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Disclaimer 

 

In dit OvO-verslag wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de 

Corona-crisis. Er wordt toegelicht wat er in het onderzoek is aangepast ten opzichte van het 

goedgekeurde onderzoeksplan. De beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van de 

rubric-Corona-versie.
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Samenvatting 

Al enige tijd wordt formatieve assessment gezien als een effectief middel om leerlingen te 

ondersteunen in hun individuele leerbehoeften, echter de toepassing ervan in het Nederlands 

onderwijs was nog beperkt. Dit onderzoek richtte zich op de impact van reflectieve lessen, 

een vorm van formatieve assessment, op de intrinsieke motivatie, self-efficacy, zelfregulering 

en leerresultaten van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Gedurende een 

interventieperiode werden meerdere reflectieve lessen gegeven in een experimentele groep. 

Vóóraf en na afloop werden de leerresultaten en de mate van intrinsieke motivatie, self-

efficacy en zelfregulering van leerlingen in zowel de experimentele groep als een 

controlegroep gemeten middels een aangepaste MSLQ vragenlijst en summatieve toetsen. In 

dit onderzoek is geen impact van de reflectieve lessen op de leerresultaten gevonden. Ook is 

er geen impact gevonden op de mate van intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulering 

van leerlingen. Mogelijke verklaring hiervoor is de relatief korte interventieperiode. 

Aanbevolen wordt om de impact van reflectieve lessen nog een keer over een langere periode 

te onderzoeken. 

 

Trefwoorden: formatieve assessment, intrinsieke motivatie, self-efficacy, zelfregulering, 

leerresultaten. 
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Inleiding 

“De toetsdruk voor leerlingen moet beperkt blijven”, zo citeerde de Vereniging van openbare 

en algemeen toegankelijke scholen in mei 2019 op hun nieuwssite een uitspraak van 

onderwijsminister Arie Slob. De minister reageerde daarmee op schriftelijke kamervragen die 

gesteld werden naar aanleiding van het toegenomen aantal klachten van scholieren in de 

media over de hoge toetsdruk. De minister riep scholen op hun eigen verantwoordelijkheid te 

nemen. Ook op mijn eigen school was de toetsdruk die leerlingen ervaarden een actueel 

thema. Zo was het bestuur bezig met het formuleren van een nieuwe visie op toetsen en 

beoordelen. Hierbij wilde zij formatieve assessments gaan gebruiken om de toetsdruk te 

verminderen. Minder toetsing voor cijfers en meer toetsing om het leerproces te bevorderen.  

Als ik naar mijn eigen klassen keek, hoorde ik leerlingen inderdaad wel eens klagen over het 

aantal proefwerken, maar merkte ik ook dat leerlingen vaak weinig gemotiveerd leken om 

zelf aan de slag te gaan met nieuwe onderwerpen. Pas op het moment dat een proefwerk 

naderde, gingen veel leerlingen pas echt oefenen. Voor menig leerling was dit te laat, laat 

staan dat er bij veel leerlingen sprake was van diep leren. Diep leren vindt namelijk pas plaats 

als leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden koppelen aan kennis en vaardigheden die ze al 

bezitten (Novak, 2002). Hoe mooi zou het zijn om leerlingen al eerder te motiveren zelf aan 

de slag te gaan en dat ze zich verantwoordelijk zouden voelen voor hun eigen leerproces? 

Want hoe bewuster leerlingen bezig zijn met het inrichten en plannen van hun eigen 

leerproces, hoe meer er vaak sprake is van diep leren (Vermunt & Verloop, 1999).  

Wanneer leerlingen eerder inzicht zouden krijgen in hun eigen kennis en vaardigheden door 

middel van formatieve assessment, zou dat hen dan motiveren om zelf actief betrokken te 

raken bij hun leerproces?  

Bij formatieve toetsing moest ik bijna meteen denken aan een filmpje dat getoond werd 

tijdens een college van onderwijskunde. Het filmpje liet zien hoe een docent een korte 

opdracht gaf aan zijn leerlingen, deze vervolgens snel nakeek en aan de hand daarvan zijn les 

inrichtte. Hij liet een paar verschillende antwoorden van leerlingen zien aan de hand waarvan 

een discussie ontstond in de klas over het goede antwoord. Kon deze manier van formatieve 

toetsing, ook wel bekend onder de naam “my favorite no” een positieve bijdrage leveren aan 

het leerproces van leerlingen?  

Al enige tijd wordt formatieve assessment gezien als een effectief middel om leerlingen te 

ondersteunen in hun individuele leerbehoeften (o.a. Black & Wiliam, 1998; Black & Wiliam 

2009). Ondanks dat er in onderzoek is aangetoond dat er betere leerresultaten behaald kunnen 
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worden wanneer er gebruik wordt gemaakt van formatieve assessment (Bennett, 2011), 

bleken nog maar weinig scholen dit ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen (Kippers et 

al., 2016; Wolterinck et al., 2016). Ook Sluijsmans en Kneyber (2016) stelden dat de 

implementatie achterblijft. Als oorzaken noemen zij dat dat scholen en docenten vaak een 

verkeerd beeld hebben van wat formatief toetsten precies is en waaraan de toetsen moeten 

voldoen. Er is behoefte aan handvatten hoe formatieve toetsing vorm te geven in het 

voortgezet onderwijs. 

Dit onderzoek richt zich op het beantwoorden van de vragen die in deze inleiding voorbij zijn 

gekomen. Kan formatieve toetsing in de vorm van “my favorite no” een positieve bijdrage 

leveren aan het leerproces van de leerlingen? Worden leerlingen hierdoor meer gemotiveerd 

en geactiveerd om hun eigen leerproces vorm te geven, waardoor diep leren wordt 

gestimuleerd? En wat is de impact op de leerprestaties van leerlingen?  
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Theoretisch kader 

Belangrijke begrippen die centraal staan in dit onderzoek zijn formatieve toetsing, motivatie, 

zelfregulering en leerprestaties. In dit hoofdstuk worden deze begrippen beschreven en wordt 

er tevens ingegaan op wat er in de literatuur bekend is over de samenhang van deze 

begrippen. 

 

Formatief toetsen 

Definitie formatief toetsen  

In de literatuur worden veel verschillende definities van formatief toetsen genoemd (Andrade 

& Cizek, 2010; Sluijsmans et al., 2013). De kern van al die definities luidt dat er van formatieve 

toetsing gesproken kan worden wanneer lessen anders ingericht worden op basis van de 

inzichten die verzameld worden tijdens zo’n formatieve toets. Wanneer dus blijkt dat leerlingen 

bepaalde vaardigheden nog niet onder de knie hebben, dan kan er bijvoorbeeld besloten worden 

om hier nog extra tijd aan te besteden. Omgekeerd kan natuurlijk ook. Wel wordt er vanuit 

gegaan dat de keuzes die op basis van een formatieve toets genomen worden beter onderbouwd 

zijn dan de keuzes die genomen zouden zijn zonder de inzichten van een formatieve toets 

(Black & William, 2009).   

 

Vormen van formatief toetsen 

In een reviewstudie van Sluijsmans et al. (2013) worden acht methoden van effectieve 

formatieve toetsen genoemd: 

1. (Formatieve) feedback – er wordt informatie gegeven aan leerlingen over hun 

gemaakte werk en hun (leer)gedrag met de bedoeling dat leerlingen ervan leren en 

hun leerproces hierop aanpassen (Fluckiger et al.,2010). Binnen formatief toetsen 

wordt feedback als één van de belangrijkste elementen gezien (o.a. Bennett, 2011; 

Black & Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007). 

2. Vragen stellen – door middel van vragen stellen kunnen docenten inzicht krijgen in 

het niveau en manier van denken van leerlingen, aan de hand waarvan lessen 

(eventueel) aangepast kunnen worden (Black & Wiliam, 1998). Belangrijke aspecten 

bij het stellen van vragen is dat er vooral open vragen worden gesteld en dat ze gericht 

zijn op het denkproces van leerlingen en niet (alleen) op het geven van een goed 

antwoord (Sluijsmans et al., 2013). 
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3. Toets dialogen – aan de hand van gesprekken met leerlingen in de klas wordt 

voortdurend informatie verzameld over het niveau en kennisbegrip van deze 

leerlingen en worden instructies en lessen hierop zo aangepast dat de leerdoelen 

behaald worden (Ruiz-Primo, 2011).  

4. Reflectieve lessen – met behulp van vaak verschillende toets- en/of werkvormen 

(Sluijsmans et al., 2013) wordt er op belangrijke momenten tijdens de les of instructie 

ingegaan op de meest voorkomende fouten, misconcepties en werkwijzen van 

leerlingen (Ayala, 2008). De toetsing zorgt voor het nodige inzicht, waarna met 

andere werkvormen, zoals bijvoorbeeld klassikale vraaggesprekken, er aandacht 

besteed wordt aan deze meest voorkomende fouten, misconcepties en werkwijzen. 

5. Self-assessment – aan de hand van nakijkmodellen kunnen leerlingen zelf kijken hoe 

goed ze bepaalde stof beheersen. Volgens Cauley en McMillan (2009) bestaat een 

self-assessment uit het beoordelen van eigen werk, het achterhalen van waar kennis 

en/of vaardigheden nog niet op het gewenste niveau zijn en om hier vervolgens mee 

aan de slag te gaan om dit gewenste niveau te behalen. 

6. Peer-assessment – een vorm die veel lijkt op self-assessment, maar waarbij nu een 

klasgenoot het werk vergelijkt met het gewenste niveau in plaats van dat de leerling 

dat zelf doet (Black & Wiliam, 1998). 

7. Beoordelingsrubrieken – een vorm waarbij er beschrijvingen, criteria of ook wel 

voorbeelden worden gegeven van verschillende niveaus waarop de leerdoelen behaald 

kunnen worden. De beoordelingsrubrieken zijn hierdoor geschikt voor het scheppen 

van de juiste verwachtingen en het inzichtelijk maken van hoe goed het werk van een 

leerling al voldoet aan de gestelde criteria (Mui So et al., 2011).  

8. Summatieve toets als formatieve toets – aan de hand van een toets  (met eventueel een 

cijfer voor deze toets) krijgt de leerling informatie over hoe goed hij/zij de stof 

beheerst. Op basis hiervan kan het verdere leerproces ingericht worden (Ayala, et al. 

2008; Bennett, 2011). 

  

Formatieve toetsvorm toegepast in dit onderzoek 

Bij de formatieve toetsvorm “my favorite no” wordt op een bewust moment in het curriculum 

een toetstaak ingezet om het begrip van leerlingen te controleren en informatie te verzamelen 

over hun niveau. Vervolgens worden enkele antwoorden getoond aan de leerlingen. Aan de 

hand van open vragen en het geven van feedback worden deze besproken, zodat de leerlingen 
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aan het denken worden gezet. Indien nodig worden er extra opdrachten of uitleg gegeven 

over het betreffende onderwerp. Het onderwijs wordt dus ingericht op basis van het 

geconstateerde niveau van de leerlingen.  Deze vorm van formatief toetsen kan aan de hand 

van voorgaande sub-paragraaf ook wel omschreven worden als een reflectieve les.  

 

Formatief toetsen en leerprestaties 

Uit onderzoek blijkt dat formatief toetsen een positief effect heeft op leerprestaties van 

leerlingen (o.a. Black & William, 1998; Bennett, 2011). Leahy et al. (2005) hebben op basis 

van onderzoek vijf strategieën geformuleerd voor effectieve formatieve toetsing:  

1. Verduidelijk en deel leerdoelen en kwaliteitscriteria met de leerlingen; Refererend aan 

Black et al. (1998) benoemen Leahy et al. (2005) dat een slecht resultaat vaak het 

gevolg is van het feit dat leerlingen niet begrijpen wat de docent van hen vraagt.  

2. Organiseer effectieve discussies, taken en leeractiviteiten. Vergelijken van 

antwoorden, geven van feedback en klassikale discussies zijn onderdelen die behoren 

tot de reflectieve lessen van dit onderzoek. Heinze et al. (2012) laten zien in hun 

onderzoek dat het voor leerlingen belangrijk is om niet alleen maar te leren over de 

dingen die ze goed doen, maar te leren van en over hun fouten. Enkel een veilig 

leerklimaat is daarbij niet voldoende. Het is belangrijk dat er ook activiteiten 

plaatsvinden om de cognitieve strategieën van leerlingen te ontwikkelen, zoals het 

corrigeren van fouten, het verklaren waarom iets fout is en het ontwikkelen van 

strategieën om de fouten in de toekomst te voorkomen.  

3. Geef feedback die leerlingen verder brengen in hun leerproces; Geef dus informatie 

aan leerlingen waardoor ze hun (leer)gedrag en leerproces kunnen aanpassen en het 

leren wordt gestimuleerd. Refererend aan Black et al. (1998) is het hierbij belangrijk 

om deze feedback zo snel mogelijk te geven en niet in de vorm van een cijfer, omdat 

dat afleidt van de inhoud.  

4. Maak leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces 

5. Zet leerlingen in als leerbron voor elkaar door middel van bijvoorbeeld peer- en self-

assessment. Rittle-Johnson et al. (2007) vonden in hun studie een positieve impact op 

met name de procedurele kennis van leerlingen wanneer antwoorden en gebruikte 

strategieën van leerlingen effectief met elkaar vergeleken worden.  

 



REFLECTIEVE LESSEN 11 

Als de reflectieve lessen aan (enkele van) bovenstaande criteria voldoen, zal de invoering 

ervan naar verwachting impact hebben op de leerprestaties van de leerlingen (zie figuur 1).  

 

 

 

 

 

Formatief toetsen, motivatie en leerprestaties 

Volgens de zelf-determinatie theorie van Deci en Ryan (2000) kan motivatie variëren van 

extrinsieke motivatie, waarbij leerlingen gemotiveerd worden door externe factoren zoals 

bijvoorbeeld goede cijfers, tot intrinsieke motivatie, waarbij een leerling gemotiveerd wordt 

door de leertaak/stof door bijvoorbeeld interesse en nieuwsgierigheid. Onderzoek laat zien 

dat de mate van intrinsieke motivatie een goede voorspeller is van de leerprestaties van 

leerlingen. Leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn, zullen gemakkelijker stof opnemen 

(o.a. Simons, 1988; Wigfield, 2004; Woolfolk, 2012; Brophy, 2003). In vergelijking met 

extrinsiek gemotiveerde leerlingen, zullen intrinsiek gemotiveerde leerlingen naar 

verwachting beter presteren, volhardender zijn in hun leren en in hogere mate diep leren 

(Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste et al., 2006).  

Door formatieve toetsing willen we dus graag de intrinsieke motivatie van leerlingen 

verhogen. Uit een studie van Hondrich et al. (2018) blijkt dat formatieve toetsing inderdaad 

een positief effect kan hebben op de intrinsieke motivatie van leerlingen. Zo vonden zij in 

hun onderzoek dat formatieve toetsing de intrinsieke motivatie van leerlingen verhoogde door 

het positieve effect van formatieve toetsing op de self-efficacy van leerlingen. Self-efficacy 

kan ook wel omschreven worden als de mate waarin leerlingen vertrouwen hebben in hun 

eigen kennis- en vaardigheden (Schunk & Pajares, 2001). Schunk et al. (1991, 2007) tonen in 

hun onderzoeken aan dat het geven van feedback de intrinsieke motivatie van een leerling 

kan verhogen.  

Echter niet elk onderzoek uitgevoerd in het voortgezet onderwijs toont dit positieve verband 

tussen formatieve toetsing en intrinsieke motivatie aan. In een onderzoek van Yin et al. 

(2008) was de impact van formatieve toetsing op de motivatie van leerlingen niet statistisch 

significant. Als mogelijke verklaringen hiervoor werden de beperkte onderzoeksgroep van 12 

docenten genoemd, het feit dat niet alle docenten formele formatieve assessmenttools 

Figuur 1 Relatie formatief toetsen en leerprestaties 
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gebruikten maar sommigen alleen spontane informele feedback gaven aan hun leerlingen en 

het verschil in het aantal lessen dat zij besteedden aan bepaalde leerstof.  

Een reflectieve les, een vorm van formatieve toetsing, zou dus volgens de literatuur een 

positief effect kunnen hebben op de intrinsieke motivatie, mogelijk via een verhoging van de 

self-efficacy. Cauley en McMillan (2010) stellen dat effectief leren het verhogen van 

motivatie en prestaties bij leerlingen impliceert. Een reflectieve les, die effectief is voor leren 

(Sluijsmans et al., 2013), impliceert dus een verhoging van de motivatie en prestaties bij 

leerlingen. In figuur 2 zijn, voortbordurend op figuur 1, de relaties tussen formatief toetsen, 

intrinsieke motivatie, self-efficacy en leerresultaten weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

Formatief toetsen, zelfregulering en leerprestaties 

Wanneer een leerling zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar eigen leerproces dan 

wordt dit ook wel zelfregulatie genoemd (Vrieling, 2012; Vermunt & Verloop, 1999). Die 

verantwoordelijkheid uit zich doordat een leerling bewust bepaalde kennis en/of gedrag 

gebruikt om zijn/haar leerdoelen te behalen (Zimmerman, 2002; Pintrich, 2004; Schunk, 

2008). Het wordt daarom ook wel zelfsturing genoemd (Zimmerman, 2002). Hattie (2013) 

heeft aangetoond dat zelfregulatie de leerstrategie is die het grootste (positieve) effect heeft 

op de leerresultaten van leerlingen. Hoe meer zelfsturingsstrategieën leerlingen kunnen 

inzetten, hoe beter vaak de resultaten van deze leerlingen (Zimmerman & Kitsantas, 2007; 

Black & Wiliam, 1998; Sluijsmans et al, 2013; Schildkamp et al., 2014). Wanneer docenten 

hun leerlingen leren hoe zij de feedback en inzichten uit formatieve toetsing kunnen 

gebruiken om hun leerproces zo goed mogelijk vorm te geven, kunnen zij een positieve 

bijdrage leveren aan de leerprestaties van leerlingen. In figuur 3 zijn de relaties van de 

begrippen die tot nu toe aan bod kwamen weergegeven. 

Figuur 2 Relatie formatief toetsen, intrinsieke motivatie, self-efficacy en leerprestaties 
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Intrinsieke motivatie, self-efficacy, zelfregulering en leerprestaties 

Meerdere onderzoeken (Vermunt & Verloop, 1999; Pintrich & De Groot, 1990) stellen dat 

om de zelfregulatie van leerlingen te verhogen, leerlingen gemotiveerd moeten worden om 

actief betrokken te worden bij het eigen leerproces. Wanneer leerlingen niet gemotiveerd zijn 

om bepaalde opdrachten uit te voeren, zal er vaak ook weinig sprake zijn van zelfregulatie. 

Ook geldt dat wanneer leerlingen een hoge mate van self-efficacy bezitten en dus meer 

vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, ze vaak meer moeite doen om lastige en/of saaie 

opdrachten uit te voeren (Pintrich & De Groot, 1990). Uit hetzelfde onderzoek van Pintrich 

en De Groot (1990) werd geconcludeerd dat zelfregulatie een betere voorspeller was van de 

leerprestatie dan self-efficacy en intrinsieke motivatie. In figuur 4 zijn de relaties tussen 

formatief toetsen, intrinsieke motivatie, self-efficacy, zelfregulering en leerprestaties 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Relatie formatief toetsen, zelfregulering en leerprestaties 

Figuur 4 Relatie formatief toetsen, intrinsieke motivatie, self-efficacy, zelfregulering en leerprestaties 
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Uitkomsten eerder onderzoek 

Er is al veel onderzoek gedaan naar de samenhang van motivatie, zelfregulering en 

leerprestaties en naar de impact van formatieve toetsing op deze aspecten. Helaas ontbreekt 

vaak een concrete beschrijving van de onderzochte methode, dus welke vorm van formatieve 

toetsing is gebruikt. Hierdoor is het moeilijk om goede algemene conclusies te trekken uit de 

literatuur (Dunn & Mulvenon, 2009; Bennett, 2011). Daarnaast is het onderzoek vaak in heel 

verschillende contexten uitgevoerd, waardoor ze ook moeilijk vergelijkbaar zijn (Sluijsmans 

et al., 2013). Op de vraag wat de impact is van reflectieve lessen op de intrinsieke motivatie, 

self-efficacy, zelfregulering en de leerprestaties van leerlingen is op basis van de literatuur 

wel een inschatting te geven, echter wat de daadwerkelijke impact is in de specifieke context 

van mijn klas wordt onderzocht in dit onderzoek. 
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Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek is de impact van reflectieve lessen op de leerprestaties, de intrinsieke 

motivatie, de self-efficacy en zelfregulatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs 

onderzocht.  

 

Onderzoeksvragen  

- Wat is de impact van reflectieve lessen op de leerprestaties van leerlingen?  

- Wat is de impact van reflectieve lessen op de intrinsieke motivatie, self-efficacy en 

zelfregulatie van leerlingen? 

- Wat is de samenhang tussen intrinsieke motivatie, self-efficacy, zelfregulatie en 

leerprestaties? 

 

Hypotheses 

Aan de hand van de onderzoeksvragen en de literatuur zijn drie hypotheses gespecificeerd 

(zie ook figuur 5): 

1) Reflectieve lessen bevorderen de leerprestaties van leerlingen. 

2) Reflectieve lessen bevorderen de intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulering 

van leerlingen 

3) Intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulatie hebben een voorspellende waarde 

ten aanzien van de leerprestaties 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 Verwachte uitkomst  
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Methode 

Participanten 

De onderzoeksgroep bestond uit leerlingen van twee havo-brugklassen, waarbij één klas 

fungeerde als controlegroep en één brugklas als experimentele groep. De experimentele groep 

bestond uit 28 leerlingen en de controlegroep uit 30 leerlingen, allemaal tussen de 12 en 13 

jaar oud. Beide klassen waren vergelijkbaar qua schoolniveau en hebben een half jaar 

wiskundeonderwijs gevolgd bij aanvang van dit onderzoek. Tevens hebben de leerlingen van 

beide klassen gedurende het gehele jaar dezelfde summatieve toetsen op dezelfde dag gehad. 

Beide klassen hadden les van een andere docent, waarvan de ene docent ongeveer 20 jaar 

ervaring in het wiskundeonderwijs had, de andere bijna 2 jaar.  

Er is gekozen om het onderzoek uit te voeren in de brugklas, omdat daar het aantal 

summatieve toetsen werd teruggebracht in het tweede helft van het jaar van twee summatieve 

toetsen per onderwerp (hoofdstuk) naar één summatieve toets. De periode tussen de toetsen 

werd dus langer dan de leerlingen gewend waren. Er kon dus goed gekeken worden wat het 

effect was van de invoering van reflectieve lessen.  

Om de privacy te waarborgen zijn de namen van de leerlingen gecodeerd, waarbij er aan elke 

leerling een letter is toegewezen om aan te geven in welke groep een leerling zit en een 

nummer. Alle leerlingen hebben aan het onderzoek meegewerkt. Wel hebben enkele 

leerlingen de tweede vragenlijst niet in kunnen vullen vanwege afwezigheid. 

Tabel 1: codesysteem leerlingen 

Experimentele groep E 

Controlegroep C 

Leerling nummer 1-30 

 

Procedure 

In dit onderzoek was sprake van een quasi-experimenteel waarbij een verwacht effect van een 

interventie (de reflectieve lessen) op een doelgroep (de experimentele- en controlegroep) 

werd onderzocht, maar waarbij de leerlingen van de experimentele groep en controlegroep 

niet aselect gekozen zijn. Er is uitgegaan van bestaande klassen. In figuur 6 is de 

onderzoeksopzet van dit onderzoek weergegeven.  
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Dataverzameling 

Bij de start van het onderzoek (0-meting) en na afloop van de interventie (meting-1) zijn er 

metingen uitgevoerd. Met behulp van een vragenlijst zijn aan leerlingen van beide groepen 

vragen gesteld met betrekking tot hun intrinsieke motivatie, self-efficacy en mate van 

zelfregulering. Voor de leerprestaties zijn de cijfers van de laatste summatieve toets 

voorafgaande aan het onderzoek genomen en de eerste summatieve toets na afloop van de 

interventie. Redenen om de cijfers van de laatste toets voorafgaand aan het onderzoek te 

nemen, waren dat: 1) deze toets een onderwerp betrof dat vergelijkbaar was met het 

onderwerp dat tijdens de interventie is behandeld, 2) dit de tweede summatieve toets betrof 

na terugdringing van het aantal toetsen per hoofdstuk, waardoor leerlingen al iets aan deze 

manier van werken hadden kunnen wennen. De vragenlijst is beide keren de laatste les voor 

de summatieve toets afgenomen. Zowel de vragenlijst als de summatieve toetsen zijn in beide 

klassen op dezelfde dag afgenomen.  

 

Reflectieve lessen in de experimentele groep 

Gedurende vijf weken zijn er voor de hoofdleerdoelen in totaal 5 reflectieve lessen 

ontwikkeld en gegeven (zie ook tabel 2). Hierbij is rekening gehouden met de strategieën 

voor effectieve formatieve toetsing zoals beschreven in het theoretisch kader. De reflectieve 

lessen bestonden uit een schriftelijke korte opdracht waarbij de vaardigheden passende bij het 

leerdoel aan bod kwamen. De docent bekeek de antwoorden van de leerlingen en checkte het 

werk op veelvoorkomende fouten en misconcepties. Vervolgens werden 2 of 3 antwoorden 

uitgekozen en getoond aan de klas, waarbij de antwoorden werden geanonimiseerd. De 

Figuur 6: Onderzoeksopzet 
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leerlingen bekeken de antwoorden en hadden 5 minuten de tijd om in tweetallen te 

discussiëren over wat er goed was gegaan en wat minder goed. Vervolgens werd de discussie 

naar een klassikaal gesprek verplaatst, waarbij er vragen gesteld werden en feedback gegeven 

werd door zowel de docent als de leerlingen zelf. De vragen die gesteld werden door de 

docent waren zowel gericht op de antwoorden als op de oplossingsstrategie. Zo leerden 

leerlingen niet alleen verwoorden van wat ze zagen maar ook wat hun oplossingsstrategieën 

waren. Na de klassikale bespreking werd er, indien nodig, nog één opgave gegeven op het 

bord die leerlingen in hun schrift moesten maken of kregen groepjes leerlingen nog een extra 

uitleg van het onderwerp. Tevens kregen alle leerlingen hun antwoorden terug met een korte 

individuele feedback op hun werk. Een reflectieve les duurde tussen de 20 en 30 minuten. In 

bijlage I staan materialen weergegeven van de reflectieve lessen. De overige tijd werd er 

regulier les gegeven, wat bestond uit het bespreken (indien nodig) van het huiswerk, 

klassikale instructie, (al dan niet in groepjes) oefenen met de vaardigheden die behoorden bij 

de leerdoelen. De laatste les voor de summatieve toets werd besteed aan herhaling van de 

stof, extra oefeningen waarbij de verschillende vaardigheden door elkaar heen toegepast 

werden en extra individuele uitleg voor de leerlingen die dit nodig hadden. Tijdens deze 

reguliere lessen werden ook methoden als feedback en vragen stellen toegepast. Ter 

voorbereiding op de toets konden de leerlingen zelf thuis een diagnostische toets maken. 

 

Tabel 2: Overzicht reflectieve les 

Onderwerp Leerdoelen Reflectieve les 

Lineaire en 

kwadratische 

vergelijkingen 

Leerlingen kunnen kwadraten en wortels berekenen 

van zowel positieve als negatieve getallen 

1 

Leerlingen kunnen kwadratische formules herkennen 

en kunnen het beeld berekenen, gegeven het origineel 

2 

Leerlingen kunnen de grafiek tekenen van zowel een 

lineaire als een kwadratische vergelijking 

3 

Leerlingen kunnen herleiden bij zowel 

vermenigvuldigen en optellen 

4 

Leerlingen kunnen herleiden bij optellen en aftrekken 

door elkaar 

5 

 

 

Reguliere lessen in de controlegroep 

In de controlegroep zijn reguliere lessen gegeven. Deze bestonden uit klassikale instructies, 

bespreken van huiswerk en individueel oefenen met nieuwe vaardigheden. Net als in de 

experimentele groep is in de laatste les voor een summatieve toets geoefend met opgaven 
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waarbij de vaardigheden door elkaar heen werden gevraagd en is er een samenvatting 

gegeven door de docent. Doordat er geen reflectieve lessen werden gegeven, hadden de 

leerlingen meer tijd om tijdens de wiskundelessen (begeleid) te oefenen met nieuwe 

vaardigheden. Veelgemaakte fouten en misconcepties zijn door de docent tijdens de instructie 

aan bod gekomen. Ook zijn tijdens de lessen methoden als vragen stellen en feedback geven 

gebruikt. Ter voorbereiding op de toets konden de leerlingen zelf thuis een diagnostische 

toets maken.  

 

Instrumenten 

Voor het meten van de intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulering van leerlingen is 

gebruik gemaakt van de Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Voor de 

leerprestaties zijn de cijfers van twee summatieve toetsen gebruikt (zie tabel 6 voor een 

overzicht van de meetinstrumenten).  

De MSLQ is een instrument waarmee de mate waarin leerlingen gebruik maken van 

leerstrategieën en hun motivatie voor een vak en/of opleiding in kaart gebracht kunnen 

worden (Pintrich et al., 1991). De MSLQ is een gevalideerd meetinstrument dat bovendien 

ingezet kan worden in een onderwijsomgeving (Ledoux et al., 2013).  

De MSLQ is modulair opgebouwd. De motivatieschaal bestaat uit diverse sub-schalen voor 

het in kaart brengen van de reden waarom leerlingen een cursus/vak willen volgen, de mate 

waarin leerlingen vertrouwen hebben in het behalen van een goed resultaat en de mate waarin 

leerlingen ‘bang’ zijn voor de toets. De leerstrategieënschaal bestaat uit sub-schalen voor het 

waarderen van de mate waarin studenten cognitieve en metacognitieve strategieën gebruiken.  

Deze schalen en sub-schalen kunnen ook los van elkaar gebruikt worden (Pintrich, et al., 

1991). In de MSLQ zijn aparte sub-schalen aanwezig voor het meten van de intrinsieke 

motivatie, mate van self-efficacy en zelfregulering van leerlingen. De intrinsieke motivatie 

wordt bepaald aan de hand van 4 items (zie tabel 3) die beantwoord moeten worden op een 7-

punt Likert schaal. Een 1 geeft aan dat een vraag helemaal niet op hen van toepassing is en 

een 7 als het juist helemaal op hen van toepassing is (Pintrich et al., 1991).  

Self-efficacy wordt bepaald aan de hand van 8 items (4 items hiervan staan ter illustratie 

weergegeven in tabel 4) en zelfregulering aan de hand van 12 items (zie voor enkele items 

tabel 5). Een compleet overzicht van alle items behorende tot de sub-schalen is weergegeven 

in bijlage II. 
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Tabel 3: Items van de sub-schaal intrinsieke motivatie  

Item Sub-schaal intrinsieke motivatie 

1 Tijdens de les geef ik de voorkeur aan lesmateriaal dat mij echt uitdaagt, zodat ik 

nieuwe dingen kan leren. 

2 Tijdens de les geef ik de voorkeur aan lesmateriaal dat mij nieuwsgierig maakt, ook 

al is het moeilijk om te leren 

3 Het meest bevredigend voor mij aan dit vak is om de inhoud zo goed mogelijk te 

begrijpen. 

4 Wanneer ik de keuze heb tijdens de les, kies ik voor opdrachten waarvan ik kan 

leren, ook al geven ze geen garantie op een goed cijfer. 

 

Tabel 4: Enkele items van de sub-schaal self-efficacy  

Item Sub-schaal self-efficacy 

1 Ik geloof dat ik een zeer goed cijfer ga halen voor dit vak 

2 Ik ben er zeker van dat ik de moeilijkste stof in het boek van dit vak kan begrijpen 

3 Ik heb er vertrouwen in dat ik de basisconcepten onderwezen in dit vak kan 

begrijpen 

4 Ik heb er vertrouwen in dat ik de moeilijkste onderwerpen gepresenteerd door de 

docent in dit vak kan begrijpen  

 

Tabel 5: Enkele items van de sub-schaal zelfregulering  

Item Sub-schaal zelfregulering 

1 Tijdens de les mis ik vaak belangrijke zaken, omdat ik aan andere dingen denk. 

2 Als ik voor dit vak aan het lezen ben, verzin ik vragen om mijn aandacht erbij te 

houden. 

3 Als ik verward raak door iets wat ik lees voor dit vak, dan kijk ik terug om het uit te 

zoeken. 

4 Als lesmateriaal moeilijk te begrijpen is, dan verander ik de manier waarop ik het 

materiaal lees. 

 

De originele MSLQ is ontwikkeld in het Engels met behulp van studenten die studeerden aan 

de universiteit (Pintrich et al., 1991). Voor het gebruik van de vragenlijst in dit onderzoek is 

deze vertaald naar het Nederlands en zijn de vragen tevens aangepast aan het niveau van de 

leerlingen en toegespitst op het wiskundevak. In figuur 7 zijn de stappen die hierbij 

doorlopen zijn weergegeven. In bijlage II is de totstandkoming van de uiteindelijke 

vragenlijst weergegeven en in bijlage III staat de definitieve vragenlijst weergegeven. 

 

 

Figuur 7 Stappenplan opstellen vragenlijst  
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Om de data van de vragenlijst geschikt te maken voor analyse moesten, volgens de MSLQ 

handleiding (Pintrich et al., 1991) de antwoorden op twee vragen omgecodeerd worden 

(vraag 4 en 23 van de vragenlijst gegeven in bijlage III). Tevens is ook een 

betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd om te bepalen of de diverse items behorende tot een 

sub-schaal ook daadwerkelijk samengevoegd konden worden tot één variabele (zie bijlage 

IV). Uit de betrouwbaarheidsanalyse bleek dat zowel de schaal voor zelfregulering (12 items; 

α = .817) als de schaal voor self-efficacy (8 items; α = .910) betrouwbaar waren. De 

intrinsieke motivatieschaal bleek een matige betrouwbaarheid te hebben (4 items;  α = .566). 

Door het verwijderen van vraag 19 (3 items; α = .628) of vraag 13 en 19 (2 items; α = .784), 

zou de betrouwbaarheid van de schaal verhoogd kunnen worden. Door het geringe aantal 

vragen behorende tot deze schaal en om vast te houden aan de MSLQ vragenlijst is ervoor 

gekozen om deze vragen niet te verwijderen. Dus ook de schaal intrinsieke motivatie is 

geconstrueerd door per leerling het gemiddelde te nemen van de scores van de verschillende 

items behorende tot die schaal. 

Voor het meten van de leerprestaties zijn de cijfers van twee summatieve toetsen gebruikt. De 

eerste summatieve toets betrof een toets met betrekking tot afronden, procentberekeningen en 

evenredige verbanden. De tweede summatieve toets betrof een toets over kwadraten, machten 

en herleiden. In bijlage V zijn de summatieve toetsen weergegeven.  

 

Tabel 6: Overzicht meetinstrumenten  

Variabelen Meetinstrument Toelichting 

Intrinsieke motivatie MSLQ vragenlijst 4 vragen vertaald naar het 

onderwerp en niveau van de 

leerlingen  

Self-efficacy MSLQ vragenlijst 8 vragen vertaald naar het 

onderwerp en niveau van de 

leerlingen 

Zelfregulatie MSLQ vragenlijst 12 vragen vertaald naar het 

onderwerp en niveau van de 

leerlingen 

Leerprestaties Summatieve toets 2 cijfers per leerlingen van 

summatieve toetsen 
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Analyse 

Om de impact van de reflectieve lessen op de leerprestaties, intrinsieke motivatie, self-

efficacy en zelfregulering te bepalen zijn mixed ANOVA testen uitgevoerd in SPSS. Dit is 

gedaan om de verschillen in resultaten tussen de experimentele groep (E) en controlegroep 

(C) te kunnen bepalen, waarbij er tevens rekening gehouden wordt met eventuele 

ontwikkelingen over de tijd als met eventuele verschillen in moeilijkheidsgraad tussen de 

summatieve toetsen. In de testen dienden de scores op de verschillende metingen van de 

leerprestaties, intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulering als afhankelijke variabelen 

en diende de groep waartoe de leerlingen behoorde als onafhankelijke variabele.  

De leerprestaties, intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulering voldeden voor iedere 

groep aan de aanname van normaliteit (zie bijlage VI). Bij de analyses zijn de data van alle 

leerlingen meegenomen die aan de metingen hebben deelgenomen. Dit betekende een 

populatie van N=54 (experimentele groep N=27 en controlegroep N=27) voor de analyse van 

de leerresultaten. Voor de analyse van de andere variabelen was er een populatie van N=45 

(experimentele groep N=22 en controlegroep N=23). Er zijn geen leerlingen gedurende de 

meetperiode veranderd van groep. 

Om te bepalen of intrinsieke motivatie, self-efficacy en mate van zelfregulering ook een 

voorspellende waarde hadden ten aanzien van de leerresultaten van leerlingen is een 

multipele regressieanalyse uitgevoerd. Omdat er geen verschil werd verwacht in 

voorspellende waarde tussen de experimentele groep en de controlegroep, zijn data van beide 

groepen samengevoegd om zo de populatie te vergroten (N=99). 

 

Aanpassingen ten aanzien van oorspronkelijke onderzoeksplan 

Vanwege de corona-crisis is de onderzoeksopzet zoals beschreven in de voorgaande 

paragrafen op een aantal punten aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke 

onderzoeksplan. In het originele plan zou er na meting-1 in week 5 nog een reeks van 15 

reguliere lessen en 5 reflectieve lessen plaatsvinden. Na afloop van deze tweede reeks zou in 

week 10 aan de hand van dezelfde vragenlijst nogmaals de mate van intrinsieke motivatie, 

self-efficacy en zelfregulering gemeten worden en zou er nog een summatieve toets gegeven 

worden. In figuur 8 zijn de aanpassingen ten aanzien van het oorspronkelijke plan 

weergegeven. In tabel 7 is een overzicht gegeven van reflectieve lessen die in het 

oorspronkelijke plan gegeven zouden worden en geen onderdeel meer hebben uitgemaakt van 
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dit onderzoek. Er zijn verder geen aanpassingen doorgevoerd ten aanzien van de 

meetinstrumenten en de analyse. 

 

 

Figuur 8: Overzicht aanpassingen ten aanzien van de oorspronkelijke onderzoeksopzet 

 

Tabel 7: Reflectieve lessen die niet uitgevoerd zijn 

Onderwerp Leerdoelen Reflectieve les 

Vlakke figuren Leerlingen kunnen zwaarte-en hoogtelijnen tekenen en 

herkennen 

6 

Leerlingen weten wat de bijzondere driehoeken zijn en 

kunnen ze herkennen en tekenen 

7 

Leerlingen kunnen de hoeken van driehoeken 

berekenen met behulp van alle rekenregels 

8 

Leerlingen weten wat de bijzondere vierhoeken zijn en 

kunnen ze herkennen en tekenen. 

9 

Leerlingen weten wat F- en Z-hoeken zijn en kunnen 

deze gebruiken om hoeken te berekenen. 

10 
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Resultaten 

Hypothese 1: Reflectieve lessen bevorderen de leerprestaties van leerlingen  

De beschrijvende resultaten (zie tabel 8) laten zien dat de gemiddelde cijfers van de toets 

voor de interventie (toets 0) en na de interventie (toets 1) voor de experimentele groep 

nagenoeg gelijk aan elkaar waren. De gemiddelden van de experimentele groep en de 

controlegroep lagen tijdens de 0-meting ook dicht bij elkaar, echter bij toets 1 vertoonde de 

controle groep een lager gemiddelde. 

 

Tabel 8 Statistische gegevens met betrekking tot leerprestaties 

Toets Groep Mean Std. deviation N 

Toets 0 C 5.926 1.412 27 

 E 6.033 1.335 27 

 Totaal 5.980 1.362 54 

Toets 1 C 5.352 1.333 27 

 E 6.048 1.325 27 

 Totaal 5.700 1.362 54 

 

Uit de mixed ANOVA test (zie tabel 9) bleek er geen significante impact van de factor tijd op 

de leerresultaten (F(1.37, 52) = 1.37, p = .247). Ook het interactie effect tussen tijd en groep 

(F(1.52, 52) = 1.52, p = .223) bleek niet significant. Met andere woorden, het effect van tijd 

op de leerresultaten van de controle groep was dus vergelijkbaar met het effect van tijd op de 

leerresultaten van de experimentele groep. 

 

Tabel 9 Tests of Within-Subjects Effects leerresultaten 

Bron Type III 

Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Tijd 2.111 1 2.111 1.373 .247 .026 

Tijd*Groep 2.341 1 2.341 1.522 .223 .028 

Error (Tijd) 79.973 52 1.538    

 

In tabel 10 is te zien dat er ook geen significant (p = .157) verschil is tussen de leerresultaten 

van beide groepen.  
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Tabel 10 Tests of Between-Subjects Effects leerresultaten 

Bron Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Intercept 1841.586 1 1841.586 1739.970 .000 .971 

Groep 2.180 1 2.180 2.060 .157 .038 

Error 55.037 52 1.058    

 

Hypothese 2: Reflectieve lessen bevorderen de intrinsieke motivatie, self-efficacy en 

zelfregulering  

 

De beschrijvende resultaten (zie tabel 11) laten zien dat de dat de gemiddelde intrinsieke 

motivatie en self-efficacy voor zowel de experimentele groep als de controlegroep op meting 

1 iets hoger liggen dan op meting 0. Voor de mate van zelfregulering zien we voor beide 

groepen een lichte daling bij meting 1. Daarnaast is de populatie in deze analyse iets lager 

dan de populatie in de analyse van de leerresultaten, vanwege de absentie van een aantal 

leerlingen tijdens meting 1. 

 

Tabel 11 Statistische gegevens  m.b.t. intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulering 

Variabele Meting Groep Mean Std. Deviation N 

Intrinsieke  0 C 4.239 1.214 23 

Motivatie  E 4.580 1.186 22 

  Totaal 4.406 1.199 45 

 1 C 4.294 1.107 23 

  E 4.682 .948 22 

  Totaal 4.483 1.040 45 

Self-efficacy 0 C 4.383 1.073 23 

  E 4.298 1.281 22 

  Totaal 4.342 1.166 45 

 1 C 4.519 1.080 23 

  E 4.361 1.291 22 

  Totaal 4.442 1.177 45 

Zelfregulering 0 C 4.540 1.091 23 

  E 4.636 .864 22 

  Totaal 4.587 .977 45 

 1 C 4.220 1.082 23 

  E 4.370 .898 22 

  Totaal 4.293 .988 45 

 

Resultaten van de mixed ANOVA test (zie tabel 12) laten zien dat de intrinsieke motivatie 

(F(.48, 43) = .48, p = .494), de self-efficacy (F(.66, 43) = .66, p = .422) en de mate van 

zelfregulering (F(.57, 43) = .57, p = .453) niet significant verschilden over tijd.  
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Tabel 12 Tests of Within-Subjects Effects intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulatie 

Variabele Bron Type III 

Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Intrinsieke Tijd .138 1 .138 .475 .494 .011 

Motivatie Tijd*Groep .013 1 .013 .045 .834 .001 

 Error (Tijd) 12.476 43 .290    

Self-Efficacy Tijd .222 1 .222 .656 .422 .015 

 Tijd*Groep .030 1 .030 .087 .769 .002 

 Error (Tijd) 14.568 43 .339    

Zelfregulering Tijd .104 1 .104 .573 .453 .013 

 Tijd*Groep .293 1 .293 1.610 .211 .036 

 Error (Tijd) 7.899 43 .182    

 

Er bleek ook geen significant interactie effect tussen tijd en groep (zie tabel 12), voor de 

intrinsieke motivatie (F(.05, 43) = .05, p = .834), self-efficacy (F(.09, 43) = .09, p = .769) en 

zelfregulering (F(1.61, 43) = 1.61, p = .211). Tevens is het verschil tussen de experimentele 

groep en controle groep in intrinsieke motivatie (p = . 252), self-efficacy (p = .716) en 

zelfregulering (p = .388) (zie tabel 13) niet significant.,  

 

Tabel 13 Tests of Between-Subjects Effects 

Variabele Bron Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Intrinsieke Intercept 890.069 1 890.069 802.694 .000 .949 

Motivatie Groep 1.493 1 1.493 1.346 .252 .030 

 Error 47.681 43 1.109    

Self-Efficacy Intercept 866.943 1 866.943 704.245 .000 .942 

 Groep 0.165 1 .165 .134 .716 .003 

 Error 52.934 43 1.231    

Zelfregulering Intercept 842.912 1 842.912 815.407 .000 .950 

 Groep .785 1 .785 .759 .388 .017 

 Error 44.450 43 1.034    

 

 

Hypothese 3: De mate van intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulatie hebben een 

voorspellende waarde ten aanzien van de leerresultaten van leerlingen 

 

Een multipele regressieanalyse is uitgevoerd om de voorspellende waarde van intrinsieke 

motivatie, self-efficacy en zelfregulering ten aanzien van de leerresultaten te bepalen. Door 

het samenvoegen van de data van de experimentele groep en controlegroep is de populatie 

vergroot naar N=99 (zie tabel 14). 
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Tabel 14 Statistische gegevens multipele regressieanalyse 

Variabele Mean Std. deviation N 

Intrinsieke motivatie 4.551 1.105 99 

Self-efficacy 4.394 1.147 99 

Zelfregulering 4.328 1.041 99 

Leerresultaat 5.850 1.308 99 

 

Uit de analyse (zie tabel 15) bleek een positieve, maar zwakke correlatie (R = .415) tussen de 

intrinsieke motivatie, self-efficacy, zelfregulering en leerresultaten te bestaan. 17,2% van de 

variantie in leerresultaten kon worden verklaard door de mate van intrinsieke motivatie, self-

efficacy en zelfregulering.   

 

Tabel 15 Model Summary 

Model R R Square Adjusted  

R Square 

Std. Error of  

the estimate 

1 .415 .172 .146 1.208 

 

Een multipele regressie met leerresultaten als afhankelijke variabele en intrinsieke motivatie, 

self-efficacy en zelfregulering als verklarende variabelen was significant (F(3,95) = 6.570,     

p < .001) (zie tabel 16).  

 

Tabel 16 ANOVA 

Model  Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28.799 3 9.600 6.570 .000 

 Residual 138.809 95 1.461   

 Total 167.607 98    

 

In tabel 17 is te zien dat self-efficacy een significante voorspeller was ten aanzien van de 

leerresultaten (β = .405; t (99) = 3.42; p = .001).  

 

Tabel 17 Coëfficiënten 

Model  B Std. Error Bèta t         Sig. 

1 (Constant) 4.758 .750  6.347      .000 

 Intrinsieke motivatie .072 .131 .061 .550      .583 

 Self-efficacy .405 .118 .355 3.423      .001(**) 

 Zelfregulering -.217 .128 - .172 -1.686      .095 
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Conclusie en discussie 

In dit onderzoek is de impact van reflectieve lessen op de leerprestaties, intrinsieke motivatie, 

self-efficacy en zelfregulatie van leerlingen onderzocht. In dit hoofdstuk wordt antwoord 

gegeven op de onderzoeksvragen. Tevens worden er suggesties gedaan voor verbeteringen en 

vervolgonderzoek en wat de praktijkimplicaties zijn. 

 

Conclusies en interpretaties van de resultaten 

Het doel van dit onderzoek was om de impact van reflectieve lessen op de leerresultaten, 

intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulering te onderzoeken als ook om te kijken naar 

de samenhang tussen deze elementen. 

Met betrekking tot hypothese 1 - reflectieve lessen bevorderen de leerprestaties van 

leerlingen – is er in dit onderzoek geen significant verschil gevonden tussen de leerresultaten 

van leerlingen in de experimentele groep en de controle groep. Op basis van de literatuur (o.a. 

Black & William, 1998; Bennett, 2011) was er wel een verschil verwacht. Mogelijke 

verklaringen hiervoor kunnen liggen in de interventieduur, de kwaliteit van de reflectieve 

lessen, als ook in de tijdsbesteding die leerlingen aan wiskunde buiten de lessen om hebben 

besteed.  

In totaal zijn er vijf reflectieve lessen gegeven, waarbij het tijdens de eerste twee lessen zowel 

voor de leerlingen als de docent zoeken was naar een goede vorm. Er zijn dus maar weinig 

reflectieve lessen geweest die daadwerkelijk voor een impact hadden kunnen zorgen.  

Daarnaast is in het onderzoek niet meegenomen hoeveel tijd leerlingen buiten de lessen om 

besteed hebben aan wiskunde en aan het leren voor de toetsen.    

Met betrekking tot hypothese 2 – reflectieve lessen bevorderen de intrinsieke motivatie, self-

efficacy en zelfregulering van leerlingen – is er in dit onderzoek geen significante impact 

gevonden. Ook hier was op basis van de literatuur (o.a. Hondrich et al., 2018; Schunk & 

Rice, 1991; Schunk & Zimmerman, 2007 ) een positief effect verwacht. In navolging van Yin 

et al. (2008) die ook geen verband vonden in hun studie, kan dit verklaard worden door de 

beperkte onderzoeksgroep of door het feit dat de formatieve assessmenttools niet goed 

(genoeg) zijn ingezet. Ook zou een mogelijke verklaring de relatief korte interventieperiode 

kunnen zijn. Verschillende onderzoeken laten op de korte termijn ook geen impact zien van 

formatieve toetsing op de intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulering. In onderzoek 

van o.a. Hondrich et al. (2018) en Pat-El et al. (2012) is pas na verloop van tijd de impact 
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zichtbaar. Deze onderzoeken vertonen vergelijkbare resultaten op deze elementen na een 

eerste termijn van interventie en laten pas significante verschillen in de mate van intrinsieke 

motivatie, self-efficacy en zelfregulering zien na een tweede en/of derde periode van 

interventie. Zij verklaren dit uit het feit dat het enige tijd duurt voordat effecten zichtbaar zijn 

en dat docenten wellicht in een tweede en/of derde termijn meer gewend en getraind zijn in 

het toepassen van formatieve toetsing.  

Als er specifiek gekeken wordt naar de mate van zelfregulering dan is er tijdens de reflectieve 

lessen wel aandacht besteed aan het inzichtelijk maken en verhogen van het kennisniveau en 

is er feedback gegeven aan de leerlingen aan welke vaardigheden ze nog aandacht zouden 

moeten schenken, echter is er geen aandacht besteed aan hoe hier vervolgens specifiek het 

leerproces op in te richten. Daarnaast vergt dit ook een verandering in het leerproces van 

leerlingen. Volgens Frijters (2011) kan er van daadwerkelijke verandering in leergedrag pas 

na enige tijd (> 6 weken) gerealiseerd worden.  

Met betrekking tot self-efficacy zou het kunnen dat leerlingen eerst enige positieve 

ervaringen van de reflectieve lessen moeten opdoen, voordat de impact hierop zichtbaar is 

(Schunk et al., 2001).  

Met betrekking tot hypothese 3 – Intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulatie hebben 

een voorspellende waarde ten aanzien van de leerprestaties – is er in dit onderzoek, in 

navolging van de literatuur, een significant verband gevonden. Er was een positieve, ietwat 

zwakke correlatie tussen de intrinsieke motivatie, self-efficacy, zelfregulering enerzijds en 

leerresultaten anderzijds. Tevens bleek dat de mate van self-efficacy een significante 

voorspeller was ten aanzien van de leerresultaten. Het feit dat er geen significante impact is 

gevonden van reflectieve lessen op de mate van self-efficacy van leerlingen kan dan ook 

mede verklaren dat er ook geen impact is gevonden op de leerresultaten van leerlingen.  

 

Praktijkimplicaties 

Ondanks dat er in dit onderzoek geen significante impact is gevonden van de reflectieve 

lessen op de leerprestaties, intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulering hebben ze 

zeker potentie. Zeker als we ook naar de resultaten van eerdere studies kijken, zou de 

conclusie getrokken kunnen worden dat de school de goede weg is ingeslagen door 

formatieve toetsing te stimuleren. Reacties van leerlingen als ‘dit is leuk!’, ‘nu snap ik het!’ 

en het enthousiasme waarmee leerlingen met elkaar in discussie gingen, lieten zien dat 

leerlingen de reflectieve lessen als positief ervaarden.  
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In de inleiding werd al gesteld dat het gebruik van formatieve toetsing in het voortgezet 

onderwijs nog achterblijft. Tijdens dit onderzoek was het vooral tijdens de eerste reflectieve 

lessen nog zoeken naar de juiste vorm. Docenten moeten dan ook ervaring opdoen met 

formatieve toetsing. Zo stellen Torrance et al. (2001) dat het gebruik en de kwaliteit van 

verschillende vormen van formatieve toetsing gestimuleerd en verhoogd kan worden door 

verdere professionele ontwikkeling van docenten. De corona-crisis, waarbij veelal onderwijs 

op afstand werd gegeven, vormde een goede tijd voor docenten om met verschillende vormen 

van formatieve toetsing aan de slag te gaan en zichzelf daarin te bekwamen. Formatieve 

toetsing was hierbij een goed middel om de ontwikkelingen van de leerlingen te volgen en de 

online-lessen en planning op aan te passen.  

Daarnaast vergen de reflectieve lessen ook wel enige mate van planning en voorbereiding. 

Hondrich et al. (2018) zagen in hun onderzoek dat het gebruik van formatieve toetsing op de 

langere termijn minder werd en dat dat waarschijnlijk werd veroorzaakt door de tijd die nodig 

is om formatieve toetsing te plannen en voor te bereiden. Een mogelijke oplossing hiervoor 

zou kunnen zijn om docenten te ondersteunen met lesmateriaal hiervoor (o.a. Bennett, 2011).  

 

Tekortkomingen en suggesties vervolgonderzoek 

Deze studie heeft enkele tekortkomingen. Ten eerst is de impact van reflectieve lessen tijdens 

een korte periode van vijf weken onderzocht. Zoals vermeld tonen eerdere studies aan dat de 

impact vaak pas na enige tijd zichtbaar is. Het is dus aan te bevelen om de impact van 

reflectieve lessen over een langere periode te onderzoeken, zoals oorspronkelijk ook het plan 

was.  

Ten tweede is er bij het meten van het effect op de leerresultaten geen rekening gehouden met 

het feit of leerlingen hun leergedrag hebben veranderd tijdens de interventieperiode. Er is 

aangenomen dat er geen impact op de leerresultaten is geweest door (significante) 

veranderingen in de tijd die leerlingen besteed hebben aan hun huiswerk of voor de 

voorbereiding van de toets. Tijdens een vervolgonderzoek zou het verstandig zijn om deze 

elementen mee te nemen in de analyse. 

Ten derde is het onderzoek enigszins beperkt door het aantal leerlingen en docenten dat 

betrokken is geweest bij het onderzoek. Het aantal leerlingen van 28-30 per klas is relatief 

klein, waardoor kleine effecten op klasniveau moeilijk meetbaar zijn (Pituch et al. 2012) en 

geavanceerde analyses niet mogelijk waren. Dit effect werd nog versterkt door het 

gereduceerde aantal leerlingen dat tijdens de tweede meting beschikbaar was. 
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Ten vierde was het in het begin zoeken naar een goede vorm en opbouw van de reflectieve 

lessen. Zeker door het geringe aantal reflectieve lessen, is het aan te bevelen om 

voorafgaande aan de studie docenten kennis te laten maken met formatieve toetsing en 

daarmee te laten oefenen, of om de interventieperiode te verlengen.  

 

Conclusie 

In dit onderzoek is de impact van reflectieve lessen in de context van een klas in het 

voortgezet onderwijs onderzocht. Door een uitgebreide beschrijving van de onderzochte 

methoden en resultaten kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de discussie rondom 

formatieve assessment. Tevens kan het onderzoek handvatten bieden aan docenten en 

eenieder die bij het voortgezet onderwijs betrokken is om met formatieve toetsing aan de slag 

te gaan. Maar bovenal hoop ik dat anderen door dit onderzoek gestimuleerd worden om nog 

verder onderzoek te doen naar de impact van formatieve toetsing op de leerresultaten, 

intrinsieke motivatie, self-efficacy en zelfregulering van leerlingen en dan met name naar de 

impact op de langere termijn.  
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Bijlage I Materiaal reflectieve lessen 

Reflectieve les 1 

Leerlingen kunnen kwadraten en wortels berekenen van zowel positieve als negatieve 

getallen 

 

 

Reflectieve les 2 

Leerlingen weten wat kwadratische formules zijn en kunnen het beeld berekenen, gegeven 

het origineel  
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Reflectieve les 3 

Leerlingen kunnen de grafiek tekenen van een lineaire en een kwadratische formule  
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Reflectieve les 4 

Leerlingen kunnen herleiden bij zowel vermenigvuldigen en optellen 

 

Reflectieve les 5 

Leerlingen kunnen herleiden bij optellen en aftrekken door elkaar 
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Bijlage II Ontwikkeling vragenlijst 

Originele vraag (EN) Vertaling (NL) Backtranslation (EN) Definitieve vertaling (NL) Aanpassing aan doelgroep 

Intrinsieke motivatie     

1. In a class like this, I 

prefer course material 

that really challenges 

me so I can learn new 

things. 

1. Tijdens de les geef ik 

de voorkeur aan 

lesmateriaal dat mij echt 

uitdaagt, zodat ik nieuwe 

dingen kan leren. 

1. During class I prefer 

challenging material, so I 

can learn new things. 

1. Tijdens een les als deze 

geef ik de voorkeur aan 

lesmateriaal dat mij echt 

uitdaagt, zodat ik nieuwe 

dingen kan leren. 

1. Bij wiskunde vind ik het het 

leukst wanneer opgaven 

uitdagend zijn, 

want dan leer ik nieuwe 

dingen. 

 

2. In a class like this, I 

prefer course material 

that arouses my 

curiosity, even if it is 

difficult to learn 

2. Tijdens de les geef ik 

de voorkeur aan 

lesmateriaal dat mij 

nieuwsgierig maakt, ook 

al is het moeilijk om te 

leren 

2. During class I prefer 

material that triggers my 

curiosity, even if it’s hard 

to learn. 

2. Tijdens een les als deze 

geef ik de voorkeur aan 

lesmateriaal dat mij 

nieuwsgiering maakt, ook 

al is het moeilijk om te 

leren. 

2. Het leukst vind ik de lessen 

waarin onderwerpen worden 

behandeld die mij nieuwsgierig 

maken, ook al is het soms 

moeilijk. 

 

3. The most satisfying 

thing for me in this 

course is trying to 

understand the content 

as thoroughly as 

possible. 

 

3. Het meest bevredigend 

voor mij aan dit vak is 

om de inhoud zo goed 

mogelijk te begrijpen. 

3. Most satisfying to me 

about this course is to 

understand the content as 

good as possible. 

3. Het meest bevredigend 

voor mij aan dit vak is om 

de inhoud zo goed 

mogelijk te begrijpen. 

3. Het geeft mij een goed 

gevoel als ik merk dat ik de 

stof echt begrijp. 

 

4. When I have the 

opportunity in this 

class, I choose course 

assignments that I can 

learn from even if they 

don't guarantee a good 

grade. 

 

 

4. Wanneer ik de keuze 

heb tijdens de les, kies ik 

voor opdrachten waarvan 

ik kan leren, ook al 

geven ze geen garantie 

op een goed cijfer. 

4. If given a choice during 

class I prefer assignments 

from which I can learn, 

even if they are no 

guarantee to get high 

grades. 

4. Wanneer ik de keuze heb 

tijdens de les, kies ik voor 

opdrachten waarvan ik kan 

leren, ook al geven ze geen 

garantie op een goed cijfer. 

4. Als ik zou mogen kiezen, 

maak ik alleen opgaven 

waarvan ik leer, ook al is het 

niet zeker dat ik daardoor ook 

een hoger cijfer haal voor mijn 

proefwerk. 
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Self-efficacy     

5. I believe I will 

receive an excellent 

grade in this class. 

 

5. Ik geloof dat ik een 

zeer goed cijfer ga halen 

voor dit vak 

5. I believe I will get high 

grades for this course. 

5. Ik geloof dat ik een zeer 

goed cijfer ga halen voor 

dit vak 

5. Ik denk dat ik een zeer goed 

cijfer ga halen voor wiskunde. 

6. I'm certain I can 

understand the most 

difficult material 

presented in the 

readings for this course. 

 

6. Ik ben er zeker van dat 

ik de moeilijkste stof in 

het boek van dit vak kan 

begrijpen 

6. I am sure I can 

understand the most 

complex parts from the 

book for this course. 

6. Ik ben er zeker van dat 

ik de moeilijkste stof in het 

boek van dit vak kan 

begrijpen 

6. Ik weet vrij zeker dat ik de 

moeilijkste opgaven in het 

wiskundeboek kan maken. 

 

7. I'm confident I can 

understand the basic 

concepts taught in this 

course. 

7. Ik heb er vertrouwen 

in dat ik de 

basisconcepten 

onderwezen in dit vak 

kan begrijpen 

7. I am confident I can 

understand the basic 

concepts taught in this 

course. 

7. Ik heb er vertrouwen in 

dat ik de basisconcepten 

onderwezen in dit vak kan 

begrijpen 

7. Ik twijfel er niet aan dat ik 

de belangrijkste punten van dit 

vak onder de knie krijg.  

8. I'm confident I can 

understand the most 

complex material 

presented by the 

instructor in this course. 

8. Ik heb er vertrouwen 

in dat ik de moeilijkste 

onderwerpen 

gepresenteerd door de 

docent in dit vak kan 

begrijpen  

8. I am confident I can 

understand the most 

complex topics presented 

by the teacher of this 

course. 

8. Ik heb er vertrouwen in 

dat ik de moeilijkste 

onderwerpen gepresenteerd 

door de docent in dit vak 

kan begrijpen 

8. Ik twijfel er niet aan dat ik 

ook de moeilijkste opgaven 

van dit vak onder de knie krijg.  

 

9. I'm confident I can 

do an excellent job on 

the assignments and 

tests in this course. 

 

9. Ik heb er vertrouwen 

in dat ik de opdrachten 

en toetsen van dit vak 

uitstekend zal maken 

9. I am confident I will do 

excellent in both 

assignments and tests of 

this course. 

9. Ik heb er vertrouwen in 

dat ik de opdrachten en 

toetsen van dit vak 

uitstekend zal maken 

9. Ik weet vrij zeker dat ik een 

goed cijfer ga halen voor mijn 

wiskundeproefwerk. 

10. I expect to do well 

in this class. 

 

10. Ik verwacht het goed 

te doen in dit vak 

10. I expect to do well in 

this course. 

10. Ik verwacht het goed te 

doen in dit vak 

10. Ik verwacht dat ik goede 

cijfers ga halen bij wiskunde. 
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11. I'm certain I can 

master the skills being 

taught in this class. 

11. Ik ben er zeker van 

dat ik de vaardigheden 

die onderwezen worden 

in dit vak kan beheersen 

11. I am sure I can master 

the skills taught in this 

course. 

11. Ik ben er zeker van dat 

ik de vaardigheden die 

onderwezen worden in dit 

vak kan beheersen 

11. Ik weet zeker dat ik de 

stappenplannen die we bij 

wiskunde leren onder de knie 

zal krijgen.  

12. Considering the 

difficulty of this course, 

the teacher, and my 

skills, I think I will do 

well in this class. 

12. De moeilijkheid van 

dit vak, de leraar en mijn 

vaardigheden in 

ogenschouw nemend, 

denk ik dat ik dit vak 

goed zal doen. 

12. Considering the 

complexity, the teacher 

and my skills, I think I 

will do well in this course. 

12. De moeilijkheid van dit 

vak, de leraar en mijn 

vaardigheden in 

ogenschouw nemend, denk 

ik dat ik dit vak goed zal 

doen. 

12. Als ik kijk naar de 

moeilijkheid van wiskunde, 

mijn niveau en de docent die 

we hebben, denk ik goede 

cijfers te halen voor wiskunde. 

 

 

Selfregulation     

13. During class time I 

often miss important 

points because I'm 

thinking of other things. 

(REVERSED) 

 

13. Tijdens de les mis ik 

vaak belangrijke zaken, 

omdat ik aan andere 

dingen denk. 

13. During class I miss out 

on important matters, 

because I am thinking of 

different things. 

13. Tijdens de les mis ik 

vaak belangrijke zaken, 

omdat ik aan andere 

dingen denk. 

13. Tijdens de les mis ik 

regelmatig belangrijke uitleg, 

omdat ik mijn aandacht 

moeilijk bij de les kan houden. 

14. When reading for 

this course, I make up 

questions to help focus 

my reading. 

 

14. Als ik voor dit vak 

aan het lezen ben, verzin 

ik vragen om mijn 

aandacht erbij te houden. 

14. When reading for this 

course, I make up 

questions in order to stay 

focused. 

14. Als ik voor dit vak aan 

het lezen ben, verzin ik 

vragen om mijn aandacht 

erbij te houden. 

14. Tijdens het maken van mijn 

huiswerk, schrijf ik vragen op 

die ik heb voor de docent. 

 

15. When I become 

confused about 

something I'm reading 

for this class, I go back 

and try to figure it out. 

 

15. Als ik verward raak 

door iets wat ik lees voor 

dit vak, dan kijk ik terug 

om het uit te zoeken. 

15. When I get confused 

by something I read for 

this course, I will look 

back to clarify things. 

15. Als ik verward raak 

door iets wat ik lees voor 

dit vak, dan kijk ik terug 

om het uit te zoeken. 

15. Wanneer ik een opgave 

moeilijk vind, bekijk ik 

vergelijkbare opgaven die ik 

eerder heb gemaakt. 

16. If course materials 

are difficult to 

understand, I change 

16. Als lesmateriaal 

moeilijk te begrijpen is, 

dan verander ik de 

16. If course material is 

hard to understand, I will 

16. Als lesmateriaal 

moeilijk te begrijpen is, 

dan verander ik de manier 

16. Wanneer ik een opgave 

maak en er niet uitkom, 
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the way I read the 

material. 

 

manier waarop ik het 

materiaal lees. 

adapt the way I read the 

material. 

waarop ik het materiaal 

lees. 

probeer ik het op een andere 

manier op te lossen. 

17. Before I study new 

course material 

thoroughly, I often skim 

it to see how it is 

organized. 

17. Voordat ik nieuw 

lesmateriaal aandachtig 

bestudeer, bekijk ik eerst 

de opbouw van het 

hoofdstuk. 

17. Before studying new 

course material in detail, I 

take a look at the structure 

of the chapter. 

17. Voordat ik nieuw 

lesmateriaal aandachtig 

bestudeer, bekijk ik eerst 

de opbouw van het 

hoofdstuk. 

17. Wanneer we een nieuw 

hoofdstuk gaan behandelen, 

bekijk ik welke onderwerpen er 

in het hoofdstuk behandeld 

gaan worden. 

 

18. I ask myself 

questions to make sure 

I understand the 

material I have been 

studying in this class. 

 

18. Ik stel mezelf vragen 

om ervoor te zorgen dat 

ik de stof die ik geleerd 

heb in dit vak begrijp 

18. I ask myself questions 

to make sure that I 

understand the material I 

studied for this course. 

18. Ik stel mezelf vragen 

om ervoor te zorgen dat ik 

de stof die ik geleerd heb 

in dit vak begrijp 

18. Ik check regelmatig of ik 

de stof goed begrijp. 

 

19. I try to change the 

way I study in order to 

fit the course 

requirements and 

instructor's teaching 

style. 

 

19. Ik probeer de manier 

waarop ik studeer te 

veranderen, zodat het 

aansluit bij de eisen van 

het vak en de stijl van de 

docent. 

19. I try to adapt the way I 

study in order for it to fit 

the course’s requirements 

and the teacher’s style. 

19. Ik probeer de manier 

waarop ik studeer te 

veranderen, zodat het 

aansluit bij de eisen van 

het vak en de stijl van de 

docent. 

19. Als ik tips krijg van mijn 

docent of wanneer ik een 

onvoldoende heb gehaald, 

verander ik de manier waarop 

ik leer voor proefwerken. 

20. I often find that I 

have been reading for 

class but don't know 

what it was all about. 

(REVERSED) 

20. Ik merk vaak dat als 

ik wat gelezen heb voor 

de les ik niet meer weet 

waar het over ging. 

20. I often notice that after 

reading before class, I no 

longer know what it was 

about. 

20. Ik merk vaak dat als ik 

wat gelezen heb voor de 

les ik niet meer weet waar 

het over ging. 

20. Regelmatig volg ik 

stappenplannen bij het maken 

van opgaven, maar heb ik 

eigenlijk geen idee wat ik aan 

het doen ben.  

 

21. I try to think 

through a topic and 

decide what I am 

supposed to learn from 

21. Ik probeer te bepalen 

wat ik zou moeten weten 

van een onderwerp, in 

21. I try to determine what 

I should know about a 

topic, rather than just read 

through it. 

21. Ik probeer te bepalen 

wat ik zou moeten weten 

van een onderwerp, in 

21. Ik probeer bij opgaven echt 

te begrijpen wat ik aan het 

doen ben, in plaats van alleen 
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it rather than just 

reading it over when 

studying. 

 

plaats van het gewoon 

door te lezen. 

plaats van het gewoon door 

te lezen. 

te kijken of ik het antwoord 

goed heb.  

22. When studying for 

this course I try to 

determine which 

concepts I don't 

understand well. 

 

22. Wanneer ik voor dit 

vak leer probeer ik te 

bepalen welke concepten 

ik niet goed begrijp. 

22. When studying for this 

course I try to determine 

which concepts I do not 

understand well. 

22. Wanneer ik voor dit 

vak leer probeer ik te 

bepalen welke concepten 

ik niet goed begrijp. 

22. Als ik leer voor een 

proefwerk bekijk ik vooral de 

opgaven die ik moeilijk vind. 

 

23. When I study for 

this class, I set goals for 

myself in order to direct 

my activities in each 

study period. 

 

23. Wanneer ik voor de 

les leer, definieer ik 

doelen voor mijzelf om 

mijn leeractiviteiten 

daarop af te stemmen. 

23. When studying for this 

course, I define personal 

goals to adapt my learning 

activities to them. 

23. Wanneer ik voor de les 

leer, definieer ik doelen 

voor mijzelf om mijn 

leeractiviteiten daarop af te 

stemmen. 

23. Bij het leren voor wiskunde 

maak ik een plan in aanloop 

naar een proefwerk.  

24. If I get confused 

taking notes in class, I 

make sure I sort it out 

afterwards. 

24. Als ik verward raak 

tijdens het maken van 

aantekeningen, zorg ik 

ervoor dat ik na afloop 

uitzoek. 

24. When I get confused 

while making notes, I 

make sure to clarify things 

afterwards. 

24. Als ik verward raak 

tijdens het maken van 

aantekeningen, zorg ik 

ervoor dat ik na afloop 

uitzoek. 

24. Als ik tijdens de les iets 

niet kan volgen, zoek ik het na 

de les direct uit. 
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Bijlage III Definitieve vragenlijst 

  Hele- 
maal 
niet  
op mij 
van 
toepas- 
sing 

     Hele- 
maal  
op mij  
van toe-
passing 

1. Bij wiskunde vind ik het het leukst wanneer opgaven uitdagend zijn, want dan leer ik 
nieuwe dingen. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Ik denk dat ik een zeer goed cijfer ga halen voor wiskunde. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Ik weet zeker dat ik de stappenplannen die we bij wiskunde leren onder de knie zal 
krijgen.  

1 2 3 4 5 6 7 

4. Tijdens de les mis ik regelmatig belangrijke uitleg, omdat ik mijn aandacht moeilijk bij de 
les kan houden. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Wanneer we een nieuw hoofdstuk gaan behandelen, bekijk ik welke onderwerpen er in 
het hoofdstuk behandeld gaan worden. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Ik probeer bij opgaven echt te begrijpen wat ik aan het doen ben, in plaats van alleen te 
kijken of ik het antwoord goed heb. 

1 2 3 4 5 6 7 

         
7. Het leukst vind ik de lessen waarin onderwerpen worden behandeld die mij nieuwsgierig 

maken, ook al is het soms moeilijk. 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Ik weet vrij zeker dat ik de moeilijkste opgaven in het wiskundeboek kan maken. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Ik verwacht dat ik goede cijfers ga halen bij wiskunde. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Tijdens het maken van mijn huiswerk, schrijf ik vragen op die ik heb voor de docent. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Ik check regelmatig of ik de stof goed begrijp. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Als ik leer voor een proefwerk bekijk ik vooral de opgaven die ik moeilijk vind. 1 2 3 4 5 6 7 
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  Hele- 
maal 
niet  
op mij 
van 
toepas- 
sing 

     Hele- 
maal  
op mij  
van toe-
passing 

13. Het geeft mij een goed gevoel als ik merk dat ik de stof echt begrijp. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Ik twijfel er niet aan dat ik de belangrijkste punten van dit vak onder de knie krijg. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Ik weet vrij zeker dat ik een goed cijfer ga halen voor mijn wiskundeproefwerk. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Wanneer ik een opgave moeilijk vind, bekijk ik vergelijkbare opgaven die ik eerder heb 
gemaakt. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Als ik tips krijg van mijn docent of wanneer ik een onvoldoende heb gehaald, verander ik 
de manier waarop ik leer voor proefwerken. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Bij het leren voor wiskunde maak ik een plan in aanloop naar een proefwerk.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

       

19. Als ik zou mogen kiezen, maak ik alleen opgaven waarvan ik leer, ook al is het niet zeker 
dat ik daardoor ook een hoger cijfer haal voor mijn proefwerk. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Ik twijfel er niet aan dat ik ook de moeilijkste opgaven van dit vak onder de knie krijg. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Als ik kijk naar de moeilijkheid van wiskunde, mijn niveau en de docent die we hebben, 
denk ik goede cijfers te halen voor wiskunde. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Wanneer ik een opgave maak en er niet uitkom, probeer ik het op een andere manier op 
te lossen. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Regelmatig volg ik stappenplannen bij het maken van opgaven, maar heb ik eigenlijk 
geen idee wat ik aan het doen ben.  

1 2 3 4 5 6 7 

24. Als ik tijdens de les iets niet kan volgen, zoek ik het na de les direct uit. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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Bijlage IV Betrouwbaarheidsanalyse 

Zelfreguleringschaal 

   

 

 

 

 

Self-efficacyschaal 

 

Instrinsieke motivatieschaal 
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Zonder vraag 19 
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Bijlage V Summatieve toetsen 

Summatieve toets vóórafgaande aan de interventie 

 

  

███ Opgave 1  Decimale getallen en afronden 
                                                                                          

1p ■ a       Schrijf 
58

100
 als decimaal getal.  

 2p ■ b  Florian deelt een getal door 100 000. Hij krijgt het getal 0,046. 

    Bereken welk getal hij had. 

 

 NV 2p ■ c Wim koopt een doos kralen van 10 000 stuks voor 235 euro.  

   Bereken hoeveel cent een kraal kost.   

 

   Rond het getal 7 456 499,8 af op 
1p ■ d       honderdduizendtallen 
1p ■ e          gehelen 

 

 

███ Opgave 2  Rekenen met de rekenmachine 
 
Rond af op 2 decimalen: 

 

NV 2p ■ a   
5,29 54,2

9,34
786,12


  

 

2p ■ b         
4545,5 :54,545

232,3:323,23
 

 

███ Opgave 3  Rekenen in alledaagse situaties 
 
Nederlanders kunnen hun mobiele telefoon maar moeilijk laten liggen. Per dag zit een 
Nederlander gemiddeld 2,5 uur op hun telefoon.  
 

2p ■ a Bereken hoeveel uren per jaar de 17,4 miljoen Nederlanders samen op hun telefoon zitten? 
 
3p ■ b De 6,2 miljoen jongeren van onder de 30 jaar zitten samen per jaar 7,3 miljard uur op hun 

telefoon. Bereken hoeveel uur per week één jongere gemiddeld op zijn/haar telefoon zit?  
Rond af op 1 decimaal. 

 

███ Opgave 4  Omgekeerd evenredig 

  

 3p ■   Er is een omgekeerd evenredig verband tussen A en B. 

   Neem de tabel over en vul in: 
 
 OMGEKEERD EVENREDIG 

 

 A 12 24 60 3 

B 100    
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███ Opgave 5  Procenten 
 

  De tabel gaat over het aantal leerlingen in de onderbouw van het Lorentz Casimir Lyceum 

in het schooljaar 2019-2020. 

          LEERLINGEN HAVO EN VWO ONDERBOUW SCHOOLJAAR 2019-2020 

 

         

            

1p ■ a   Bereken het aantal leerlingen in de onderbouw van het Lorentz Casimir Lyceum in het 

   schooljaar 2019-2020. 

           NV 2p ■ b  Ongeveer 40% van de onderbouwleerlingen volgt de havo.  

              Bereken hoeveel leerlingen in de onderbouw de havo volgt.  

           3p ■ c   Van de leerlingen in het tweede leerjaar volgden er 149 het vwo.                                                           

Bereken hoeveel procent van de tweedeklasleerlingen op de havo zat. 

 4p ■ d   Van alle brugklassers ging in totaal 20,5% naar het afgelopen schoolfeest.  

   73 brugklassers twijfelden in eerste instantie of ze zouden gaan. Hiervan gingen  

   uiteindelijk 36 leerlingen toch niet naar het schoolfeest.  

   Bereken hoeveel procent van alle leerlingen die naar het schoolfeest gingen  

   in eerste instantie twijfelde. 
 

 

███ Opgave 6 Evenredig  

 
 Voor elk setje kinderpostzegels dat Lisa verkoopt, krijgt Lisa € 6,25. 

 1p ■ a Is het bedrag dat zij krijgt evenredig met het aantal sets kinderpostzegels dat zij verkoopt? 

 3p ■ b Vul de tabel in en teken de grafiek. 

 

aantal sets 0  3 5 12 

bedrag in euro’s        

 
 

███ Opgave 7 
 

 3p ■ Op 31 december 2015 waren er in Nederland in totaal 73 000 laadpunten voor elektrische 

 voertuigen. Op 31 december 2016 waren dat er 99 000. Er is afgerond op duizendtallen. 

   Onderzoek wat de kleinst mogelijke toename kan zijn geweest.  

Talentklas Eerste tweede Derde 

aantal leerlingen 254 285 169 
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Summatieve toets na de interventie 

  

███ Opgave 1  
 

 Neem over en bereken (schrijf de tussenstappen op): 

 

2p ■ a   222 )3(4)5(     2p ■ c  
9
111   

 

2p ■ b   4:)819(536 2   2p ■ d  
3
12

3
2 2)1(   

 

 

███ Opgave 2  
 

 Neem over en herleid: 

 

2p ■ a   xyyx 6543     2p ■ d   xx 222    

  

2p ■ b   xyz 54     2p ■ e   xxxx 2222   

 
2p ■ c   xyyx 7253     2p ■ f   xyxxyx 23456   

 

 

███ Opgave 3  
 

 Gegeven zijn de formules:  3)1( 2

2
1  xy   en   42  xy . 

 

2p ■ a  Maak bij de eerste formule een tabel. Neem: 4......,,1,2  xxx . 

2p ■ b  Maak bij de tweede formule een tabel. Neem: 3......,,2,3  xxx . 

4p ■ c  Teken de twee grafieken in één assenstelsel. 

 

 

███ Opgave 4  
 

2p ■ a  Geef de omtrek van de figuur hiernaast. Herleid zo ver mogelijk. 

2p ■ b  Geef de oppervlakte van de figuur hiernaast. Herleid zo ver mogelijk. 

 

 Een balk heeft een lengte x3 , breedte x4  en hoogte x5 . 

 

2p ■ c  Geef de totale lengte van alle ribben. Herleid zo ver mogelijk. 

2p ■ d  Geef de totale oppervlakte van alle zijvlakken. Herleid zo ver mogelijk. 
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Bijlage VI Resultaten ANOVA en regressieanalyse 

Normaliteitstoets 

Leerresultaten: 

 

Intrinsieke motivatie: 

 

Self-efficacy: 

 

Zelfregulering: 

 


