

lesweek: een deel van de klas had tijdens het klassikale gedeelte van de les de groene beker 

op tafel gezet als teken dat zelfstandig aan de weektaak gewerkt werd. De rode beker als 

alternatief voor de opgestoken vinger is niet gebruikt. Wel nodigden de bekers een paar 

leerlingen uit tot spelletjes: torentjes bouwen, balletje-balletje, etc. 

Hieronder volgt tot slot een stukje uit mijn reflectie op de les van maandag 11 juni.   

 

Cups geïntroduceerd, hier werd in het begin nog wat mee gespeeld maar verder OK. 

Circa de helft van de leerlingen kiest voor zelfstandig werken, geeft indicatie wie waar staat. 

Sticks werken nu minder goed omdat de helft niet mee doet. Lastig om rode cups te 

signaleren, in ieder geval niet gezien. Verder geen bijzonderheden.  

 

Conclusie en discussie 

 Hieronder worden eerst de deelvragen en daarna de onderzoeksvraag beantwoord. Tot 

slot volgt een suggestie voor verder onderzoek en een direct toepasbaar resultaat.  

 

Beantwoording deelvragen 

1. Welke leerlingen steken in welke fase van de les (behandelen nieuwe theorie, klassikaal 

behandelen weektaak en zelfstandig werken) de vinger op?  

 

Deze vraag is onderzocht in de periode voor de interventies, de resultaten zijn 

weergegeven in de tabellen 1 en 2. Uit tabel 1 volgt dat slechts een kleine minderheid de 

behoefte voelt om actief te participeren tijdens het klassikale gedeelte van de les: het aantal 

opgestoken vingers is minimaal. Deze resultaten sluiten aan bij hetgeen hierover in het 

theoretisch kader is geschreven maar bieden nog geen inzicht in de achterliggende redenen. 

Uit tabel 2 volgt dat een ruime meerderheid wel vragen stelt tijdens het zelfstandig werken en 

ook dat het aantal opgestoken vingers een stuk hoger is dan tijdens het klassikale gedeelte. 

 

Vanzelfsprekend komen bovenstaande resultaten ook naar voren in het beeld van de 

docent van voor de interventies. Hier staat ook dat de meeste leerlingen doorgaans een 

oplettende houding laten zien en dat er aantekeningen worden gemaakt en opgaven worden 

overgenomen. Het blijft echter de vraag hoeveel leerlingen er daadwerkelijk actief meedoen 

met de les. Er zijn immers nog ‘places to hide’ en het risico bestaat dat, zeker in geval van 

meer theorie, de les inkakt. De conclusie is dan ook dat de opbrengst van het klassikale 

gedeelte van de les verder kan worden verbeterd door meer dynamiek in te brengen en door te 
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proberen alle leerlingen actief te betrekken bij de les en dit ook zoveel mogelijk zichtbaar te 

maken.  

 

2. Welke factoren leiden ertoe dat leerlingen in de hierboven genoemde fasen juist wel of 

niet een vinger opsteken? 

 

Dit is nader onderzocht door vier leerlingen te interviewen. De resultaten bieden enig 

inzicht in de achterliggende redenen maar het aantal van vier interviews is echter te klein om 

een volledig beeld te geven. Wel kunnen de resultaten uit de interviews gezien worden als 

illustraties van de in het theoretisch kader genoemde nadelen van het werken met vingers en 

de voorzichtigheid die hiermee geboden is. Alleen het nadeel dat leerlingen stoppen met 

denken als ze eenmaal de vinger opgestoken hebben, komt niet terug in de antwoorden. Dit 

illustreert echter naar mijn mening des te meer de voorzichtigheid die geboden is bij het 

trekken van definitieve conclusies.  

 

Voor mij persoonlijk was het wel een eye-opener te ontdekken dat als leerlingen 

weinig of geen vragen stellen tijdens het zelfstandig werken dit niet automatisch betekent dat 

deze leerlingen met vragen blijven zitten. De leerling kan de vraag stellen aan een 

medeleerling of de vraag bewaren tot een KWT-uur en zo de vraag stellen op een moment dat 

hij/zij hier aan toe is. Soms ook worden opgaven enige tijd later ‘vanzelf’ duidelijk. Dit 

illustreert opnieuw dat voorzichtigheid geboden blijft bij het trekken van conclusies in geval 

leerlingen wel of juist niet de vinger opsteken.  

 

3. Met welke werkvormen kunnen leerlingen tijdens de klassikale uitleg worden 

geactiveerd?  

 

 Uit het beeld van de docent komt naar voren dat het werken met sticks, zeker in 

aangepaste vorm (‘polsen-pauze-pogen-pasen’) en in combinatie met hardop denken, een 

effectieve manier is om alle leerlingen tijdens de klassikale uitleg te activeren en het leren 

zichtbaar te maken.  

 Echter, de leerlingen zelf zijn sterk verdeeld over het werken met sticks, 44% is 

positief over het werken met sticks en 56% negatief. Uit de motivaties valt echter op te 

maken dat dit met name te maken heeft met het feit dat ongeveer een derde deel van de klas 

liever zelfstandig doorwerkt aan de weektaak dan de klassikale uitleg te volgen, iets waar ze 

door het werken met sticks wel min of meer toe worden gedwongen. De nadelen en 

(aanloop)problemen zoals in het theoretisch kader beschreven worden niet of nauwelijks 

genoemd, de voordelen van het werken met sticks daarentegen wel. 

 

 Al met al luidt dan ook de conclusie dat het werken met sticks een effectieve manier 

is om leerlingen tijdens de klassikale uitleg te activeren. De duur van het onderzoek was te 

kort om andere werkvormen te onderzoeken. 

 

4. Hoe kan tijdens de les zichtbaar worden gemaakt of de uitgelegde stof en het huiswerk 

zijn begrepen zodat de docent indien nodig direct het leer- en instructieproces kan 

bijsturen? 

 

Tijdens het onderzoek zijn hiertoe drie interventies gepleegd met wisselend resultaat. 

Het werken met sticks in aangepaste vorm en in combinatie met hardop denken is een 

effectieve manier waarmee tijdens de les zichtbaar kan worden gemaakt of de uitgelegde stof 

is begrepen.  
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De variant op de ‘gekleurde bekers’ is tekort gebruikt om iets te kunnen zeggen over 

de effectiviteit van de oranje en rode beker. Het gebruik van de groene beker blijkt erg handig 

bij het differentiëren en maakt zichtbaar wie de stof al denkt te beheersen. De leerlingen zelf 

zijn in ieder geval enthousiast over het gebruik van de groene beker; 21 leerlingen (81%) 

geven aan om deze reden het werken met de gekleurde bekers fijn te vinden. Een suggestie is 

de groene beker alleen te gebruiken bij het klassikaal behandelen van opgaven en herhaling 

en niet bij de behandeling van nieuwe stof. Het volgen van de uitleg is dan geen keuze maar 

verplicht.  

 

De variant op ‘stip in de kantlijn’ is éénmaal uitgeprobeerd. Hoewel de variant 

voldoet aan één van de belangrijkste ontwerpcriteria (één oogopslag is voldoende om te zien 

of de stof is begrepen) was deze interventie geen onverdeeld succes gegeven het feit dat 

slechts acht leerlingen (32%) de uitwerking van het so met fouten nuttig vonden. Mogelijk 

heeft dit te maken met het feit dat het hierbij niet om een zuiver formatieve toets ging maar 

om een combinatie met een summatief so. Leerlingen blijken dan vaak alleen maar 

geïnteresseerd in het eigen cijfer. In de basis echter is een formatieve toets waarbij in één 

oogopslag kan worden gezien of leerlingen een fout maken of niet een manier om tijdens de 

les zichtbaar te maken of de uitgelegde stof en het huiswerk zijn begrepen. 

 

Beantwoording onderzoeksvraag 

 Welke alternatieven zijn er voor het werken met het opsteken van vingers met als doel 

1) alle leerlingen actief te betrekken bij de les en 2) de docent van realtime feedback te 

voorzien betreffende het leren van leerlingen? 

 

 Uit tabel 5 en figuur 5 volgt dat het geheel aan interventies heeft geleid tot een hogere 

tevredenheid bij de leerlingen en dat de gedragsverandering van mij als docent dus het 

beoogde positieve effect lijkt te hebben.  

 

 De positieve bijdrage van het werken met sticks is hierbij het meest duidelijk. Alle 

leerlingen worden actief betrokken bij de les en de docent krijgt realtime informatie doordat 

hardop wordt gedacht. Ook mijn WPB’er heeft in één van haar klassen met sticks gewerkt en 

zij komt tot een zelfde conclusie.   

Samen hebben wij regelmatig het werken met sticks geëvalueerd en aangepast en zo 

zijn wij, aanvullend op hetgeen in het theoretisch kader geschetst is, tot de conclusie 

gekomen dat het werken met sticks met name toepasbaar is bij het herhalen van de stof en het 

klassikaal maken van opgaven en minder geschikt bij het behandelen van (complexe) nieuwe 

stof. Met name de minder goede leerlingen zullen tijdens de behandeling van nieuwe stof 

minder vaak tot een goed antwoord komen hetgeen juist demotiverend zou kunnen werken. 

Ook zullen de vragen meer bedenktijd vergen waardoor het werken met sticks bij het 

behandelen van nieuwe stof vertragend kan werken. Tot slot hebben wij ook geconcludeerd 

dat het werken met sticks natuurlijk prima afgewisseld kan worden met af en toe een vinger, 

zeker dus bij het behandelen van nieuwe stof.  

 

 In potentie zijn de ‘stip in de kantlijn’ en de ‘gekleurde bekers’ ook alternatieven voor 

het werken met het opsteken van vingers maar het onderzoek was te kort om dit goed te 

onderzoeken. Wel zijn bij het werken met de ‘gekleurde bekers’ al een aantal praktische 

problemen gebleken:    
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• Het is soms lastig alle bekers in het vizier te hebben. 

• In het geval dat de groene beker gebruikt mag worden om aan te geven dat er zelfstandig 

gewerkt wordt, is het werken met sticks bijna niet meer mogelijk. 

• De bekers nodigen uit tot spelen: torentjes bouwen, balletje-balletje, etc. 

  

 Een suggestie voor een vervolgonderzoek zou kunnen zijn de ‘stip in de kantlijn’ in 

een puur formatieve setting en de ‘gekleurde bekers’ volgens de suggestie onder deelvraag 

vier, in combinatie met het werken met sticks, verder te ontwikkelen en het effect op de 

tevredenheid van de leerlingen te meten. 

    Puur het werken met sticks zoals in dit onderzoek toegepast is echter ook al meteen 

bruikbaar voor iedereen die voor de klas staat. 
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Bijlage 1 Formulier aantal opgestoken vingers 

 

datum 
werkwijze: turven wanneer iemand de vinger opsteekt,  

omcirkelen indien ook de beurt 

  
behandelen nieuwe 

theorie 

klassikaal 
behandelen opgaven 

weektaak 
zelfstandig werken 

naam       

naam       
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Bijlage 2 Formulier weektaak 

 


