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Samenvatting 
 

In dit onderzoek werd onderzocht of het gebruik van exit-cards bij leerlingen uit het voorgezet 
onderwijs ertoe kan leiden dat resultaten en inzicht in het vak wiskunde verbeterd werden.  
 
Een exit-card is een formatieve toets die aan het eind van de les gegeven werd. Leerlingen moesten 
de vragen beantwoorden en vervolgens inleveren bij de docent. De voor dit onderzoek ontworpen 
exit-cards werden nagekeken en voorzien van feedback. In de volgende les werden de veel gemaakte 
fouten (misconcepties) besproken en de leerlingen kregen de gelegenheid vragen te stellen naar 
aanleiding van de gekregen feedback.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd in twee HAVO4 klassen. De lessen werden door dezelfde docent gegeven. 
De controleklas bestond uit 24 leerlingen (geen exit cards) en de onderzoeksklas uit 23 leerlingen (wel 
exit cards). Voorafgaand aan het onderzoek werd gecontroleerd of de controle- en experimentele klas 
op een vergelijkbaar niveau zaten door de gemiddelde cijfers behaald in het schooljaar met elkaar te 
vergelijken. Op basis van deze resultaten bleek dat er geen significante verschillen waren tussen de 
twee klassen (p=0,991 > 0,05). 
 
Vervolgens is er een lessenserie uitgevoerd waarbij in een klas wel en in een klas geen gebruik werd 
gemaakt van de exit-card. De lessenserie is afgesloten met een proefwerk over het onderwerp. Op 
basis van de resultaten van deze toets zijn de twee klassen vergeleken. De toets resultaten laten geen 
significante verschillen zien (p=0,058 > 0,05). Echter, het gemiddelde cijfer van de onderzoeksklas is 
ongeveer een punt hoger dan in de controleklas. Tevens is de standaardafwijking voor de 
onderzoeksklas lager dan van de controleklas. Er lijkt hier toch iets gebeurt te zijn. 
 
Verder werd onderzocht in hoeverre leerlingen zichzelf beoordeelden ten aanzien van het maken van 
de exit-card (kennis over de stof) in relatie met de beoordeling van de docent. Hieruit bleek dat 50% 
van de leerlingen het moeilijk vindt een correcte beoordeling te maken over eigen kennis.  
 
Op basis van het onderzoek kan strikt genomen niet geconcludeerd worden dat de inzicht en resultaten 
in wiskunde van leerlingen verbeterd worden door het gebruik van de exit-cards. Wel lijkt er iets in 
gang gezet en worden de lessen op een andere manier vormgegeven. Het verslag eindig met enkele 
aanbevelingen voor nieuw onderzoek. 
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1. Aanleiding onderzoek 
 

In het afgelopen jaar heb ik lesgegeven op een VO-school in Noord-Limburg. Ik constateerde dat 

leerlingen zich vooral richten op het proefwerk. Het behalen van een goed cijfer voor een proefwerk 

lijkt het hoofddoel in plaats van het doorgronden van de stof gedurende een lessenreeks. Daarbij is 

een goed cijfer een rekbaar begrip voor de leerlingen. Dit kan zijn een voldoende (5,5 of hoger), of een 

cijfer waardoor ze nog gemiddeld voldoende staan voor wiskunde, of een cijfer waardoor ze nog over 

kunnen gaan (met een 4 voor wiskunde kan je nog steeds over als je voldoende compensatie hebt). 

Dat de focus op het resultaat van het proefwerk lag, leid ik af uit de volgende opmerkingen van de 

leerlingen en hun gedrag: 

- Uitspraken van leerlingen dat opletten en inzet minder van belang is omdat “ik toch een goed 

cijfer heb gehaald …” 

- In de periode voor een proefwerk worden er (meer) vragen gesteld over de stof dan tijdens de 

uitleg van de stof in de lessenreeks. 

- Voor een proefwerk vragen leerlingen welke opdrachten uit het boek belangrijk zijn, zodat 

deze gericht geoefend kunnen worden. 

- Leerlingen die duidelijk meer in hun mars hebben zijn tevreden met een zesje, “Meneer ik heb 

niet zoveel geleerd want ik wist toch wel dat ik een zes zou halen …” 

- Een leerling haalde een 4,8 en gaf als commentaar: “Meneer ik heb aan een 5 op mijn rapport 

voldoende ik heb toch genoeg compensatie …” 

 

Kortom leerlingen lijken tijdens de lessenreeks niet gericht op het doorgronden en begrip te krijgen 

van de stof.  Ze lijken niet in te zien dat, door opbouw en samenhang van de stof te begrijpen, ze deze 

kennis later kunnen gebruiken bij reproductie en het oplossen van een opgave. Dit leidt onder meer 

tot ontbreken van basiskennis door slechts oppervlakkig te leren (surface learning), met andere 

woorden, tot het tot zich nemen van leerstof om het slechts te kunnen reproduceren met als resultaat 

dat er op een betekenisloze manier wordt geleerd (Vermetten, Lodewijks & Vermunt, 1999). Wat ik 

met name jammer vind, is dat leerlingen stof die als bekend verondersteld mag worden (basiskennis) 

deze niet als zodanig paraat hebben. Die vraag die hieruit voorkomt is welke instrumenten in de les 

gebruikt kunnen worden die helpen om oppervlakkig te leren tegen te gaan. De gedachte is om met 

behulp van formatief toetsen op het einde van een les de leerlingen inzicht te laten krijgen of ze de 

behandelde theorie wel of niet begrepen hebben en dit te gebruiken voor het geven van feedback 

(Hattie & Gan, 2011).  Hierdoor worden ze mogelijk aangezet om zich meer te verdiepen in de lesstof. 

 

Ik wil dat de leerlingen op het einde van de les bij zichzelf na kunnen gaan of ze de lesstof hebben 

begrepen. Als de leerstof dan niet begrepen is, kan een leerling zelf bedenken, mede op basis van 

feedback, wat er gedaan kan worden om de stof wel te begrijpen. Leerlingen monitoren zo mede het 

eigen leerproces, van zelfstandig werken naar zelf verantwoordelijk leren (Simons & Zuylen, 1995). Dit 

zou moeten leiden tot een beter inzicht in de stof en resulteren in een beter resultaat voor het 

proefwerk op zowel het gebied van reproductie als inzicht. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik voor 

elke les een vraag over de behandelde stof gemaakt. De vraag wordt aangeboden in de vorm van een  

exit-card ontworpen door de docent (Scheffers-Sap, 2014). Deze exit-cards geven informatie aan mij 

als docent en aan de leerlingen over het begrip van de stof. Het geeft mij de mogelijkheid tot het geven 

van feedback en de leerling de mogelijkheid om zijn eigen kennis te monitoren. 
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Ik vind dit onderzoek belangrijk om te zien of (regelmatig) formatief toetsen met behulp van exit-cards 

een bijdrage kan leveren tot een beter begrip van de lesstof.  

 

 Ik veronderstel dat als het begrip toe neemt er ook een hoger cijfer gehaald wordt op het proefwerk, 

de summatieve toets. Mijn streven is dat, als leerlingen ervaren dat de exit-cards en het krijgen van 

feedback behulpzaam zijn voor het begrip en dus bijdragen aan het halen van een hoger cijfer, er 

minder oppervlakkig geleerd wordt enkel voor een “zesje” voor het proefwerk. 
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2. Theoretische inbedding van het onderzoek 
 

 

 

 

2.1 Inleiding op dit onderzoek 
 
In dit onderzoek wordt een vorm van formatief toetsen aangeboden aan leerlingen die het diep leren 

stimuleert, namelijk het gebruik van exit-cards. Deze aanpak is gericht op het aandachtig uitvoeren van 

een taak aan het eind van de les opdat de stof die is behandeld door de leerlingen nogmaals wordt 

herhaald in de vorm van een opdracht. Daarnaast krijgen de leerlingen de opdrachten een les later 

terug met daarop feedback. Deze feedback stimuleert het kritisch kijken naar de gemaakte opdracht 

en het nogmaals zelf doorgronden van de theorie aan de hand van de gemaakt opmerkingen. Deze 

diep leren opzet is gericht op het creëren van een behoefte om de taak goed en betekenisvol uit te 

voeren en gericht op begrip van de lesstof (Biggs & Tang, 2007).  

 

 

2.2. Wat is diep leren?  
 
Bij een diep leren aanpak gaan de leerlingen de inhoud beter begrijpen en verbanden leggen 

(Blankenzee-de Boer, 2013). Er wordt ook gesproken over zes definiërende karakteristieken van een 

diep leren aanpak (Sawyer 2006; Marée, 2013), deze zijn: 

1. Nieuwe ideeën en concepten linken aan bestaande kennis en ervaringen 

2. Samenhangende conceptuele systemen integreren in je kennis 

3. Op zoek gaan naar betekenis, patronen en onderliggende beginselen 

4. Nieuwe ideeën evalueren en deze relateren aan conclusies 

5. Inzicht verwerven in het proces van dialoog, waardoor kennis gecreëerd wordt, en het 

onderscheid maken tussen argumenten en bewijzen; 

6. Reflectie op je eigen begrip en leerproces 

 

Diep leren is verschillend van  surface learning, i.e. oppervlakkig leren, waarbij reproductie van de stof 

voor een toets het doel is met als resultaat een betekenisloze vorm van leren (Vermetten et al., 1999).  

Als leerlingen diep leren houdt dit in dat ze zelf cognitieve en metacognitieve vaardigheden kunnen 

inzetten (Beijaard & Hulsker, 2018). Cognitieve vaardigheden zijn onder andere het onderling relateren 

van onderwerpen en structuur aanbrengen in kennis. Metacognitieve vaardigheden zijn onder andere 

het reflecteren op het eigen leerproces. Een docent moet zich richten op het bevorderen van deze 

leervaardigheden middels opdrachten. Dit veronderstelt wel dat leerlingen al over bepaalde kennis en 

vaardigheden beheersen. Als aan deze voorwaarden voldaan wordt dan ontstaat er ruimte om op een 

dieper niveau te kunnen leren. Door middel van het gebruik van de exit-cards wordt getracht vooral 

de metacognitieve vaardigheden aan te spreken waardoor diep leren wordt bevorderd.  

 

De leeropdracht, de zogenaamde exit-card, die in dit onderzoek gehanteerd wordt, is een formatieve 

toets.  Een exit-card is een kaart met daarop een vraag over de stof die in de les behandeld is, de 

concepten die behandeld zijn of een zelfanalyse van de leerling op het eigen leerproces (Scheffers-Sap, 
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2014). Zelfanalyse op het leerproces is een van de metacognitieve vaardigheden die diep leren 

bevordert. Exit verwijst naar het einde van de les. De opdracht op de kaart wordt op het einde van de 

les gemaakt door de leerlingen.  

 

Om na te gaan of diep leren plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, kunnen we twee manier van toetsen 

onderscheiden, namelijk: 

- formatief toetsen; het maken van de exit-card aan het eind van de les, én 
- summatief toetsen, het maken van een proefwerk met een daarbij behorend resultaat 

 

2.3 Wat is formatief - en summatief toetsen? 
 

Formatieve toetsen hebben als doel informatie te geven aan de docent en aan de leerling over de mate 

waarin de leerstof al wel of niet beheerst wordt. Deze informatie kan gebruikt worden voor bijsturing 

van het leerproces. Zo kan zowel het lesgeven als het  leren verbeterd worden (Schildkamp; Heitink 

e.a. ,  2014). Kernpunt hierin is het geven / krijgen van feedback. Feedback wordt gezien als een van 

de krachtigste aspecten van leren (Hattie & Timperley,2007; Hattie & Clarke, 2019). Onder feedback, 

binnen de context van een klas, worden acties of informatie van een docent verstaan die gericht zijn 

op de prestaties of inzicht van een leerling. Feedback heeft dan het doel een brug te slaan tussen wat 

begrepen wordt door de leerling en hoe de theorie bedoeld is. Achterhalen wat en hoe een leerling 

denkt, het geven van feedback en vervolgens te volgen hoe een leerling omgaat met de te leren stof, 

zorgen ervoor dat leren een zichtbaar proces wordt. Formatieve toetsen bieden de docent een 

mogelijkheid om het leren zichtbaar te maken door de informatie te geven over het leerproces van de 

leerling. Voor de effectiviteit van feedback zijn een tweetal factoren van belang. De feedback moet 

specifiek benoemen wat er verkeerd of juist goed begrepen wordt en deze feedback moet afgestemd 

zijn op één specifieke leerling (Rushton, 2005). 
  

Naast formatieve toetsing is er ook summatieve toetsing. Summatieve toetsen zijn gericht op het 

beoordelen van leerprestaties. Uitkomsten van de toetsen worden gebruikt voor certificering (vgl. 

rapportcijfers). Summatieve toetsing wordt gebruikt als afsluiting of als conclusie van een leerproces.  

Summatieve toetsing geeft ook feedback aan de leerling, namelijk een cijfer, maar deze feedback is 

informatiearm. Het krijgen van een cijfer ziet een leerling als het einde van het leerproces: het leren is 

voltooid. Het leerrendement is hierdoor van korte duur (William, 2013). Verder kan een laag cijfer ook 

het zelfvertrouwen van een leerling aantasten. Echter, het maken van formatieve toetsen, waar geen 

cijfer wordt gegeven, kan helpen om het zelfvertrouwen van een leerling te verhogen: het leren is dan 

namelijk nog niet voltooid (Back & William, 1998).  

 

Als summatief - en formatief toetsen vergeleken worden kunnen de volgende kenmerken worden 

onderscheiden (Sluijsmans & Kneyber , 2016).  

 

Summatief Toetsen:  Informatie-arme feedback 

   Zwakke integratie met het leerproces 

   Feedback alleen na prestatie 

 

Formatief Toetsen:  Rijke feedback die leerlingen helpt verder te leren 

   Feedback wordt ingezet voor verschillende fases van het leerproces 

   Stimuleert zelfsturing 
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In een reviewstudie naar de effectieve kenmerken van toetsen zijn 21 studies onderzocht die 

onderscheid tussen formatief – en summatief toetsen maakten (Sluijsmans; Joosten-ten Brinke & van 

der Vleuten, 2013). Geconcludeerd wordt dat formatieve en summatieve toetsing verschillende 

doeleinden nastreven. Echter de toetsing kan wel op elkaar aansluiten. Hierbij zijn drie zaken van 

belang: 

1.  Maak toetsen met een summatief doel transparant naar de leerlingen over criteria en wijze van 

beoordelen 

2. Gebruik, in voorbereiding op een summatieve toets, formatieve toetsen om te oefenen in plaats 

van het laten bestuderen van extra stof  

3. Geef ook bij toetsen met een summatief doel rijke feedback 

Tevens wordt vermeld dat formatief toetsen het leren stuurt en daarmee een belangrijk 

onderwijsinstrument is. 

 

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat formatief toetsen niet ter vervanging van 

summatief toetsen zou moeten worden ingezet maar ter ondersteuning van een summatieve toets. 

Deze twee vormen van toetsen hebben het vermogen om elkaar te versterken. 

 

De exit-card, zie hierboven, is een vorm van formatief toetsen. Ten aanzien van het gebruik van de 

exit-card in het huidig onderzoek kan het volgende kenmerk worden afgeleid:  

 

In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op de exit-card en hoe de exit card eruit zou 

moeten zien om een goede, formatieve toets te zijn. 

 

2.4 De exit-card 
 

De exit-card wordt gebruikt als een formatieve toets (Scheffers-Sap, 2014). Door Scheffers-Sap worden 

verschillende exit-cards getoond met diverse type vragen. Drie type vragen worden onderscheiden: 

- Vragen die het leren documenteren 

- Vragen die het leerproces benadrukken 

- Vragen die de effectiviteit van de instructie benadrukken 

Er wordt niet ingegaan op het hoe en waarom van de vragen en wat een exit-card tot een goede 

formatieve toets maakt.  

 

Voor verdere verdieping van de vorm van een exit-card als formatieve toets, kunnen we drie relevante 

actoren onderscheiden, namelijk: docent, leerling en medeleerlingen (Black & William, 2009). Verder 

worden drie belangrijke momenten in een leerproces benoemd, te weten: 1. Wat is de gewenste 

situatie, 2. Waar staat de leerling nu én 3. Hoe komt de leerling naar de gewenste situatie. Hierbij is 

het mogelijk dat deze momenten in het geven van instructie én feedback in elkaar kunnen overlopen. 

Op basis van de actoren en de momenten worden zes activiteiten beschreven die relevant zijn voor 

formatief toetsen. In onderstaand figuur worden deze inzichtelijk gemaakt. 

Kenmerk 1  

Het gebruik van exit-cards kan gezien worden als voorbereidende formatieve toetsen op een 

summatieve eindtoets, met als doel een beter inzicht in de te leren stof en in lijn daarmee een beter 

resultaat (cijfer) van de eindtoets te verkrijgen.   
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 Waar werkt de leerling 

naar toe? 

Waar staat de leerling? Hoe komt de leerling naar 

de gewenste situatie 

Docent Activiteit 1.  

Verhelderen van 

leerdoelen en delen van 

criteria voor succes 

Activiteit 3. 

Het bewerkstelligen van 

effectieve groeps-

discussies en activiteiten 

die bewijs leveren voor 

leren. 

Activiteit 4. 

Feedback geven gericht op 

verder leren. 

Medeleerling Activiteit 2. 

Begrijpen en delen van 

leerdoelen en criteria voor 

succes. 

Activiteit 5. 

Het activeren van leerlingen als belangrijke informatie 

bronnen voor elkaar. 

Leerling Activiteit 2. 

Begrijpen van leerdoelen 

en criteria voor succes. 

Activiteit 6. 

Het activeren van leerlingen in het stimuleren van 

eigenaarschap over het eigen leren  

 

 Figuur 1. Basisactiviteiten bij formatief toetsen (Black & William, 2009) 

Als bovenstaande figuur inzicht geeft in de zes basisactiviteiten van formatief toetsen dan kan dit 
richting geven aan de vorm van een exit-card. Met andere woorden basisactiviteiten moeten 
herkenbaar zijn op de exit-card. Dit geeft het volgende kenmerk:    
 

Kenmerk 2  

De vorm van de exit-card moet bijdragen aan het activeren/ondersteunen van de zes 

basisactiviteiten die relevant zijn voor formatief toetsen. 

 

 

Uit de literatuur blijkt het belang van formatief toetsen als voorbereiding op de summatieve toets. 

Het huidig onderzoek gaat na of met behulp van exit cards, die zijn vormgegeven aan de hand van de 

hierboven genoemde twee kenmerken, de resultaten op een proefwerk toenemen. In een 

onderzoeksklas worden de exit cards gebruikt en in een controle klas niet.  
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3. Onderzoeksvragen 
 

 

Hoofdvraag 

 

 

 

Zorgt het gebruik van exit-cards in een klas voor meer inzicht op een proefwerk en naar inschatting 

van leerlingen en docent? 

 

 

 

 

Deelvragen 

 

1. Zijn, voor het onderzoek begint, de onderzoeksklas en controleklas vergelijkbaar in 

proefwerkresulaten?  

2. Wat zijn de verschillen tussen de toetsresultaten van de onderzoeksklas ten opzichte van de 

controleklas na het gebruik van de exit-cards?  

3. Hoe beoordelen leerlingen zelf hun kennis over de stof bij het gebruik van de exit-cards en hoe 

beoordeelt de docent de kennis van de leerling over de stof? 

4. Hoe beoordeelt de docent de lessen met en zonder exit-cards? 

 

 

Hypothese 

De nulhypothese is dat het gebruik van exit-cards geen verschil in resultaten oplevert op het proefwerk 

(=  summatieve toets) tussen een klas die wel gebruik heeft gemaakt van exit-cards (=onderzoekklas) 

en een controleklas. De alternatieve hypothese is dat er wel een significant verschil tussen wel en geen 

gebruik maken van exit-cards is.   
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4. Onderzoeksmethode 
 

 

4.1. Beschrijving doelgroep 

 

De doelgroep zijn twee HAVO-4 wiskunde A klassen, verder te noemen als klas 1 en klas 2. Klas 1 

bestaat uit 24 leerlingen en klas 2 uit 23 leerlingen. Beide klassen krijgen drie lesuren per week. Klas 1 

heeft drie losse uren en klas 2 heeft een losse les en een blokuur van twee aaneengesloten lessen. Een 

lesuur duurt 40 minuten. De lessenserie vindt plaats in het vierde kwart van het schooljaar. Er zijn 

gedurende het jaar al 8 proefwerken gemaakt door de leerlingen. Het gemiddelde en 

standaardafwijking per klas is op basis van deze 8 proefwerken bepaald. Klas 1 is de controlegroep en 

klas 2 is de onderzoeksgroep. In Tabel 1 zijn de  gegevens over beide klassen te vinden. 

 

Klas 1  (controlegroep) 

Bestaande uit: 24 leerlingen; 18 jongens en 6 meisjes 

Lestijden: maandag 4de uur, dinsdag 1ste uur, vrijdag 3de uur 

Aantal gegeven proefwerken: 8    

Gemiddelde cijfer: 6,33 

Standaarddeviatie: 0,834 

 

Klas 2  (onderzoeksgroep) 

Bestaande uit: 23 leerlingen; 12 jongens en 11 meisjes 

Lestijden: dinsdag 9de uur, woensdag 2de en 3de uur 

Aantal gegeven proefwerken: 8     

Gemiddelde cijfer: 6,33 

Standaarddeviatie: 1,009 

Tabel 1 Overzicht gegevens klas1 en klas 2 

Beide klassen krijgen van dezelfde docent les. De docent is tevens de uitvoerder van dit onderzoek.  

 

Beide klassen worden niet ingelicht dat ze meewerken aan een onderzoek. Hiervoor is gekozen om zo 

min mogelijk de resultaten en het gedrag van de leerlingen te beïnvloeden. Keuze voor controle- en 

onderzoeksgroep is op willekeurige basis gemaakt. In de Bijlage 1. Tabellen, is het overzicht van de 

cijfers te vinden waarmee gemiddelde en standaarddeviatie zijn berekend. 
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4.2. Beschrijving lesstof 

 

De lesstof waarbij de exit-cards gebruikt zijn:  

Getal & Ruimte, HAVO wis A deel2, editie 11 2de fase, hoofdstuk 7: Veranderingen. Deze lesstof kan in 

7 lessen worden gegeven. Voor elke les is een exit-card gemaakt. Deze zijn te vinden in Bijlage 2. Exit-

cards. De opzet van de exit-cards wordt toegelicht in 4.4. In Tabel 2 Planning lessen H7, is de planning 

van de lessen inclusief doelstelling van de les weergegeven. De doelstelling wordt op basis van de te 

behandelen stof opgesteld door de docent. 

 

 

les theorie opgaven Doelstelling les: na deze les moet een leerling …. Exit-card 

1 §7.1AB 1 t/m 10 … een grafiek kunnen indelen in soorten stijgen en dalen 

met de daarbij behorende intervallen  

Ja 

2 §7.1C 11, 12 en 13 … in een grafiek de (soorten) maxima en minima kunnen 

benoemen en aflezen 

Ja 

3 §7.2A 14 t/m 17 … een grafiek kunnen omzetten in een toenamediagram Ja 

4 §7.2B 18 t/m 30 … een toenamediagram kunnen omzetten in een grafiek Ja 

5 §7.2C 31 t/m 34 … van een formule m.b.v. de GR een toenamediagram 

kunnen opstellen 

Ja 

6 §7.3AB 35 t/m 40 … de gemiddelde verandering kunnen bepalen uit een 

grafiek én de verschillende benaming van de gemiddelde 

verandering kennen 

Ja 

7 §7.3C 41 t/m 45 … gemiddelde veranderingen kunnen berekenen op een 

interval bij een gegeven formule 

Ja 

8 Afsluitende 

toets 

 Beoordeling van de geleerde stof (zie bijlage voor de 

afsluitende toets) 

Nee 

Tabel 2 Planning lessen H7 

 

4.3. Procedure 

 
De volgende stappen worden uitgevoerd: 

1. Opstellen van exit-cards 

Allereerst is er een format gemaakt van de exit-card (zie paragraaf 4.4) op basis van de theorie 

(zie H2). Voor elke les is op basis van dit format een specifieke exit-card gemaakt, zie Bijlage 2. 

Exit-cards. Deze exit-cards zijn vervolgens met een collega wiskundedocent met meer dan 30 

jaar ervaring gecheckt. Hierbij is gekeken of de vraag op de exit card de gegeven lesstof 

afdekte, naar de moeilijkheidsgraad van de vraag, of de vraag zinvol is en of de vraag door de 

leerlingen te beantwoorden is in een beperkte tijdsduur.  

2. Uitvoeren van lessenserie in klas 1 (zonder exit-cards) en klas 2 (met exit-cards). 

Bij de leerlingen in de controleklas is op de normale wijze les gegeven zoals ze dit het hele jaar 

gewend zijn. De activiteiten in de les betreffen in grote lijnen het: stellen van vragen over het 

huiswerk, uitleg theorie, gezamenlijk maken van opgaves, zelfstandig maken van opgaves, 
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vragen stellen over de theorie en het krijgen van individuele toelichting/uitleg bij de vragen.  

In de onderzoeksklas wordt de exit-card toegevoegd.  Na de eerste les waarin de exit card 

wordt uitgelegd en wordt ingevuld, start elke volgende les   met de door de leerlingen 

gemaakte exit cards. De feedback  staat  op de kaart  geschreven (zie Bijlage 3. Voorbeelden 

ingevulde en beoordeelde exit-cards, voor enkele voorbeelden). Verder wordt er teruggeblikt 

op de antwoorden van de exit-card en worden de meest voorkomende fouten klassikaal 

toegelicht. Daarnaast is er ook ruimte om specifieke vragen te stellen over de terug gekregen 

exit-card.  

3. Invullen van de exit-card door leerlingen. 

Aan het einde van de les, ongeveer 5 minuten voor de eindtijd, worden de exit-cards 

uitgedeeld aan de leerlingen. Zij hebben dan de tijd om zelf de exit-card in te leveren.  

4. De ingevulde exit-cards worden op het eind van de les ingeleverd bij de docent. 

5. Na de zeven lessen krijgen alle leerlingen (klas 1 en 2) het proefwerk. 

6. De data uit de exit-cards en de resultaten van de proefwerken worden verzameld en 

geanalyseerd. 

 

 

4.4. Instrumenten 

 
 
Het belangrijkste instrument dat gebruikt wordt bij dit onderzoek is de exit-card. Aangezien er geen 
standaard format voor een exit-card voor handen was is er voor het onderzoek een exit-card 
ontworpen. Het ontwerp van de exit-card wordt gebaseerd op de in Figuur 1. Basisactiviteiten bij 
formatief toetsen (Black & William, 2009).  
 
Zoals benoemd zal de exit-card (zoveel als mogelijk) aan het volgende kenmerk voldoen: 

Kenmerk 2  

Ten aanzien van de vorm van de exit-card is het van belang dat het bijdraagt aan 

activeren/ondersteunen van de zes activiteiten die relevant zijn voor formatief toetsen. 

 

Deze zes activiteiten zijn:  

Activiteit 1.  Verhelderen van leerdoelen en delen van criteria voor succes. 

Activiteit 2. Begrijpen (en delen) van leerdoelen en criteria voor succes. 

Activiteit 3. Het bewerkstelligen van effectieve groepsdiscussies en activiteiten die bewijs  

  leveren voor leren. 

Activiteit 4. Feedback geven gericht op verder leren. 

Activiteit 5. Het activeren van leerlingen als belangrijke informatiebronnen voor elkaar. 

Activiteit 6. Het activeren van leerlingen in het stimuleren van eigenaarschap over het eigen leren 

 

Deze activiteiten hebben dus als basis gediend voor de opzet van het format van de exit-card. In Figuur 

2. Format Exit-card wordt de opzet van de exit-card getoond met daarbij een verwijzing naar de 

activiteiten. 



 

 
15 

 

Figuur 2. Format Exit-card 

 

De gedachte over de opzet ten aanzien van de activiteiten is als volgt: 

 

Activiteit Uitleg 

 

In dit gedeelte wordt het lesdoel beschreven. De activiteit van leerlingen is om deze 

nog eens te lezen en een koppeling te leggen met hetgeen in de les is uitgelegd. Criteria 

voor succes kan worden gezien als het goed beantwoorden van de vraag en deze zelf 

ook te beoordelen. Hier zie je ook een koppeling met activiteit 2. 

 

De vraag die beantwoord moet worden heeft een rechtstreeks verband met het 

leerdoel. Door deze vraag te beantwoorden laat een leerling zien of hij het leerdoel 

begrepen heeft of niet. Delen met een medeleerling zit er (nog) niet in. Dit zou 

bijvoorbeeld inhouden dat de vraag samen met een andere leerling beantwoord kan 

worden.  

 

De exit-card als geheel kan gezien worden als een activiteit om discussie te bevorderen 

en als bewijs voor leren. 

 

De docent bekijkt de uitwerking van de opdracht en kan hier feedback geven. Daarnaast 

beoordeelt een leerling zelf ook hoe hij/zij vindt dat de opdracht/leerdoel beheerst 

wordt. In feite geeft de leerling feedback aan zichzelf. 

 

Erop wijzen dat leerlingen medeleerlingen kunnen gebruiken als informatiebron of om 

samen de leerstof te verkennen, activeert ze om dit (uiteindelijk) ook te doen.  

 

Erop wijzen dat leerlingen op meerdere manieren de stof beter kunnen gaan begrijpen 

activeert ze om meer en meer het heft over het eigen leren in eigen hand te nemen.  

2 

3 

4 

5 

1 

6 

Exit-card
HAVO 4 - WisA

Naam :

Les :

1. Leerdoel:

2. Vraag: 3. Beoordeling zelf:
 ik beheers het leerdoel niet
 ik beheers het leerdoel onvoldoende
 ik beheers het leerdoel voldoende
 ik beheers het leerdoel ruim voldoende
 ik beheers het leerdoel zo goed dat ik 

het kan uitleggen aan anderen 

Feed-back:

Wat kan ikzelf doen om de stof nog beter te begrijpen:
Opgaves maken Theorie doorlezen in boek Uitleg theorie opzoeken op internet 
Vragen aan docent Vragen aan medeleerling Anders: ….

1

2

3

4

5 6

6
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Dit format is gebuikt voor de zeven exit-cards die zijn gemaakt voor de lessenserie, zie  Bijlage 2. Exit-

cards . 

 

De docent geeft de volgende instructie:  

 Vul eerst je naam in 

 Vul in 1. Leerdoel. Dit is wat in deze les is behandeld aan nieuwe lesstof, wat denk jij dat je had 

moeten leren. 

 Vul in 2: de vraag over de lesstof die in deze les is behandeld. 

 Vul in 3: je eigen beoordeling van je kennis over de lesstof op basis van de vraag die je net hebt 

gemaakt. 

Vervolgens geef je onderaan aan wat je kan/gaat doen om de lesstof beter te leren begrijpen als je 

denkt dat dit nodig is. 

 

Als de exit-cards zijn ingeleverd worden ze nagekeken door de docent. Bij deze beoordeling wordt een 

overzicht gemaakt, met daarop: 

o Leerlingen (geanonimiseerd)  die de exit-card hebben ingevuld 

o Beoordeling door leerling: 

 1 – ik beheers het leerdoel niet 

 2 – ik beheers het leerdoel onvoldoende 

 3 – ik beheers het leerdoel voldoende 

 4 – ik beheers het leerdoel ruim voldoende 

 5 – ik beheers het leerdoel zo goed dat ik het kan uitleggen aan 

anderen  

o Beoordeling door docent:  

 1 – leerling beheerst het leerdoel niet 

 2 – leerling beheerst het leerdoel onvoldoende 

 3 – leerling beheerst het leerdoel voldoende 

 4 – leerling beheerst het leerdoel ruim voldoende 

 5 – leerling beheerst het leerdoel zo goed dat hij/zij het kan uitleggen 

aan anderen  

Dit overzicht, zie Bijlage 4.   Beoordeling exit-card,  wordt gebruikt bij de analyse. In dit overzicht zijn 

ook de uitkomsten van de toets van H7 opgenomen. 

 

De andere instrumenten die gebruikt zijn,  zijn de uitkomsten van reeds gemaakte proefwerken van 

klas 1 en klas 2, zie Bijlage 1. Tabellen. In deze tabellen zijn ook de resultaten van de toets van H7 

opgenomen. 

 

De toets van H7 is ook een instrument dat is gebruikt. Deze toets is te zien in Bijlage 5. Toets H7. Omdat 

in de laatste week voor de toetsweek moest worden gegeven is afgesproken om de toets kort te 

houden, zodat deze in maximaal 30 minuten te maken zou zijn. De twee vragen zijn gebaseerd op 

toetsvragen die bij de methode Getal&Ruimte zijn aangeleverd. Deze vragen betreffen de kern van de 

leerstof. De toets is samen met de vakdocenten gemaakt.    
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Het laatste instrument zijn de reflectieverslagen van de docent.  Na elke les heeft de docent ervaringen 

opgeschreven als ook de ervaringen die bij het nakijken zijn opgedaan. Verder zijn ook meer algemene 

ervaringen/ opmerkingen in het reflectieverslag terecht gekomen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden 

in de bijlage , Bijlage 6. Voorbeelden opmerkingen reflectie. Op basis van de reflecties, de beoordeling 

van de exit-cards is een kwalitatieve beoordeling van gemaakt. 

 

 

4.5. Analyse 
 
De toetsresultaten van de onderzoeksklas werden steeds vergeleken met de toetsresultaten van de 

controleklas, uiteraard voor dezelfde toets. Het doel was te onderzoeken of er statistische significante 

verschillen waren tussen de resultaten van de onderzoeks- en de controleklassen (zie deelvragen 1 en 

2). Tevens heb ik onderzocht hoe de leerlingen zelf en de docent de kennis over de stof beoordelen bij 

het gebruik van de exit-cards (zie deelvragen 3 en 4).  Om de data te analyseren heb ik gebruik gemaakt 

van het computerprogramma SPSS. 

 

Om de juiste toetsen te gebruiken in SPSS, is eerst getest of de datasets normaal verdeeld waren. Deze 

toetsing op normaliteit is gedaan in SPSS met behulp van de Shapiro-Wilk test 

of Normality (Shapiro & Wilk, 1965). Na deze test gebruikte ik verder de volgende testen: 

 Indien de datasets die vergeleken werden normaal verdeeld zijn, moet de ANOVA 

(analysis of variance, variantieanalyse) of de T-toets gebruikt worden om de resultaten van de 

onderzoeksklas te vergelijken met de referentieklas. De ANOVA of F-test wordt gebruikt bij het 

analyseren of er een statistisch significant verschil is tussen de gemiddeldes van groepen door de 

variantie te analyseren. Hierbij worden meerdere gemiddelden van twee groepen tegelijkertijd 

vergeleken. Als er twee gemiddelden worden vergeleken dan wordt de t-toets gebruikt (González-

Rodríguez, Colubi, & Gil, 2012). In het geval van de data die in deze studie wordt geanalyseerd, gaat 

het om het vergelijken van twee gemiddelden, één van de onderzoeksklas en één van de controleklas. 

Dit houdt in dat in deze studie de t-toets wordt gebruikt voor het analyseren van de data, indien de 

data normaal verdeeld is. 

 Indien de datasets die vergeleken werden niet normaal verdeeld zijn, moet de  Mann- 

Whitney U test worden toegepast om de gemiddeldes te vergelijken. De Mann-Whitney U test wordt 

gebruikt bij het analyseren of er een statistisch significant verschil is tussen de gemiddeldes 

van groepen door de data te analyseren op basis van rangschikking (MacFarland & Yates, 

2016). 

 

Naast het gebruik van SPSS is er ook een analyse gemaakt van de beoordeling van de exit-cards door 

de leerlingen en door docent én de vergelijking van deze beoordelingen. Dit is uitgedrukt in 

percentages.  

 

Als laatste is een kwalitatieve analyse gemaakt van het gebruik van de exit-cards op basis van de 

beoordeling door de docent op de volgende punten: 

1. Invullen van de exit-card door de leerlingen 
2. Inzet leerlingen bij invullen exit-card 
3. Feedback 
4. Les met exit-card en zonder exit-card 
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5. Resultaten 
 
De resultaten worden behandeld aan de hand van de onderzoeksvragen.  
 

5.1. Deelvraag 1. 
 
Zijn, voor het onderzoek begint, de onderzoeksklas en controleklas vergelijkbaar in 

proefwerkresulaten?  

 
De gemiddelde en de standaarddeviatie van de toetsresultaten van de controle- en onderzoeksgroep 
voor het onderzoek begint zijn: 

Group Statistics 

 
Groep N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

GemmiddeldCijfer Controle 24 6.3300 .83417 .17027 

Onderzoek 23 6.3270 1.00904 .21040 

 
Tabel 3 Gemiddelde en standaarddeviatie  controle- en onderzoeksgroep voor gemiddelde cijfers voor het onderzoek 

 
Om te beoordelen of de toetsresultaten normaal verdeeld zijn is de Shapiro-Wilk test uitgevoerd met 
het volgende resultaat: 
 

 
Groep 

Shapiro-Wilka 

Sig. 

GemmiddeldCijfer Controle .580 

Onderzoek .769 

Tabel 4 Significantieniveaus normaliteit controle- en onderzoeksgroep voor gemiddelde cijfers voor dat het onderzoek begint 

Voor zowel de controlegroep, p = 0,580, en de onderzoeksgroep, p = 0,769, geldt een 
significantieniveau van p > 0,05. Dit geeft aan dat voor beide klassen de toetsresultaten significant 
normaal verdeeld zijn. Om de toetsresultaten te vergelijken kan dus een T-toets worden toegepast. De 
resultaten hiervan zijn in de onderstaande tabellen opgenomen. 
 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

GemmiddeldCijfer Equal variances assumed 1.158 .288 

Equal variances not assumed   

Tabel 5 Beoordeling gelijke of ongelijke variantie voor gemiddelde cijfers voor het onderzoek 

Op basis van de Levene’s test wordt de spreiding van de gemiddelden van de onderzoeksgroep en de 
controlegroep met elkaar vergeleken. Als de significantie kleiner is dan  0,05 dan is er verschil in 
variantie. In dit geval is de significantie 0,288. Aangenomen kan worden dat de variantie niet 
verschilt. Bij beoordeling van de t-toets moet er gekeken worden in de “Equal variances assumed”-rij. 
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t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

GemmiddeldCijfer Equal variances assumed .011 45 .991 .00304 .26956 -.53988 .54597 

Equal variances not assumed .011 42.725 .991 .00304 .27067 -.54291 .54900 

   
Tabel 6 Resultaten t-toets controle- en onderzoeksgroep voor gemiddelde cijfers voor het onderzoek begint 

Uit de t-toets komt een significantieniveau van p = 0,991. Aangezien p > 0,05 kan worden aangegeven 
dat er geen significant verschil is tussen de gemiddeldes van de toetsresultaten van de onderzoeksklas 
en de controleklas voor het gebruik van de exit-cards. 
 
 
 

5.2. Deelvraag 2. 
 
Wat zijn de verschillen tussen de toetsresultaten van de onderzoeksklas ten opzichte van de 

controleklas na het gebruik van de exit-cards. 

 
De gemiddelde en de standaarddeviatie van de toetsresultaten van H7 van de controle- en 
onderzoeksgroep zijn: 
 
 

Tabel 7 Gemiddelde en standaarddeviatie  controle- en onderzoeksgroep voor cijfers H7 

Of de toetsresultaten normaal verdeeld zijn is de Shapiro-Wilk test uitgevoerd met het volgende 
resultaat: 
 

 
Groep 

Shapiro-Wilka 

Sig. 

CijferH7 Controle .063 

Onderzoek .097 

Tabel 8 Significantieniveaus normaliteit controle- en onderzoeksgroep voor cijfers H7 

Voor zowel de controlegroep, p = 0,063, en de onderzoeksgroep, p = 0,097, geldt een 
significantieniveau van p > 0,05. Dit geeft aan dat voor beide klassen de toetsresultaten significant 
normaal verdeeld zijn. Om de toetsresultaten te vergelijken kan dus een t-toets worden toegepast. De 
resultaten hiervan zijn in de onderstaande tabellen opgenomen. Opmerkelijk is wel dat de significantie 
dicht tegen de waarde 0,05 zit, dit in vergelijking met de gemiddelden voordat het onderzoek begon, 
waar de waarden ver boven de 0,05 lagen. 
 
 

 
Groep N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CijferH4H7 Controle 23 5.6957 1.79399 .37407 

Onderzoek 22 6.6659 1.53176 .32657 
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Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

CijferH4H7 Equal variances assumed 1.033 .315 

Equal variances not assumed   

Tabel 9 Beoordeling gelijke of ongelijke variantie voor gemiddelde cijfers H7 

Op basis van de Levene’s test wordt de spreiding van de gemiddelden van de onderzoeksgroep en de 
controlegroep met elkaar vergeleken. Als de significantie kleiner is dan  0,05 dan is er verschil in 
variantie. In dit geval is de significantie 0,315. Aangenomen kan worden dat de variantie niet 
verschilt. Bij beoordeling van de t-toets moet er gekeken worden in de “Equal variances assumed”-rij. 
 
 

 

t-test for Equality of Means 

T df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

CijferH4H7 Equal variances assumed -1.947 43 .058 -.97026 .49834 -1.97526 .03474 

Equal variances not assumed -1.954 42.470 .057 -.97026 .49657 -1.97204 .03153 

 
Tabel 10 Resultaten t-toets controle- en onderzoeksgroep voor gemiddelde cijfers H7 

Uit de t-toets komt een significantieniveau van p = 0,058. Aangezien p > 0,05 kan strikt genomen 
worden aangegeven dat er geen significant verschil is tussen het gemiddelde van de toetsresultaten 
van de onderzoeksklas en de controleklas na het gebruik van de exit-cards. Echter als je kijkt naar het 
gemiddelde van de onderzoeksklas dan liggen de cijfers gemiddeld ongeveer een punt hoger dan in de 
bij de controleklas. Tevens is de standaardafwijking voor de onderzoeksklas lager dan van de 
controleklas. Er lijkt hier toch iets gebeurt te zijn. Bij de bespreking van de resultaten zal hier verder 
op worden ingegaan. 
 
 

5.3. Deelvraag 3. 
 

Hoe beoordelen leerlingen zelf hun kennis over de stof bij het gebruik van de exit-cards en hoe 

beoordeelt de docent de kennis van de leerling over de stof? 

 

Bij het invullen van de exit-cards konden de leerlingen zelf een beoordeling geven hoe goed ze de stof 

begrepen aan de hand van de vraag op de exit-card. In Bijlage 4.   Beoordeling exit-card is een overzicht 

gegeven van de beoordeling van de exit-cards. De exit-cards zijn beoordeeld door de leerling zelf, 

daarnaast heeft de docent ook een beoordeling gegeven. Hieruit zijn de volgende tabellen af te leiden: 

 
 

Leerling Leerling 
% 

Docent Docent 
% 

Geen beoordeling 33 24,1% 0 0,0% 

Voldoende 61 44,5% 60 43,8% 

Onvoldoende 43 31,4% 77 56,2% 

Totaal 137 100% 137 100,0% 
Tabel 11 Beoordelingen exit-cards door leerling en docent 
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Beoordelingen(*) aantal % 

Leerling & docent gelijk 50 48,1 

Leerling > docent 29 27,9 

Leerling < docent 25 24,0 

Totaal 104 100 
(*) als een leerling geen eigen beoordeling heeft genoteerd kan dit niet vergeleken worden met de beoordeling van de docent. 

Tabel 12 Vergelijking beoordelingen exit-cards van leerling en docent 

In ongeveer 48% van de door zowel de leerlingen als de docent beoordeelde exit-cards (ongeveer 
76% van het totaal) hebben leerlingen en docent een gelijke beoordeling. In de andere gevallen is er 
een overschatting van leerling, ongeveer 28%, of een onderschatting door de leerling, ongeveer 24%.  
Vraag is hoe het komt dat er sprake is van een onderschatting of een onderschatting in ongeveer de 
helft van de gevallen. In de beoordeling en discussie zal hier verder op in worden gegaan. 
 
 

5.4. Deelvraag 4. 
 
Hoe beoordeelt de docent de lessen met en zonder exit-cards? 
 
Bij het beoordelen van de het gebruik van de exit-cards zijn de volgende zaken kwalitatief bekeken 
door de docent: 
 

1. Invullen van de exit-card door de leerlingen 
2. Inzet leerlingen bij invullen exit-card 
3. Feedback en reflectie van docent 
4. Les met exit-card en zonder exit-card 

 
De beoordeling hiervan is beschrijvend. 
 
1. Invullen exit-card door leerlingen. 
 
Na uitleg te hebben gegeven vulden de leerlingen de exit-cards meestal niet volledig goed in. Geordend 
per verschillend onderdeel van de exit-card:  

 Leerdoel: hier werd meestal niet het leerdoel van de les ingevuld. Vaak werd er ingevuld “het 
 halen van een goed cijfer/ 10 voor dit hoofdstuk”, “halen van mijn examen” of niets. 

 Vraag: leerlingen maakten de vraag zelf of gingen in overleg met hun buurman/vrouw. Er werd 
 regelmatig om nog wat extra uitleg geraagd aan de docent. Ook waren er altijd 
 een aantal leerlingen die de vraag niet of niet serieus maakte. De eerste lessen 
 werden de vragen serieuzer gemaakt. De laatste lessen moesten de leerlingen meer 
 aangezet worden om de vragen te beantwoorden. 

 Beoordeling zelf: in de meeste gevallen gaven de leerlingen een eigen beoordeling. Over het 
 algemeen deden leerlingen dit eerlijk. (zie deelvraag 3). 

 Wat kan ik zelf doen …: ook hier gaven leerlingen een antwoord. Of ze dit ook daadwerkelijk 
 meer gingen uitvoeren is de vraag. Ook werd er door sommige leerlingen bij 
 “Anders:”  aangegeven wat ze zelf nog deden. Zo gaf een leerling aan dat “Math with 
 Menno..” werd gebruikt. Deze website met uitleg is vervolgens ook een keer gebruikt 
 in de les naar aanleiding van de tip van de leerling.  
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2. Inzet leerlingen bij invullen exit-cards 
 
Er was duidelijk een verschuiving te zien naarmate de lessenreeks vorderde bij het invullen van de exit-
cards. Een aantal leerlingen ging minder serieus de exit-cards invullen. Dit is niet terug te zien in het 
aantal ingevulde exit-cards. Het leek of er een “vermoeidheid/ geen zin in” optrad bij het serieus 
invullen van de exit-cards.  In Tabel 13 Overzicht van het aantal wel en niet ingevulde exit-cards, is 
aangegeven hoeveel exit-cards per les ingevuld zijn.  In les 4 en les 6 zijn minder exit-cards ingevuld. In 
les 4 waren er 8 afwezigen (ziek, andere activiteiten) hetgeen dus inhoudt dat iedere aanwezige 
leerling de exit-card heeft ingevuld. Van de in totaal 161 in te leveren exit-cards is 15,1% niet ingevuld 
en 84,9% wel. De mogelijke oorzaken van het minder serieus invullen worden in de laatste paragrafen 
bij de beoordeling en discussie & aanbevelingen besproken. 
 

Ingevuld Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Totaal 

Wel 20 21 21 15 21 18 21 138 

Niet  3 2 2 8 2 5 2 24 
Tabel 13 Overzicht van het aantal wel en niet ingevulde exit-cards 

 
3. Feedback en reflectie van de docent 
 
Alle exit-cards werden ingeleverd en voor de volgende les nagekeken. Elke exit-card werd voorzien van 
feedback (zie bijlage 2.). De feedback is in het groen (en niet in het rood) geschreven om te voorkomen 
dat leerlingen de indruk krijgen dat ze fouten maken/ negatief worden beoordeeld. Juist het maken 
van fouten en daarop een terugkoppeling krijgen kan waardevol zijn, omdat denkstappen zo beter 
geëxpliciteerd worden. De intentie van de feedback is dat leerlingen de opmerkingen bekijken en er 
zelf over nadenken. Elke keer dat de exit-cards werden uitgedeeld waren er altijd een aantal leerlingen 
die nog extra uitleg vroegen over de feedback en hier ook daadwerkelijk in geïnteresseerd in waren. 
Geschat waren dit tussen 5 à 10 leerlingen per keer. Dit aantal is niet bijgehouden. 
 
Naast dat de leerlingen feedback kregen van de docent, kreeg ook de docent feedback van zijn 
leerlingen. De gemaakte exit-cards gaven informatie over hoe leerlingen dachten en waar fouten en 
misconcepties zaten. Dit heeft de docent vervolgens gebruikt in de volgende les en de misconcepties 
zijn klassikaal besproken. Een opmerking van een leerling (ik gebruik “Math with Menno”) is toegepast 
in de les. 
 
Het nakijken en voorzien van feedback van de exit-cards moet gedaan worden voor de volgende les. 
Met het nakijken en voorzien van commentaar was ik ongeveer een uur bezig per exit-card voor de 
hele klas. Als je dit elke les voor elke klas zou doen dan ben je aan extra inspanning al snel 5 uur kwijt 
per dag. Naarmate je dit vaker doet zal het ook sneller gaan. 
 
4. Les met exit-card en zonder exit-card 
 
Als je de lessen met en zonder gebruik van exit-cards bekijkt, zie je dat er door het gebruik van de exit-
card een andere les ontstaat. Leerlingen besteden op het einde van de les tijd aan de exit-card waar, 
normaal gesproken, huiswerkopgaves worden gemaakt of er al wordt begonnen met het gereed 
maken voor de leswisseling. Door het inzetten van een exit-card wordt het einde van de les 
productiever gebruikt. 
 
Daarnaast is ook de start van de les anders door het uitdelen, klassikaal bespreken en individueel 
feedback geven. Het stuk uitleg over nieuwe theorie wordt zowel in de les met als zonder exit-card 
gegeven. Echter met de exit-card is er een betere verbinding met de vorige les. In de les zonder exit-
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card is er wel meer tijd voor zelfstandig werken en oefenen met de opgaves die ook als huiswerk 
dienen.  
 
Als laatste geven de exit-cards ook een goed overzicht over de behandelde stof. Als elke les een exit-
card over de theorie wordt gegeven, zoals hier het geval is geweest, dan heeft de leerling als het ware 
een uittreksel van de lesstof, hetgeen behulpzaam kan zijn bij het leren van de stof. Dit is ook aan de 
leerlingen meegegeven. 
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6. Conclusies en discussie 
 
 
Allereerst zullen conclusies op de deelvragen worden geformuleerd. Vervolgens zal de hoofdvraag 
worden besproken. Daarna volgt een discussie. In hoofdstuk 7 staan de aanbevelingen. 
 
 

6.1. Conclusie deelvraag 1. 
 
Zijn, voor het onderzoek begint, de onderzoeksklas en controleklas vergelijkbaar in 

proefwerkresulaten?  

 

Geconcludeerd kan worden dat er geen significante verschillen in de gemiddelde resultaten van de 

onderzoeksklas en de controleklas zijn. Het significantieniveau van p=0,991 ligt ver boven de 0,05.  De 

gemiddelden waren nagenoeg gelijk (beide 6,33) echter bij de onderzoeksgroep was er een grotere 

spreiding. 

Bovenstaande houdt in dat bij het vergelijken van de proefwerkresultaten van H7 ervan uit kan worden 

gegaan dat, op basis van de reeds behaalde cijfers, er geen significante verschillen zullen optreden. 

 

6.2. Conclusie deelvraag 2. 
 
Wat zijn de verschillen tussen de toetsresultaten van de onderzoeksklas ten opzichte van de 

controleklas na het gebruik van de exit-cards. 

 

Uit de vergelijking van de gemiddeldes van H7 kan geconcludeerd worden dat er geen significante 

verschillen zijn. Uit de t-toets komt een significantieniveau van p = 0,058. Strikt genomen (p>0.05) is 

er geen significant verschil tussen de gemiddeldes van de toetsresultaten van de onderzoeksklas en de 

controleklas voor het gebruik van de exit-cards. Toch kan je niet negeren dat het verschil naar 

significatie neigt (p=0,058), zeker in relatie met het significantieniveau vooraf bij het vergelijken van 

de klassen (p=0,991). Verder is ook opvallend dat in de onderzoeksklas een kleinere spreiding was dan 

in de controleklas, dit in tegenstelling tot de spreiding bij de voorgaande proefwerkresultaten waar dit 

omgekeerd was. 

Geconcludeerd kan worden dat er toch een verschil is opgetreden, die strikt genomen niet significant 

is. De exit-cards lijken te leiden tot hogere resultaten. Het is ook hoopvol dat de standaardafwijking 

kleiner is in de onderzoeksgroep: de groep bereikt homogener een hoger resultaat, dus de interventie 

lijkt voor álle leerlingen te werken. 
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6.3. Conclusie deelvraag 3.  

 
Hoe beoordelen leerlingen zelf hun kennis over de stof bij het gebruik van de exit-cards en hoe 

beoordeelt de docent de kennis van de leerling over de stof? 

 

Bij ongeveer 75% van de exit-cards hebben de leerlingen zichzelf beoordeeld. Als er een beoordeling 

door een leerling gegeven wordt is deze vaker positief dan negatief. De beoordeling door de docent, 

op basis van de exit-card, is iets vaker dat er onvoldoende begrip van de lesstof is dan voldoende 

begrip. 

Als je kijkt naar de beoordelingen en deze vergelijkt tussen de leerlingen en de docent dan geldt dat in 

50% van de gevallen de beoordelingen van docent en leerling gelijk zijn. In ongeveer 25% van de 

gevallen vindt de leerling dat hij beter de stof heeft begrepen dan dat de docent het begrip beoordeelt. 

In ongeveer 25% is het andersom en vindt de docent dat de leerling een beter begrip heeft dan dat de 

leerling dat zelf inschat. 

Conclusie is dat de leerlingen bereid zijn om zichzelf te beoordelen en dat in de helft van de gevallen 

dit overeen komt met de beoordeling van de docent. Opmerkelijk is dat van de 50% waar de docent 

en leerling van elkaar verschillen in ongeveer 25% er sprake is van onderschatting (als ervan uit wordt 

gegaan dat de docent een objectieve correcte beoordeling heeft gemaakt) en in ongeveer 25% er een 

sprake is van overschatting door de leerling. Een assumptie zou kunnen zijn dat leerlingen zich te snel 

hoger inschatten, maar deze assumptie wordt niet bevestigd. Het betekent wel dat leerlingen slecht 

een eigen inschatting kunnen maken. Slechts 50% maakt een juiste inschatting. Leerlingen zijn wellicht 

niet gewend aan de vraag of hoe zij zichzelf inschatten. Deze vraag is een metacognitieve vaardigheid 

(Vermetten et al., 1999) en blijkt dus lastig om adequaat te beantwoorden. 

 

6.4. Conclusie deelvraag 4. 
 
Hoe beoordeelt de docent de lessen met en zonder exit-cards? 
 

De lessen met de exit-cards worden door de docent beoordeeld als rijker in leermomenten voor de 

leerlingen. Hiermee wordt bedoeld dat de lessen meer gericht zijn op het leren van de leerlingen door 

het geven van feedback, het aanpassen van de les aan de informatie die uit de exit-cards worden 

gehaald en de gesprekken met de leerlingen over de exit-cards (zowel tijdens het oplossen van de 

vraag als bij het bespreken van de feedback). Hoewel er niet op getoetst is geven de lessen nu meer 

handvatten voor diep leren (Rushton, 2005). Dit komt enigszins in uitdrukking in het hoger 

proefwerkcijfer. Voorwaarde hiervoor is wel dat leerlingen serieus de exit-cards invullen en ook serieus 

omgaan met feedback die gegeven wordt. Dit is in dit onderzoek niet verder onderzocht.  

Een andere voorwaarde om te komen tot een positieve bijdrage aan de les van de exit-card is dat de 

docent de exit-card nakijkt, van feedback voorziet en meeneemt in de lesvoorbereiding.  Conclusie is 

dat de exit-card een positieve bijdrage levert aan de les maar dat dit wel veel inspanning kost.  
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6.5. Beantwoording hoofdvraag 

 
Zorgt het gebruik van exit-cards in een klas voor meer inzicht op een proefwerk en naar eigen 

inschatting van leerlingen en docent? 

 

Op basis van de statistische vergelijking van de gemiddelde resultaten van de controleklas en de 

onderzoeksklas kan gezegd worden dat de nulhypothese niet verworpen kan worden: het gebruik van 

exit-cards levert geen verschil op in proefwerkresultaten. Formatieve toetsing lijkt in dit onderzoek 

niet bij te dragen aan de summatieve toetsing. Dit is niet in lijn met eerder onderzoek (Hattie & Gan, 

2011). 

Dit houdt echter nog niet in of er meer inzicht of minder inzicht in de stof is bij de onderzoeksklas. Het 

maken van de exit-cards, het zelf beoordelen, het krijgen van feedback zouden in ieder geval ertoe 

kunnen leiden dat er meer inzicht is. De leerlingen geven echter in 50% een goede inschatting van hun 

niveau. Daarnaast zijn er geen andere metingen afgenomen die de inzicht van de leerlingen in controle 

en onderzoeksklas meet. De vraag kan derhalve op dit moment niet beantwoord worden en zou voor 

vervolgonderzoek in aanmerking komen. 

 

6.6. Discussie 
 

Ten aanzien van het onderzoek kunnen een aantal beperkingen worden onderkend die kunnen leiden 

tot discussie van de resultaten.  

 Er zijn slechts twee klassen onderzocht. Dit maakt dat de data beperkt is en daarmee ook de 

input voor de conclusies. 

 De docent is tevens onderzoeker. Instructie en metingen lopen door elkaar. De objectiviteit 

van de verzamelde gegevens kan hierdoor worden beïnvloed.  

 Er is slechts één toets direct na het behandelen van het hoofdstuk afgenomen voor het 

verkrijgen van de data. Wil je iets zeggen over de invloed op langere termijn dan zou er nog 

een toets moeten worden afgenomen na een aantal weken. 

 Het behandelde hoofdstuk H7 was het laatste hoofdstuk aan het eind van het jaar, net voor 

de proefwerkweek. Een aantal leerlingen wist toen al dat ze zouden blijven zitten of naar het 

mbo zouden gaan en waren hierdoor minder gemotiveerd. 

 Bij aanvang van de lessenserie is bewust gekozen om het doel en belang van de exit-cards niet 

uit te leggen om het onderzoek niet te beïnvloeden.  Wellicht heeft dit in die zin beperkend 

gewerkt, dat als er meer nadruk en uitleg over de toegevoegde waarde van de exit-cards 

gegeven was, de leerlingen serieuzer zouden hebben gewerkt.  
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7. Aanbevelingen 
 
Gebaseerd op theorie en de huidige bemoedigende onderzoeksresultaten kan ik concluderen dat het 
gebruik van exit-cards als formatieve toetsen zinvol is. Ook al zijn er geen significante resultaten 
gevonden, toch lijken de exit-cards wel wat te doen.  Het opstellen, gebruik en nakijken en het geven 
van feedback op de wijze zoals ik het bij het onderzoek heb gedaan is een tijdrovende aangelegenheid. 
Als je meerdere klassen hebt en dit voor elke les wilt doen dan is dit op deze wijze niet haalbaar. Het 
maken van de vragen is nog te overzien omdat deze herbruikbaar zijn. Echter het nakijken en voorzien 
van feedback moet voor elke exit-card gebeuren. Om optimaal gebruik te maken van de exit-cards is 
het van belang om de informatie die verkregen wordt uit de exit-card te verwerken in de volgende les. 
Hierdoor kunnen misconcepties klassikaal worden besproken en geeft dit extra leermomenten. 
 

Aanbeveling 1. 

Onderzoek of door het gebruik van exit-cards de lessen een andere lesopbouw krijgen en er meer 

interactie ontstaat waardoor er meer mogelijkheden van de exit card benut kunnen worden. 

Tijdens het gebruik van de exit-cards werd ook duidelijk dat de wijze van lesgeven anders werd. Er 
kwam meer interactie tussen leerlingen, docent en leerstof, hetgeen als positief aangemerkt kan 
worden. In mijn geval (als beginnend docent) vond ik wel dat de les hierdoor ook wat onrustiger werd. 
Dit hoeft niet persé verkeerd te zijn, maar een deel van de leerlingen ziet dit als een mogelijkheid om 
minder te doen aan wiskunde. Het werken met exit-cards vraagt om een goed klassenmanagement. 
Structureel gebruik van exit-cards zou in kunnen houden dat er ook een structureel andere lesopbouw 
gevolgd moet worden. Dit maakt dat er meer mogelijkheden van de exit-card benut kunnen worden. 
Te denken val aan: 

- de exit-card van de vorige les als start van de volgende les te gebruiken: feedback bespreken 
met medeleerling, misconcepties duidelijk bespreken aan begin van de les etc. 

- de uitleg nog explicieter te maken in termen van doel, wat je moet kunnen op basis van de 
uitleg 

- voordat de exit-card wordt gemaakt een aantal opdrachten uit het boek laten maken die 
helpen om de behandelde stof te begrijpen 

- moment bepalen wanneer exit-cards worden gegeven en wanneer de opdracht gemaakt moet 
worden (iedereen tegelijk op het eind, of eerder geven en de leerling maakt de opgave als hij 
denkt hem te kunnen maken) 

Wellicht zijn er meerdere les-opbouwen mogelijk die met elkaar vergeleken kunnen worden.     
 
 
Aanbeveling 2. 
Onderzoek in hoeverre meta-cognitieve vaardigheden zijn aan te leren met behulp van de exit-card. 
 
De exit-card geeft mogelijkheden om meta-cognitieve vaardigheden te ontwikkelen. Het formuleren 
van het leerdoel, inschatten van je niveau, reflecteren en inschatten/ ontwikkelen van denkstrategieën 
kunnen met behulp van de exit-card worden ondersteund. Door specifiek te benoemen welke meta-
cognitieve vaardigheden worden aangesproken en op welke wijze een exit-card deze ondersteund, kan 
onderzocht worden in hoeverre een leerling zich hierin ontwikkeld. 
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Aanbeveling 3.  
Onderzoek of een andere wijze van het gebruik van exit-card mogelijk is die minder tijdrovend/ 
verzwarend is voor de docent zonder de positieve effecten van de exit-card te verliezen. 
 
Het gebruik van de exit-card, zoals in dit onderzoek is gedaan, is voor een docent arbeidsintensief. Te 

denken valt aan het maken van de kaarten, echter deze zijn herbruikbaar. De grootste tijdsinspanning 

gaat zitten in het beoordelen van de exit-cards en het voorzien van feedback. Ook het voorbereiden 

van de volgende les waarbij de input van de exit-card wordt gebruikt kost tijd. Uiteraard zal naarmate 

je als docent het instrument van de exit-card gaat gebruiken je sneller worden in de beoordeling en 

verwerking van de exit-card (leereffect). Echter als je dit voor elke klas wil doen is het een dagelijks 

verzwaring van je taak.  Meer onderzoek is nodig naar een variatie in het gebruik van exit cards, zo 

kunnen bijvoorbeeld de exit-cards niet elke les worden gebruikt maar om de drie lessen of na het 

afronden van een paragraaf. Ook kan onderzocht worden of alle vragen op de exit-card wel ingevuld 

moeten worden. Een andere optie is om een “model-antwoord” exit-card te maken en leerlingen 

onderling de exit-card te laten beoordelen. De exit-card komt hierdoor nog centraler in de les te staan. 

Verder zou ook het gebruik van ICT-mogelijkheden kunnen worden onderzocht. 

Aanbeveling 4. 

Onderzoek het effect van het gebruik van exit-cards op langere termijn. 

 

Een van de veronderstellingen was dat leerlingen meer inzicht zouden krijgen door het gebruik van 

exit-cards. Inzicht is een vorm van diepleren en zou, naast een beter resultaat op korte termijn, ook 

moeten leiden tot een beter resultaat op langere termijn. Echter de meting die is verricht is direct 

aansluitend aan de lessenserie en dus op korte termijn. Om te bekijken of er op langere termijn 

significante verschillen optreden zou een of meerdere metingen na langere tijd zinvol zijn. Dit zou een 

indruk kunnen geven in hoeverre leerlingen meer inzicht hebben in de stof en dus na een langere tijd 

significant beter zouden score dan een controlegroep. 
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Bijlage 1. Tabellen 
 
 

Tabel 1. Cijfers controlegroep 
 

NR. GEM (*) H7 

1 5,72 5,50 

2 5,82 6,85 

3 5,90 2,80 

4 6,37 5,95 

5 6,99 4,15 

6 7,67 6,85 

7 6,10 8,20 

8 6,82 6,85 

9 5,66 
 

10 6,26 5,95 

11 5,68 4,60 

12 5,94 2,35 

13 5,88 6,85 

14 6,53 4,60 

15 5,09 4,60 

16 7,05 6,85 

17 5,80 5,95 

18 7,14 6,85 

19 7,83 8,20 

20 6,24 3,25 

21 6,42 7,30 

22 7,61 7,75 

23 7,06 6,40 

24 4,34 2,35 

(*) = gemiddeld cijfer gebaseerd op 8 afgenomen proefwerken voor dat het onderzoek begint 
Daar waar geen cijfer is ingevuld houdt in dat het proefwerk niet is gemaakt. 
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Tabel 2. Cijfers Onderzoeksgroep 
 

NR. GEM (*) H7 

1 6,88 5,50 

2 5,38 3,70 

3 6,14 6,85 

4 7,05 6,85 

5 6,02 7,30 

6 5,50 
 

7 7,64 7,30 

8 6,34 3,25 

9 6,20 8,65 

10 6,00 5,95 

11 8,50 8,20 

12 6,56 7,75 

13 5,30 4,15 

14 5,02 8,20 

15 4,51 6,40 

16 5,60 5,95 

17 5,45 5,50 

18 6,38 6,85 

19 5,36 6,40 

20 7,46 7,30 

21 7,15 8,65 

22 7,41 7,75 

23 7,67 8,20 

(*) = gemiddeld cijfer gebaseerd op 8 afgenomen proefwerken voor dat het onderzoek begint 
Daar waar geen cijfer is ingevuld houdt in dat het proefwerk niet is gemaakt. 
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Bijlage 2. Exit-cards 
 

 

 



 

 
33 

 

 

 

 

 

 



 

 
34 

 

 

 

 

 



 

 
35 

 

 

  



 

 
36 

Bijlage 3. Voorbeelden ingevulde en beoordeelde exit-cards 
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Bijlage 4.   Beoordeling exit-card
    Les 1     les 2     Les 3     Les 4     Les 5     Les 6     Les 7   Cijfer 

Nr ingevuld 
eigen 
oordeel 

oordeel 
docent ingevuld 

eigen 
oordeel 

oordeel 
docent ingevuld 

eigen 
oordeel 

oordeel 
docent ingevuld 

eigen 
oordeel 

oordeel 
docent ingevuld 

eigen 
oordeel 

oordeel 
docent ingevuld 

eigen 
oordeel 

oordeel 
docent ingevuld 

eigen 
oordeel 

oordeel 
docent 

voor 
toets 

1 x 3 3 o     x 3 4 o     x 3 3 x 2 2 x 2 2 5,5 

2 x 1 3 x 5 4 o    x 5 2 x 0 1 o    x 2 1 3,7 

3 o     x 3 3 x 0 2 x 4 3 x 3 3 o     x 3 2 6,9 

4 x 2 2 x 2 2 x 3 3 x 1 2 x 3 2 x 1 2 x 4 3 6,9 

5 x 1 2 x 0 4 x 3 3 o     x 0 1 x 0 1 x 0 2 7,3 

6 x 3 3 x 4 3 x 5 3 o    x 0 2 o    o    - 

7 x 1 2 x 0 2 x 0 2 x 1 1 x 0 2 o     x 2 2 7,3 

8 x 3 1 x 3 2 x 0 3 x 3 1 o    x 2 2 x 0 1 3,3 

9 o      3 3 x 0 3 o     x 3 1 x 3 2 x 0 3 8,7 

10 x 3 4 x 2 3 x 1 3 x 1 1 x 2 2 x 1 1 x 2 3 6,0 

11 x 3 4 x 3 3 x 3 4 x 2 2 x 3 4 x 3 2 x 0 2 8,2 

12 x 2 3 x 2 2 x 4 3 x 2 2 x 2 2 x 1 3 x 0 2 7,8 

13 x 3 2 x 3 3 x 3 3 o     x 3 2 x 3 2 x 2 2 4,2 

14 x 1 1 x 3 3 x 3 3 x 3 2 x 3 4 x 3 3 x 1 2 8,2 

15 x 3 3 x 0 3 x 0 3 o     x 0 1 x 0 2 x 2 2 6,4 

16 o    x 0 3 x 0 3 x 5 2 x 1 1 x 1 2 x 2 2 6,0 

17 x 1 3 o     o     o     x 0 1 x 1 2 x 1 1 5,5 

18 x 3 4 x 4 2 x 0 2 x 3 1 x 0 2 x 0 2 x 3 2 6,9 

19 x 0 3 x 0 3 x 4 4 x 2 2 x 3 3 x 3 3 o     6,4 

20 x 1 2 x 0 2 x 1 2 o    x 0 2 x 5 2 x 2 2 7,3 

21 x 4 4 x 3 3 x 3 3 x 3 2 x 0 1 x 2 2 x 0 3 8,7 

22 x 4 4 x 3 3 x 4 3 x 3 3 o     o     x 2 2 7,8 

23 x 4 4 x 3 3 x 1 3 x 4 2 x 0 1 x 5 2 x 2 3 8,2 

x = wel; o = niet 
Oordeel:  
 

• 0 - geen oordeel ingevuld; • 1 – ik beheers het leerdoel niet; • 2 – ik beheers het leerdoel onvoldoende; • 3 – ik beheers het leerdoel 
voldoende; • 4 – ik beheers het leerdoel ruim voldoende; • 5 – ik beheers het leerdoel zo goed dat ik het kan uitleggen aan anderen  
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Bijlage 5. Toets H7 
 
Klas                   
Vak 
 

 
>4 HAVO 
> Wiskunde-A 

 
 
 

 
Datum  
  

 
>Juni 2019 

 
Te toetsen stof  
 

   
> Hoofdstuk 7 
   

 
Vakdocent(en)   
 

 
>HAL51-LUM51-TIM51 

 
Indeling toets 
aantal pagina’s: 
aantal  vragen: 
 

 
 
>2 
>2 

 
Toegestane 
hulpmiddelen   

 
> Grafische  
    rekenmachine 

Opmerkingen 

Voor deze toets zijn maximaal  20 scorepunten te behalen. 
Denk eraan bij elke vraag een berekening en/of verklaring geven.  

 

OPGAVE 1 

 

De familie Peters heeft een winkel die op maandag open is. Ze hebben op 

maandag 11 januari bijgehouden hoeveel klanten N er door de dag heen in de 

winkel waren, zie de onderstaande figuur. Hierin is t de tijd in uren met t = 0 om 

8:00 uur. 

 

 
2p a Geef de coördinaten van de toppen van de grafiek. 

2p b Geef een interval waarop de grafiek afnemend dalend is. 

3p c Hoeveel procent is het absolute maximum hoger dan het minimum bij t = 6? 

3p d  Bereken het differentiequotiënt op het interval [4, 9] 

 
t 

N 

AANTAL KLANTEN WINKEL FAMILIE PETERS 
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OPGAVE 2 

 

Sinds 1 januari 2008 kun je via de Nederlandse 

Spoorwegen (NS) gebruik maken van een zogenaamde 

OV-fiets. Deze fietsen zijn voor abonnementhouders 

beschikbaar op verschillende NS stations. De meeste 

mensen leveren de geleende fiets weer op hetzelfde 

station in, maar het komt ook voor  

dat dit op een ander station gebeurt. 

Een beheerder van de fietsen houdt op een dag bij hoeveel fietsen er in de 

stalling op ‘s-Hertogenbosch Centraal station staan. Zie het toenamediagram 

hieronder, waarin t de tijd in uren is met t = 0 om 8:00 uur en N het aantal fietsen 

in de stalling. Om 14:00 uur stonden er 55 fietsen in de stalling. 

 

   
3p a Hoeveel fietsen stonden er om 16:00 uur in de stalling? En om 8:00 uur? 

3p b Tussen 10 en 11 hebben in totaal 10 mensen een OV-fiets in de stalling 

gezet. 

Hoeveel fietsen zijn er tussen 10 en 11 uur meegenomen?  

4p c  Teken bij dit toenamediagram een mogelijke grafiek 
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Bijlage 6. Voorbeelden opmerkingen reflectie 
 

- Feedback gegeven van les 1. 
- Les2: leerlingen maken de exit-card over het algemeen serieus 
- Leerlingen zijn ook meer bezig met de stof 
- Leerlingen overleggen met elkaar 
- Aan de hand van uitkomsten exit-card van de vorige les theorie kunnen terugpakken / 

toelichten 
- N.a.v. opmerking leerling op exit-card gekeken naar youtube “Math with Menno” 
- Les 6   Moet leerlingen aanzetten tot maken van opgave, aantal leerlingen doen weinig tot 

niets. Dit zijn met name de leerlingen die het toch niet gaan halen. 
- Leerlingen meer met komende toets bezig en stellen van vragen. Invullen exitcard liep 

moeizaam. 
- Invullen van exit-cards kost vaker meer dan 5 minuten 

 


