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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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Abstract 

 Dit verslag rapporteert het onderzoek naar het zelfvertrouwen van leerlingen in Natuurkunde 

onderwijs als functie van hun gebruik van een systematische probleemaanpak (SPA) bij het oplossen van 

Natuurkunde problemen. Een zestal leerlingen heeft deelgenomen aan dit onderzoek. De participanten 

hebben twee interviews afgelegd rondom een periode waarin hun gebruik van een SPA is bijgehouden. 

Voor de gebruikte SPA is gekozen voor een variant van het systeem dat de school de leerlingen reeds 

aanleert: Gegevens, gevraagd, formules, uitwerking, controle.  

Aan het begin is de leerlingen gevraagd naar hun gebruik van de SPA-methode. Hieruit bleek dat 

de ondervraagde leerlingen al jaren ervaring hebben met de SPA-methode en dat docenten hier ook veel 

aandacht aan hadden besteed. De leerlingen rapporteerden dat ze de methode in 70%-80% van de problemen 

gebruikten. Niet alle stappen in de methode werden even vaak gebruikt. De stappen gevraagd en controle 

werden verreweg het vaakst weggelaten bij het toepassen van de methode. Dit komt overeen met het 

logboek dat de leerlingen hebben bijgehouden tijdens de onderzoeksperiode. Ook werden leerlingen 

gevraagd naar hun zelfeffectiviteit. Op de vragenlijst van Lindstrøm en Sharma (Lindstrøm & Sharma, 

2011) scoorden de leerlingen gemiddeld 4.6 ± 0.1. 

Achteraf werden leerlingen weer gevraagd naar hun gebruik van de SPA-methode en hun 

zelfeffectiviteit. Leerlingen gaven aan de methode niet anders te zijn gaan gebruiken dan eerst. Ook 

scoorden ze op de zelfeffectiviteit weer hoog, namelijk 4.5 ± 0.3. Op de vraag of leerlingen dachten dat een 

systematische probleemaanpak hen meer zelfvertrouwen gaf, gaven ze daar gematigd positief antwoord op. 

Vooral het creëren van overzicht zou de leerlingen helpen. De leerlingen gaven daarentegen niet aan SPA 

te gebruiken als ze aan hun zelfvertrouwen wilden werken. 

Er kan dus geen antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag of het gebruik van een SPA 

invloed heeft op het zelf gerapporteerde zelfvertrouwen van leerlingen. In het vervolg wordt aangeraden de 

leerlingen op een eerder punt in hun Natuurkunde onderwijs te onderzoeken.  
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Introductie 

Dit verslag rapporteert het onderzoek naar de invloed van een systematische probleemaanpak op 

het zelfvertrouwen van leerlingen in het middelbaar Natuurkunde onderwijs. In deze sectie zal de aanleiding 

van het onderzoek worden toegelicht. Daarna zal de probleemstelling worden uiteengezet. 

In het volgende hoofdstuk zal een theoretisch kader worden opgesteld waarin het onderzoek zich 

bevindt. Met de probleemstelling en de theoretische inbedding in gedachten zullen de onderzoeksvragen 

gepresenteerd worden. Daarna zal worden toegelicht welke methoden gebruikt zijn, in het bijzonder de 

doelgroep van het onderzoek, de procedures en de instrumenten. In het hoofdstuk daarna zullen de 

resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden. Afsluitend zal in de conclusie zo goed als mogelijk 

antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen en zullen ideeën voor vervolgonderzoek gepresenteerd 

worden. 

Aanleiding onderzoek 

De aanleiding voor dit onderzoek is als volgt. Op het moment van schrijven ben ik student aan de 

Technische Universiteit Eindhoven, waar ik de masteropleiding Science of Education and Communication 

volg. Deze opleiding bereidt haar studenten voor op een baan als bètadocent, voor mij Natuurkunde. Een 

van de curriculum onderdelen van deze opleiding is het doen van een onderzoek naar vormen van diep leren 

in de bètavakken. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden op de school waar de student op dat moment 

stage loopt. Op die manier wordt er aandacht gegeven aan de onderzoeksvaardigheden van aankomende 

docenten.  

De studenten worden aangemoedigd om onderwerpen voor dit onderzoek te zoeken in hun eigen 

leertraject. Zodoende werd mijn interesse gewekt door het probleemoplossend vermogen van de leerlingen. 

Zoals hieronder beschreven wordt, is het oplossen van vraagstukken een integraal onderdeel van het vak 

Natuurkunde. Het toepassen van de Natuurkunde kennis op vraagstukken is in het huidige Natuurkunde 
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onderwijs een essentieel onderdeel van het integreren van de nieuwe kennis en vaardigheden in de 

bestaande kennis en vaardigheden. Dit typeert het betekenisvol, ofwel diep, leren (Novak, 2002). 

Probleemstelling 

Problemen komen voor wanneer een persoon wordt geconfronteerd met een moeilijkheid waar geen 

directe, voor de hand liggende oplossing voor is (Gok, 2010). In dit onderzoek wordt het begrip probleem 

gezien in de context van Natuurkunde vraagstukken. Wanneer er geen directe oplossing voor een probleem 

is, zullen kennis en vaardigheden moeten worden ingezet op het probleem op te lossen. Dit brengt ons naar 

de studie van het oplossen van problemen. Problemen (vraagstukken, opgaven) oplossen is een integraal 

onderdeel van Natuurkunde. Niet alleen op de middelbare school, maar ook op vervolgopleidingen en voor 

de natuurwetenschappelijke manier van denken in het algemeen, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven 

(Kortland, 2017). Op de middelbare school komt dit onder andere naar voren in de syllabi die de leidraad 

vormen voor de kennis en vaardigheden die de leerlingen dienen te verwerven. Bij subdomein A, 

Vaardigheden, staan de vaardigheden genoemd die de leerlingen moeten hebben bij het probleemoplossen 

(CVTE, 2018). Echter is het niet altijd voor de hand liggend dat leerlingen deze vaardigheden bezitten. 

Veel leerlingen hebben moeite met het oplossen van problemen (Pol, Harskamp, Suhre, & Goedhart, 2008).  

Dit bovenstaande leidt tot een aantal vragen. Waarom vinden studenten het oplossen van problemen 

moeilijk? Welke methodieken worden gebruikt bij het oplossen van problemen? Hoe kunnen leerlingen 

geholpen worden bij het leren oplossen van problemen? Een van de mogelijke handreikingen hierbij is de 

Systematische Probleem Aanpak (SPA). Een SPA komt vaak voor in de vorm van een stappenplan waarin 

de gebruiker door het hele probleemoplosproces wordt geleid.  

Dit onderzoek houdt zich bezig met het gebruik van een SPA bij leerlingen. Leerlingen kunnen in 

meer of mindere mate gebruik maken van een SPA, als dat door bijvoorbeeld een docent is aangereikt. De 

belangrijkste vraag die dit onderzoek stelt is als volgt: Als een SPA helpt bij het oplossen van problemen, 

heeft dat dan ook invloed op het zelfvertrouwen van leerlingen? Vallerand en Reid stellen namelijk dat de 
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waargenomen competentie van de leerlingen een belangrijke rol speelt in de intrinsieke motivatie van de 

leerlingen (Vallerand & Reid, 1984). Ook in de Self Determination Theory speelt competentie een grote 

rol. Hierin is competentie een van de pijlers waar persoonlijke groei op bouwt en is het gevoel dat je eigen 

gedrag daadwerkelijk invloed heeft op de uitkomsten belangrijk om je Self Determination te vergroten 

(Deci & Ryan, 2000).  

Het is vervolgens zo dat intrinsieke motivatie een rol speelt bij het bevorderen van diep leren 

(Koopman, 2017), waarin de definitie van diep leren van Verloop en Vermunt wordt aangehouden (Verloop 

& Vermunt, 1999). Zo lijkt het aannemelijk dat een SPA via deze route ook invloed uit kan oefenen op het 

diep leren. 
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Theoretisch kader 

Begrippenlijst 

 Probleem – Een probleem wordt gedefinieerd door Gok als een situatie waarin iemand wordt 

geconfronteerd met een moeilijkheid waarvoor geen directe oplossing voor is (Gok, 2010). In zowel dit 

huidige onderzoek als in Goks onderzoek wordt met het begrip probleem natuurwetenschappelijke 

vraagstukken bedoeld. 

Probleemoplossend vermogen – Probleemoplossend vermogen is het vermogen om problemen te 

herkennen, een plan te maken en het probleem op te lossen. Het proces van problemen oplossen bestaat uit 

een aantal stappen en vereist van de probleemoplosser een aantal verschillende vaardigheden. Deze zijn 

door het SLO benoemd (SLO, 2020) staan hieronder beschreven. Een probleemoplosser kan: 

- strategieën kennen en hanteren om met problemen om te gaan, 

- problemen signaleren, definiëren en analyseren, 

- oplossingsstrategieën generen, analyseren, selecteren en toepassen, 

- patronen en modellen creëren, en 

- beargumenteerde beslissingen nemen. 

Systematische probleemaanpak – De systematische probleemaanpak is een zogenoemde 

structuur interventie. Cavagnetto onderscheidde in 2010 een drietal verschillende interventies waarmee de 

argumentatie en redeneervaardigheden bij leerlingen werd getracht te bevorderen (Cavagnetto, 2010). Een 

structuur interventie is een interventie die zich richt op het aanleren van een specifieke 

argumentatiestructuur. De originele SPA werd ontwikkeld door Kramer-Pals (Kramer-Pals, 1994) op basis 

van de argumentatieschema’s van Toulmin (Toulmin, 1958) en is een heuristiek bij het maken van opgaven. 

Op dit moment zijn er verschillende versies beschikbaar. Het handboek voor Natuurkunde didactiek 

(Kortland, 2017) en het SLO (Montfort, 2018) bieden versies van de SPA aan. 
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Typen kennis – Volgens van der Heijden (van der Heijden, 2000) is kennis onder te verdelen in 

vier verschillende soorten kennis. Deze staan hieronder beschreven zoals de begrippen zijn uitgelegd door 

van Dijk (van Dijk, 2011): 

- Declaratieve kennis: Dit wordt ook wel expliciete of theoretische kennis genoemd. Kennis over 

gebeurtenissen en feitenkennis vallen hieronder. Met deze kennis wordt in deze context 

gedoeld op de kennis van de (theoretische) lesstof. 

- Procedurele kennis: Dit is kennis over procedures. Hiermee worden gewoontes en 

vertrouwende handelingen genoemd. Tot in tegenstelling van declaratieve kennis is deze kennis 

vaak impliciet en intuïtief. 

- Strategische (conditionele) kennis: Deze kennis is het weten in welke situaties welke kennis en 

vaardigheden gebruikt kunnen worden. Bij studenten gaat het over de inzetbaarheid van 

verschillende cognitieve strategieën in verschillende situaties. 

- Metacognitieve kennis: Deze kennis is het weten over je hoe je zelf denkt (kennis over je 

kennis). Het gaat hier bijvoorbeeld over kennis over je eigen sterktes en zwaktes. Ook kennis 

over welke strategieën je moet gebruiken om problemen op te lossen vallen hieronder. 

Probleemoplossers – Probleemoplossers zijn mensen die een probleem proberen op te lossen. 

Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten probleemoplossers. Een daarvan is het 

onderscheid tussen beginner- en expert probleemoplossers (Chi, Feltovich, & Glaser, 1981). Een algemeen 

verschil tussen de twee probleemoplossers is dat experts beginnen met een kwalitatieve analyse van het op 

te lossen probleem. Hierbij ontwikkelen experts oplosschema’s waarin declaratieve en procedurele kennis 

wordt geactiveerd en bevestigd. Beginner probleemoplossers ontwikkelen vaak schema’s met de 

betreffende declaratieve kennis, maar zonder de procedurele kennis en oplosmethoden. 

Zelfeffectiviteit – Zelfeffectiviteit is het geloof van mensen in hun eigen capaciteiten om invloed 

uit te kunnen oefenen op gebeurtenissen om hun heen (Bandura, 1994). De zelfeffectiviteit van mensen is 

gebaseerd op een aantal factoren en kan ook ontwikkeld worden langs die wegen. De zelfeffectiviteit kan 
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worden vergroot door: ervaringen waarin men obstakels overkomt en meesterschap creëert; het zien van 

successen van anderen waaraan men relateert (als zij het kunnen, kan ik het ook); sociale aansporing dat 

men de juiste capaciteiten heeft; en positieve gemoedstoestanden (affectieve invloeden). 

Waargenomen competentie - In de Self Determination Theory wordt competentie (naast 

connectie en autonomie) aangegeven als bepalende factor voor psychologische groei (Deci & Ryan, 2000) 

en intrinsieke motivatie. Ook anderen geven aan dat waargenomen competentie belangrijk is voor de 

motivatie. Zij stellen dat positieve en negatieve feedback slechts via de waargenomen competentie invloed 

heeft op intrinsieke motivatie. Alleen als de feedback leidt tot een verandering in de waargenomen 

competentie, zal het een effect hebben op de motivatie (Vallerand & Reid, 1984).  

Resultaten van eerder onderzoek 

Zoals hierboven vermeld staat is er een verschil in probleemoplossend vermogen tussen de 

beginnend probleemoplosser en de expert probleemoplosser. De beginner werkt vaak met oppervlakkige 

schema’s waarbij de probleemoplossing niet efficiënt is en veel cognitieve capaciteiten kost. Daar 

tegenover staat de expert probleemoplosser die met veel geautomatiseerde kennis diepgaande schema’s 

opstelt en efficiënt te werk gaat. In dit onderzoek wordt de leerling aangezien als de beginner 

probleemoplosser en de leerkracht als de vakinhoudelijke expert. Een mogelijke manier om inzicht te geven 

in het denken van een beginner probleemoplosser de hardopdenken methode (Kirschner, Claessens, & 

Raaijmakers, 2018). Hierbij wordt het denkproces expliciet. 

Er zijn ook al onderzoeken gedaan naar mogelijkheden om leerlingen te helpen bij het 

probleemoplossen in het onderwijs door dit soort strategische kennis te ontwikkelen. Hieronder wordt een 

drietal relevante onderzoeken beschreven. 

In het onderzoek van Pol et al. (Pol, Harskamp, Suhre, & Goedhart, 2008) wordt gekeken naar het 

digitale programma’s die met systematisch hintgebruik leerlingen ondersteunen in het ontwikkelen van hun 

strategische kennis. Het onderzoek gaat ook specifiek over Natuurkunde vraagstukken. De onderzoekers 
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vonden een verschil in probleemoplossend vermogen tussen leerlingen die systematisch gebruik maakte 

van hints en leerlingen die dat niet deden. Dat gaf de onderzoekers een indicatie dat leerlingen zich 

ontwikkeld hadden op het gebied van strategische kennis. Wel plaatsten de onderzoekers een kanttekening 

bij deze bevindingen. Het was namelijk niet doorslaggevend of dit verschil kwam door het systematische 

hintgebruik of een “oefen effect”, waarbij het verschil wordt verklaard door verschillen in hoeveel de 

leerlingen hebben geoefend met problemen oplossen. Dit onderzoek geeft aan dat een ontwikkeling van 

strategische kennis bij leerlingen mogelijk is. 

Een ander onderzoek heeft zich bezig gehouden met de leeractiviteiten van leerlingen. In dat 

onderzoek werden leerlingen met een voorkeur voor stuurloze leeractiviteiten aangezet tot zelfsturing en 

diep verwerken van de leerstof door middel van een systematische probleemaanpak (Rust & van Pinxteren, 

2017). De onderzoekers hebben een interventie met de SPA-methode toegepast om te kijken of dit leidde 

tot een verandering van leeractiviteiten. Zij vonden dat deze methode inderdaad leidde tot een vermindering 

in stuurloos leergedrag en een toename in een stapsgewijze verwerking. Dit onderzoek geeft aan dat een 

interventie met de SPA-methode bij leerlingen kan leidden tot een verandering in gedrag. 

Het derde onderzoek hield zich bezig interventies bij leerlingen om hen beter voor te bereiden op 

eindexamenopdrachten bij Scheikunde (Terlouw, Kramer-Pals, & Pilot, 2004). Er is gekeken naar drie 

verschillende interventies: De SPA-methode, computerondersteund onderwijs en een controlegroep. Uit de 

resultaten bleek volgens de onderzoekers dat de interventie met de systematische probleemaanpak leidde 

tot significant betere resultaten bij formulevragen. Ook vonden zij een verbetering in de Scheikunde 

eindexamenresultaten in het geval van formulevragen en de toets in zijn geheel, waarbij de laatste 

waarschijnlijk uit het eerste te verklaren valt. Deze verbeteringen zijn vastgesteld tegenover de 

controlegroep. Dit onderzoek geeft aan dat een interventie met SPA kan leidden tot betere leerresultaten. 

Als laatste is in de bovenstaande introductie is aangegeven dat dit onderzoek zich bezig houdt met 

het zelfvertrouwen van leerlingen bij het oplossen van Natuurkunde problemen. Hierbij is het onderzoek 

van Lindstrøm en Sharma relevant (Lindstrøm & Sharma, 2011). Zij hebben bevonden dat de 
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zelfeffectiviteit van mensen correleert met academische prestaties en de keuzes die zij maken op het gebied 

van studie en carrière. Zij hebben onderzoek gedaan naar de zelfeffectiviteit van studenten in tertiair 

Natuurkunde onderwijs. Hiervoor is een enquête ontwikkeld, die vervolgens is gevalideerd door experts en 

onderworpen aan een initiële en een bevestigende proef. De onderzoekers hebben de enquête gebruikt voor 

onderzoek of factoren als sekse en voorafgaande educatie invloed hebben op de zelfeffectiviteit van 

studenten. Dit onderzoek geeft de mogelijkheid om de zelfeffectiviteit van leerlingen te meten. 
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Onderzoeksvragen 

De bovenstaande probleemstelling en het theoretische kader leiden tot de onderzoeksvragen van 

dit onderzoek. De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt:  

  

Wat is de invloed van een systematische probleemaanpak op het zelf gerapporteerde zelfvertrouwen 

van middelbare school bovenbouw leerlingen bij het oplossen van Natuurkunde problemen?  

 

Er wordt gekeken naar hoe het gebruik van een SPA samenhangt met hoeveel zelfvertrouwen 

leerlingen aangeven dat ze hebben in het Natuurkunde onderwijs.  

Om de bovenstaande vraag systematisch te kunnen beantwoorden dient te worden gekeken naar 

een aantal deelvragen. Eerst moet gekeken worden naar de huidige situatie bij leerlingen: In hoeverre 

hebben de leerlingen ervaring met het gebruik van een systematische probleemaanpak? Hier kan 

bijvoorbeeld gekeken worden naar hoe de docent al dan niet aandacht heeft besteed aan een SPA. Ook moet 

worden gekeken naar het huidige gebruik van een SPA bij leerlingen: In hoeverre en op welke manier 

passen de leerlingen een systematische probleemaanpak toe? 

Als het gebruik van een SPA bekend is, dan kan worden gekeken naar de relatie tussen het gebruik 

van een SPA en het zelf gerapporteerde zelfvertrouwen: Van welke onderdelen van een systematische 

probleemaanpak geven leerlingen aan dat het hen meer zelfvertrouwen geeft bij het oplossen van 

Natuurkunde problemen?  

Als laatste wordt er gekeken of er, met behulp van een SPA, actief invloed kan worden uitgeoefend 

op het zelf gerapporteerde zelfvertrouwen van leerlingen: Leidt een interventie waarin het gebruik van een 

systematische probleemaanpak wordt aangespoord tot meer zelfvertrouwen bij leerlingen bij het oplossen 
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van Natuurkunde problemen? Op deze manier kan worden onderzocht of er methoden kunnen worden 

ontwikkeld die actief bijdragen aan het vergroten van het zelfvertrouwen bij leerlingen.  
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Methode 

In dit hoofdstuk worden de meetmethoden uiteengezet. Eerst wordt de beoogde doelgroep 

uitgelegd. Daarna worden de procedures omtrent het meten gepresenteerd. Als laatste worden de 

instrumenten die worden gebruikt in de procedures nader uiteengezet. 

Dit onderzoek gaat plaatsvinden op de stageschool van de onderzoeker. Dit kan enige limitaties 

opleveren. Hieronder worden dus de beoogde doelgroep, procedures en instrumenten geformuleerd. Dit 

moet echter overlegd worden met de verantwoordelijken op de stageschool en het is mogelijk dat niet alle 

wensen in dit onderzoek vervuld kunnen worden. Enige discrepanties tussen de beoogde doelen en de 

daadwerkelijke resultaten zullen in het volgende hoofdstuk aan bod komen.  

Participanten 

De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit bovenbouw leerlingen in het voortgezet onderwijs, 

specifiek het havo- en vwo Natuurkunde onderwijs. Het betreffen dus leerlingen van 15 tot 18 jaar oud van 

beide geslachten. Omdat het onderzoek in meerdere klassen gaat plaatsvinden, is het belangrijk dat ik, als 

onderzoeker, de docent ben van alle leerlingen. Op die manier kan de interventie (zie procedure en 

interventie) volledig gecontroleerd worden en spelen de verschillende doceermethoden van verschillende 

docenten geen rol in dit onderzoek. 

Dan kan de vraag gesteld worden over hoe de samenstelling van de deelnemersgroep eruit gaat 

zien. De prioriteit is dat de onderzoeksgroep groot genoeg is. Voor dit kleinschalige kwalitatieve onderzoek 

wordt er gestreefd naar 10 tot 15 leerlingen. Omdat de leerlingen op meerdere momenten geïnterviewd 

moeten worden, is het belangrijk dat dit een groep leerlingen betreft dat gemotiveerd is om deel te nemen 

aan mijn onderzoek. Daarnaast bestaat de voorkeur dat de leerlingen, die de deelnemersgroep opmaken, 

verschillende niveaus worden vertegenwoordigen. Het liefst worden zowel zwakkere als sterkere leerlingen 

in de onderzoeksgroep vertegenwoordigd. 
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Als laatste is het de verwachting dat de deelnemers al enige ervaring hebben met het gebruik van 

een SPA. Op een eerdere stage school werd in de onderbouw aandacht besteed aan SPA’s en de verwachting 

is dat dat op de komende stage school ook het geval is. De leerlingen in mijn onderzoek zullen dus 

waarschijnlijk niet zonder voorkennis in mijn onderzoek komen. De eerste twee deelvragen zijn daarom 

relevant om mee te nemen in mijn onderzoek. 

Procedures 

 Als eerste zal een onderzoeksgroep opgezet worden. Dit zal gebeuren op basis van vrijwillige 

aanmelding. Het meedoen aan het onderzoek zal extra tijd buiten de reguliere lestijden vereisen en dat kan 

de leerlingen niet verplicht worden. 

 Wanneer de onderzoeksgroep compleet is, zal het onderzoek in drie fasen gebeuren. Eerst zal ik de 

fasen toelichten en in de sectie hieronder zullen de instrumenten verder toegelicht worden. In de eerste fase 

zullen interviews worden afgenomen met de deelnemende leerlingen. In deze interviews zullen vragen 

gesteld worden naar onder andere het gebruik van een SPA en de mate van zelfvertrouwen die de leerlingen 

ervaren. Deze interviews zullen de nulmeting worden van het onderzoek. Tijdens deze interviews zal er 

ook aandacht worden besteed aan de hardopdenken methode. Deze methode zal meer inzicht bieden in het 

daadwerkelijke gebruik van een systematische probleemaanpak bij leerlingen dan alleen wat de leerlingen 

rapporteren. Op deze manier kan via twee methoden gekeken worden naar de nulmeting van het gebruik 

van een SPA bij leerlingen. Ook vormt de hardopdenken methode het startschot voor de interventie met 

SPA. 

 Vervolgens gaan de deelnemende leerlingen expliciet aan de slag met SPA. Zij krijgen bij het eerste 

interview een logboek mee, waarin zij bijhouden wanneer en hoeveel zij gebruik maken van de SPA 

methode. Aan het einde van de onderzoeksperiode zal een tweede interviewronde plaatsvinden. Bij dit 

interview worden de logboeken weer verzameld. Dit vormt een bewijsstuk voor hoeveel de leerlingen 

hebben gewerkt met de SPA methode. Bij de interviews wordt dan ook weer gevraagd naar hun gebruik 
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van SPA. Op deze manier wordt er op twee verschillende manieren data verzameld over hetzelfde 

onderwerp. Dit is een vorm van triangulatie, genaamd methodologische triangulatie (Thurmond, 2001). 

Door via meerdere methodologieën data te verzamelen, worden de resultaten betrouwbaarder. Dit interview 

wordt afgesloten met vragen naar het zelfvertrouwen van leerlingen. 

Instrumenten 

Tot op heden is er nog geen vorm gegeven aan de inhoud van de systematische probleemaanpak. 

De SPA bestaat vaak uit een stappenplan met een aantal stappen die de leerling dient te doorlopen. Welke 

stappen precies in het plan staan, verschilt per ontwikkelaar. Zo is er bijvoorbeeld vaak verschil in 

abstractieniveau. De ene SPA spreekt van gegevens, gevraagd en formules, terwijl de andere termen als 

oriëntatie, plan en uitvoering hanteert. Zoals in het theoretisch kader aangegeven hebben bijvoorbeeld het 

handboek Natuurkunde didactiek (Kortland, 2017) en het SLO (Montfort, 2018) beide een SPA uitgebracht. 

Voor dit onderzoek is gekozen om de stageschool te raadplegen over welke SPA zij hanteren. De SPA die 

de school hanteert vormt dan de leidraad voor de SPA die dit onderzoek hanteert. In appendix C staat het 

logboek vermeld dat de leerlingen krijgen. In dit logboek staat de SPA uitgelegd die de school hanteert. Er 

wordt gebruik gemaakt van de termen: Gegevens, gevraagd, uitwerking en controle. Door de SPA over te 

nemen van de stageschool, kan er redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat het abstractieniveau aangepast 

is aan de doelgroep. Ook krijgen de leerlingen niet opeens een andere SPA voor hun kiezen. Als zij al een 

SPA gewend zijn te gebruiken, is het voor hun het gemakkelijkst om verder aan de slag te gaan met die 

betreffende SPA. 

Het eerste instrument is een interview. Voor het ontwerpen en afnemen van een interview is een 

presentatie bijgewoond van Tim Bouchée over interviewen als onderzoeksmethode (Bouchée, 2020). Het 

eerste interview dat wordt afgenomen bij de leerlingen staat beschreven in appendix A. Het eerste gedeelte 

bestaat uit vragen naar het gebruik van SPA. Hierin wordt gevraagd naar in hoeverre de leerlingen ervaring 

hebben met SPA en hoeveel ze het gebruiken. Dit vormt de nulmeting in het gebruik van SPA. In het tweede 

gedeelte worden leerlingen gevraagd naar hun zelfeffectiviteit. Dit gebeurt aan de hand van de vragenlijst 
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die bedacht is door Lindstrøm et al (Lindstrøm & Sharma, 2011). Dit vormt de nulmeting voor de 

zelfeffectiviteit van leerlingen. In het laatste gedeelte van het eerste interview komt de hardopdenken 

methode aan bod. Zo kunnen leerlingen inzien hoe in hoeverre ze een SPA daadwerkelijk gebruiken. De 

hardopdenken opdrachten zijn rekenopdrachten uit de lesmethode van de leerlingen en zijn representatief 

voor het soort problemen dat de leerling op moet lossen. 

Het tweede instrument is het logboek. Het logboek staat in appendix C. Aan het einde van het 

interview krijgen de leerlingen dit logboek mee en wordt van hen gevraagd dit in te vullen. Het logboek 

begint met een voorwoord waarin de spelregels van de het onderzoek en het gebruik van het logboek worden 

uitgelegd. Daarna volgt een korte uitleg over de SPA die de leerlingen dienen te hanteren in de 

onderzoeksperiode. Als laatste staat het daadwerkelijke logboek aangegeven. Dit is een tabel met een regel 

voor elk probleem dat de leerling oplost. In de kolommen staat vullen de leerlingen de informatie in van de 

opdrachten die ze hebben gemaakt en welke stappen van SPA ze hebben doorlopen. Zoals vermeld, leveren 

de leerlingen het logboek aan het einde van de onderzoeksperiode in bij de onderzoeker. 

Het derde instrument is het tweede interview. Deze is gepresenteerd in appendix B. Hier wordt 

eerst gevraagd naar de zelfeffectiviteit van leerlingen. Dit gebeurt wederom met de vragenlijst van 

Lindstrøm et al (Lindstrøm & Sharma, 2011). Door op twee punten te meten kan gekeken worden naar een 

eventueel verschil in zelfeffectiviteit tussen de twee momenten. Daarna wordt weer gevraagd naar het 

gebruik van SPA. Om een invloed aan te tonen tussen het gebruik van SPA en de zelfeffectiviteit en in het 

verlengde het zelfvertrouwen, moeten zowel het gebruik van SPA als de zelfeffectiviteit veranderen over 

tijd. Ook worden leerlingen direct gevraagd naar hun motivatie en zelfvertrouwen.  De eerdere vragen gaan 

allemaal indirect over het zelfvertrouwen van de leerlingen, maar leerlingen moeten ook expliciet aan 

kunnen geven of zij denken dat het werken met een SPA effect heeft. Hier is dus ruimte voor in het tweede 

interview, aan het einde van het onderzoek. 
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Analyse 

 Voor dit onderzoek wordt een aantal verschillende soorten data geanalyseerd. De interviews en de 

logboeken. De interviews worden na afname getranscribeerd. De transcripties zijn in de appendices D en E 

te vinden. Op deze manier wordt mijn analyse transparant en controleerbaar. De resultaten uit mijn analyse 

zijn daarmee betrouwbaarder. De vragenlijst omtrent zelfeffectiviteit is zo ontworpen dat participanten een 

getal geven als antwoord. Dit is kwantitatief en staat niet open voor interpretatie. De andere antwoorden 

die de deelnemers geven worden kwalitatief geanalyseerd en ook als dusdanig gepresenteerd. De logboeken 

zijn net als de vragenlijst omtrent zelfeffectiviteit kwantitatief. De uitwerkingen van de logboeken zijn te 

vinden in appendix F. 
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Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de methoden die hierboven beschreven 

zijn. Eerst wordt een voetnoot geplaatst bij de periode waarin dit onderzoek is gehouden. Het onderzoek 

vond namelijk gedeeltelijk plaats tijdens een lockdown die het resultaat is van de Covid pandemie. Daarna 

wordt de deelnemersgroep kort toegelicht. Hierin wordt vermeld welke leerlingen zich gemeld hebben voor 

het onderzoek. Daarna worden achtereenvolgens het eerste interview, het logboek en het tweede interview 

gepresenteerd. Dit is op chronologische volgorde. 

Covid-19 

 Het onderzoek heeft deels plaatsgevonden tijdens een lockdown door Covid pandemie. Hierdoor is 

een aantal zaken anders gelopen dan van tevoren gepland. Het onderwijs was in het eerste gedeelte van het 

onderzoek volledig gesloten, daarna gedeeltelijk open. Het werven van de leerlingen gebeurde volledig 

online. Hierdoor heeft waarschijnlijk een kleiner aantal leerlingen zich gemeld dan wanneer het onderzoek 

volledig offline had kunnen plaatsvinden. Nadat de deelnemers waren geworven, moesten alle afspraken 

ook online en via de mail met de leerlingen gemaakt worden. Door de slechts gedeeltelijke opening van het 

onderwijs in de eerste instantie, was het lastiger dan normaal om de interviews te plannen. Zowel de eerste 

als tweede ronde interviews zijn gedeeltelijk online afgenomen. Dit is niet van invloed geweest op de 

kwaliteit van de interviews zelf. 

Participanten 

 Uiteindelijk hebben zes (n = 6) leerlingen deelgenomen aan dit onderzoek. De doelgroep was 

Havo/Vwo bovenbouw, maar in overleg met de stageschool is dit slechts deels gelukt. De participanten 

komen gedeeltelijk uit een Vwo 4 klas (n = 3) en gedeeltelijk uit een Havo 3 klas (n = 3). Verder is er een 

gelijke verdeling mannen en vrouwen (n = 3) in dit onderzoek. Alle participanten hebben het eerste 

interview doorlopen (n = 6). Vijf van de participanten hebben ook het tweede interview gedaan (n = 5). 

Slechts vier van de participanten heeft een logboek ingevuld en ingeleverd (n = 4). 
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Interview 1 

 De transcripties van het eerste interview zijn bijgevoegd in appendix D. Dit interview is afgenomen 

bij alle zes deelnemers (n = 6). Bij een participant is het interview gedeeltelijk weggevallen. Daarom is de 

vragenlijst omtrent zelfeffectiviteit bij vijf deelnemers bekend (n = 5). Eerst wordt hieronder beschreven 

hoe leerlingen hun gebruik van een SPA rapporteren. Daarna worden de antwoorden op de vragen van de 

zelfeffectiviteit geanalyseerd. 

 Als eerste is aan deelnemers gevraagd of ze bekend zijn met de SPA-methode. Wanneer ze letterlijk 

gevraagd worden naar het begrip SPA, dan weten ze over het algemeen niet wat het inhoudt. Het is een 

begrip uit de wetenschappelijke literatuur en leerlingen krijgen het niet in die termen uitgelegd. Wel weten 

ze wat het inhoudt als er iets meer context wordt gegeven. De onderstaande passage geeft dat duidelijk 

weer: 

Onderzoeker: Dan kunnen we beginnen. Eeh, oke, [ll 3], heb je wel eens gehoord van een SPA? 

ll: eeh, nee. 

Onderzoeker: oke. Heb je, eeh, wat heeft jouw docent de afgelopen jaren aan aandacht besteed 

aan het aanpakken van problemen? Van natuurkunde. 

ll: Iets met formules opschrijven. Dan wat gevraagd is. 

Onderzoeker: Hoe hebben ze dat uitgelegd? Hoe is dat aan jou onderwezen? 

ll: Ja dat was echt wel, een soort van stappenplan gemaakt, waar je dan steeds eerst dit moet 

opschrijven, dan dat moet opschrijven. Dus, vooral in de 2de best wel veel aan gewerkt. 

Onderzoeker: oke. En weet je nog wat de stappen zijn? Kun je uitleggen hoe dat eruit zag? 

ll: eeh, ja was iets van wat gegeven is, gevraagd, dan formules, eenheden controleren, berekenen 

antwoord.  

 
In het bovenstaande is ook te lezen dat de betreffende docent een SPA heeft uitgelegd in een vorig 

schooljaar. Ook uit de antwoorden van andere leerlingen bleek dat de docenten in alle gevallen aandacht 

hebben besteed aan het aanleren van een SPA. Het verschilt per docent op welke manier er aandacht wordt 

gegeven aan een SPA. Een leerling rapporteerde dat de docent de stappen steeds consequent op het bord 

schreef. Een andere leerling heeft aangegeven dat met de stappen van hun aangeleerde SPA punten konden 
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worden verdiend op toetsen. Hieruit is op te maken dat een systematische probleemaanpak aan alle 

leerlingen gedurende langere termijn is aangereikt en worden de leerlingen ook steeds aangespoord om een 

SPA de gebruiken. 

Hoewel er gerapporteerd wordt dat docenten het consequent gebruiken, is het gebruik van een SPA 

niet bij elke leerling even consistent. Leerlingen geven aan een SPA in 70%-80% van de problemen te 

gebruiken. Daarbij zegt een leerling dat er nog onderscheid wordt gemaakt tussen “praktische” en 

“theoretische” vragen. “Theoretische” vragen zijn in deze context leervragen. Hier wordt van de leerling 

alleen verwacht declaratieve kennis op te halen. Er is geen strategische kennis nodig om het probleem op 

te lossen. Het is uit de interviews niet op te halen of de andere leerlingen leervragen meenemen in hun 

evaluatie over hoeveel zij SPA toepassen. 

In dit onderdeel van het interview werd leerlingen als laatste gevraagd hoe ze de SPA gebruiken. 

Hieronder is een typisch antwoord van de leerlingen gepresenteerd. 

Onderzoeker: Ja oke. En hoe gebruik je het dan? Schrijf je alle stappen op of hoe doe je dat? 

ll: Ja gewoon zo, gegeven, en dan schrijf ik gewoon letterlijk alles op wat gegeven staat. En dan 

gevraagd, en dan uitwerking. 

 

Een aantal zaken valt hier op. Als eerste zegt de leerling dat hij of zij alle stappen netjes opschrijft. 

Dit is wel in de 70%-80% van de gevallen dat de SPA überhaupt gebruikt wordt. Maar het tweede dat opvalt 

is interessanter. De leerling geeft namelijk niet aan dat het antwoord gecontroleerd wordt. Een enkele 

leerling heeft aangegeven de eenheden te controleren, maar daar blijft het bij. De controle of het antwoord 

realistisch gezien kan kloppen, wordt dus blijkbaar overgeslagen. 

Ook is in het eerste interview gevraagd naar de zelfeffectiviteit van leerlingen. De leerlingen kregen 

vijf stellingen te horen die ze moesten beoordelen op een schaal van een tot en met vijf. In tabel 1 zijn de 

antwoorden van de deelnemers op de vragenlijst omtrent zelfeffectiviteit gepresenteerd. 
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Tabel 1: Antwoord van leerlingen op vragen zelfeffectiviteit bij het eerste interview. 

 Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 
Leerling 1 4 5 4 5 5 
Leerling 2 4 4 4 5 5 
Leerling 3 5 5 4 5 3 
Leerling 4 4 4 5 5 5 
Leerling 5 4 5 5 5 5 

 

Het is duidelijk te zien dat de leerlingen zichzelf hoog indelen als het gaat om zelfeffectiviteit. De 

gemiddelde totale score van de leerlingen is 4.6 ± 0.1. Naast dat leerlingen zichzelf heel hoog indelen, delen 

ze zichzelf ook consistent heel hoog in. In alle gevallen, op een na, zijn ze het eens of zeer eens met de 

stelling. 

Logboek 

 Het logboek is aan het einde van de onderzoeksperiode ingenomen van vier leerlingen (n = 4). De 

tabellen uit de logboeken zijn gepresenteerd in appendix F. In de tabel hieronder, tabel 2, staat een 

samenvatting van de logboeken. Er is te zien hoe vaak leerlingen de verschillende stappen doorlopen. 

Tabel 2: Relatief gebruik van de onderdelen van een SPA. De percentages zijn genormaliseerd op het onderdeel met het hoogste 
gebruik 

 Gegevens Gevraagd Formules Uitwerking Controle 
Relatief 
gebruik 

0.93 0.37 0.72 1.00 0.30 

 

 In de tabel is te zien hoe vaak de deelnemers de verschillende stappen onderling doorlopen. De 

categorie met het hoogste gebruik, uitwerking, is genormaliseerd naar 1.00. De andere categorieën zijn 

fracties van het gebruik ten opzichte van de uitwerking. Het totaal aantal geanalyseerde vragen is 60. Het 

is te zien dat de uitwerking van een opgave het vaakst wordt opgeschreven door een leerling. De tweede 

hoogste categorie zijn de gegevens. Daarna komen de formules. De verklaring hiervoor is dat een leerling 

de formules nagenoeg nooit opschrijft. Omdat de groep deelnemers relatief klein is, heeft dat direct een 

groot effect op het relatief gebruik.  
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 Wat nog meer opvalt is dat er een kloof zit tussen het relatief gebruik van gevraagd en controle en 

het gebruik van de andere categorieën. Gevraagd en controle scoren respectievelijk 0.37 en 0.30.  

Interview 2 

 Aan het einde van de onderzoeksperiode is ook het tweede interview gehouden. Deze interviews 

zijn afgenomen bij vijf leerlingen (n = 5). De transcripties van deze interviews zijn gepresenteerd in 

appendix E. In de interviews kwamen het gebruik van een SPA aan bod, alsmede de gerapporteerde 

zelfeffectiviteit, motivatie en zelfvertrouwen. De resultaten worden ook in deze volgorde besproken. 

 Wanneer leerlingen worden gevraagd naar hun gebruik van SPA, met name hoeveel en op welke 

manier, geven de leerlingen uiteenlopende antwoorden. Ongeveer de helft van de leerlingen geeft aan de 

methode ”best vaak” te gebruiken. De andere helft geeft aan dit heel weinig te gebruiken. Als reden om 

met SPA te werken geven leerlingen aan dat het hen helpt om de opdracht gestructureerd aan te pakken. 

Als reden om dit niet te gebruiken wordt voornamelijk aangedragen dat het sneller is om deze stappen niet 

expliciet op te schrijven. Op de vraag of leerlingen de SPA methode meer of minder zijn gaan toepassen in 

de afgelopen periode, geven ze allemaal aan dat ze geen veranderingen hebben doorgevoerd. Ze zijn op 

dezelfde manier blijven werken. Ook geven de leerlingen allemaal aan niet van plan te zijn om aanpassingen 

te doen aan hun werkwijze in de toekomst. 

 Ook is aan leerlingen gevraagd aan welke onderdelen van SPA ze meer en minder aandacht gaven, 

wanneer ze de methode gebruikten. Geheel in lijn met de uitkomsten van het logboek worden de gegevens, 

de formules en de uitwerkingen het vaakst opgeschreven volgens de leerlingen. Op dit moment in het 

interview is ook gevraagd waarom de leerlingen de andere twee categorieën, gevraagd en controle, minder 

vaak gebruiken. Hier komen duidelijke antwoorden op. Voor gevraagd staat hieronder een typerend 

antwoord van een leerling: 
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Onderzoeker: En welke [categorie] gebruik je niet? 

ll: Eh, ja wat er gevraagd wordt. 

Onderzoeker: Omdat? 

ll: Want dat zie je dan meestal in de tekst. 

 

 De leerling geeft aan dat het vaak uit de probleemstelling duidelijk is wat er gevraagd wordt. Om 

die reden ziet de leerling minder het belang in van het opschrijven van deze categorie. Ook voor waarom 

de leerlingen weinig de controle gebruiken, heeft een leerling een typerend antwoord gegeven: 

ll: Eehm, eigenlijk gebruik ik alle onderdelen behalve de controle meestal. 

Onderzoeker: Omdat? 

ll: Ja, eehm, de controle gebruik ik alleen als ik al een soort idee heb van het antwoord. Maar 

meestal weet ik niet zo goed wat er als antwoord uit kan komen, dus dan vertrouw ik gewoon dat 

ik het wel goed doe. 

 

 Uit dit antwoord wordt duidelijk dat de leerling een beginner probleemoplosser is. In tegenstelling 

tot de expert probleemoplosser geeft de beginner aan weinig idee te hebben van de mogelijke oplossingen 

van het probleem. Waar een expert probleemoplosser de oplossing kan controleren door na te gaan of deze 

realistisch is, heeft de beginner probleemoplosser hier meer moeite mee. Hier is het een mogelijke 

verklaring waarom leerlingen de laatste stap van de SPA-methode vaker overslaan. 

 Dit gedeelte van het interview werd afgesloten met de vraag of leerlingen dachten dat het werken 

met een SPA invloed had op hun leerresultaten. Leerlingen geven hierbij allemaal aan dat ze denken dat 

het werken met een SPA een positieve invloed heeft op hun leerresultaten, met name de cijfers die ze halen 

voor toetsen. Ze geven aan dat het hanteren van een SPA helpt bij het gestructureerd werken en dat fouten 

op deze manier minder vaak voorkomen. 

 In het volgende gedeelte van het interview zijn weer dezelfde vragen omtrent zelfeffectiviteit 

gevraagd aan de leerlingen. Op deze manier is er een tweede meetpunt om te onderzoeken of de interventie, 
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het werken met SPA, een effect heeft gehad op de gerapporteerde zelfeffectiviteit van leerlingen. De 

resultaten van de vragenlijst zijn gepresenteerd in tabel 3, hieronder. 

Tabel 3: Antwoord van leerlingen op vragen zelfeffectiviteit bij het tweede interview. 

 Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 
Leerling 1 4 5 3 5 4 
Leerling 2 4 4 4 5 4 
Leerling 3 4 4 5 5 5 
Leerling 4 4 5 5 5 5 
Leerling 5 5 5 4 5 5 

 

De gemiddelde totale score van de leerlingen is 4.5 ± 0.3. Er is dus geen significant verschil tussen 

de resultaten van het eerste interview en het tweede interview. Leerlingen schatten zichzelf na deze periode 

nog steeds even hoog in. Ook in dit interview laten de leerlingen niet alleen een hoge zelfeffectiviteit zien, 

maar delen ze zichzelf ook consistent hoog in. 

In het laatste onderdeel van het tweede interview werden leerlingen gevraagd naar hun motivatie 

en zelfvertrouwen. Als eerste werden ze gevraagd naar hun motivatie, met name of het werken met een 

SPA daar invloed op heeft. Leerlingen zijn hier over het algemeen voorzichtig enthousiast over. Ze geven 

aan dat het werken met een SPA hun handvatten biedt en hen helpt met de volgende te zetten stap, waardoor 

ze niet direct opgeven. Hieronder is een typerend voorbeeld van de antwoorden van de leerlingen 

gepresenteerd. 

Onderzoeker: En hoe heeft SPA invloed gehad op jouw motivatie, de afgelopen tijd? 

ll: Nou als ik vast zit, bijvoorbeeld met een probleem, dan probeer ik nog wel SPA beslist nog te 

gebruiken. Om te kijken, ja, of ik misschien iets over het hoofd zie of niet. 

Onderzoeker: En hoe werkt het dan op jouw motivatie? 

ll: Nou dan ben ik gemotiveerd om door te gaan. En dan stop ik niet meteen. 

 

Dus ondanks het feit dat leerlingen stappen overslaan bij de SPA-methode en deze methode lang 

niet altijd toepassen, geven leerlingen aan dat het hanteren van een SPA wel voordelig is voor hun motivatie. 



Systematische probleemaanpak en zelfvertrouwen  29 
 

Het hebben van een overzicht en het weten welke stappen gezet moeten worden zijn voor leerlingen factoren 

die meespelen in hoe gemotiveerd ze zijn problemen op te lossen.  

Als laatste werd aan de leerlingen gevraagd of zij dachten dat het hanteren van een SPA invloed 

heeft op hun zelfvertrouwen. Leerlingen gaven aan dat ze inderdaad dachten dat het werken met een SPA 

voordelig was voor hun zelfvertrouwen. Leerlingen droegen hier dezelfde redenen aan als bij de invloed 

van het werken met een SPA op hun motivatie. Het helpt ze met het creëren van overzicht. Met name de 

stappen gegevens en formules dragen hieraan bij, volgens de leerlingen. Dit is ook in lijn met hun gebruik 

van de SPA-methode zoals dat is aangegeven in het logboek. Desondanks gaf geen van de leerlingen aan 

dat, als ze aan hun zelfvertrouwen wilden werken, ze hun peilen gingen richten op een SPA. De punten die 

de leerlingen aankaartten die ze daarvoor wilden inzetten, hadden voornamelijk betrekking tot het 

verbeteren van de werkhouding.  



Systematische probleemaanpak en zelfvertrouwen  30 
 

Conclusie en discussie 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies worden getrokken uit het onderzoek. Eerst zullen de 

onderzoeksvragen zo goed mogelijk worden beantwoord. Daarna zal in de discussie gezocht worden naar 

verklaringen voor enige discrepanties en onbeantwoorde onderzoeksvragen. Als laatste zal een aantal 

verbeteringen worden aangedragen voor dit onderzoek en ideeën worden gepresenteerd voor 

vervolgonderzoek. 

Onderzoeksvragen 

In deze sectie zal eerst worden gekeken naar de deelvragen van het onderzoek, zoals ze 

gepresenteerd staan in het hoofdstuk onderzoeksvragen. Met de antwoorden op de deelvragen kan worden 

gekeken naar de hoofdvraag van dit onderzoek.  

In hoeverre hebben de leerlingen ervaring met het gebruik van een systematische probleemaanpak?   

 Uit het eerste interview is gebleken dat de docenten van alle leerlingen gedurende langere tijd 

aandacht hebben besteed of nog steeds besteden aan het werken met een SPA. Vanaf het begin van de 

Natuurkunde lessen hebben de leerlingen kennis gemaakt met een systematische aanpak voor het oplossen 

van problemen. Er is gerapporteerd dat docenten deze manier van werken ook in hun eigen werk (problemen 

op het bord) consequent gebruiken. Bij sommige docenten is het ook het geval dat de stappen expliciet op 

de toets moeten worden opgeschreven om aanspraak te maken op de punten behorende bij de opgaven. Het 

is dus duidelijk dat de deelnemers allemaal ruime ervaring hebben met het gebruik van een systematische 

probleemaanpak. 

In hoeverre en op welke manier passen de leerlingen een systematische probleemaanpak toe? 

Leerlingen rapporteren dat zij in ongeveer 70%-80% van de problemen een systematische 

probleemaanpak hanteren. Er wordt zo nu en dan wel een kanttekening gemaakt dat niet alle problemen 

zich lenen voor het gebruik van een SPA. Sommige leervragen waarin alleen naar declaratieve kennis wordt 
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gevraagd, behoeven volgens de leerlingen geen uitgebreid stappenplan om op te lossen. Uit de uitwerkingen 

van het logboek en de antwoorden van de leerlingen blijkt dat de stappen gegevens, formules en 

uitwerkingen het vaakst worden gebruikt. Herhalen wat de vraag is, of het herformuleren van de vraag, en 

het controleren van het antwoord zijn de stappen die verreweg het minst worden gebruikt. 

Van welke onderdelen van een systematische probleemaanpak geven leerlingen aan dat het hen meer 

zelfvertrouwen geeft bij het oplossen van Natuurkunde problemen? 

 Leerlingen geven aan dat een systematische probleemaanpak helpt bij het creëren van overzicht en 

bepalen van de volgende strategische stap. Hieruit is op te maken dat leerlingen zich op dit vlak gedragen 

als beginner probleemoplossers. De specifieke onderdelen die het vaakst worden aangedragen als voordelig 

voor het zelfvertrouwen bij de leerlingen zijn de gegevens en de formules. De leerlingen geven aan dat deze 

stappen het meest helpen bij het creëren van overzicht. Dit ligt volledig in lijn met het aangegeven gebruik 

van de SPA door leerlingen en de resultaten van het logboek. 

Leidt een interventie waarin het gebruik van een systematische probleemaanpak wordt aangespoord tot 

meer zelfvertrouwen bij leerlingen bij het oplossen? 

 Tijdens en na de interventie is geen veranderd gedrag waargenomen bij de leerlingen. Geen van de 

leerlingen heeft aangegeven de systematische probleemaanpak significant meer of minder of op een andere 

manier te gebruiken.  Ook bij de vragen naar zelfeffectiviteit hebben de leerlingen geen significant andere 

antwoorden gegeven tijdens de twee interviews. Zowel voor als na de interventie hebben leerlingen zichzelf 

consistent hoog ingeschat op zelfeffectiviteit. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag  moeten 

deelnemers eerst aangegeven dat er een verschil is in zelfvertrouwen voor en na de interventie. Als tweede 

moet worden aangetoond dat het gebruik van een systematische probleemaanpak veranderd is gedurende 

de interventie. Als laatste moeten zwaarwegende indicatoren aangeven dat er een causaal verband is tussen 

de twee veranderingen. Er hebben daarentegen geen veranderingen plaatsgevonden bij het gebruik van een 
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SPA, noch in het gerapporteerde zelfvertrouwen en de gerapporteerde zelfeffectiviteit. Er kan dus geen 

antwoord gegeven worden op deze onderzoeksvraag. 

Wat is de invloed van een systematische probleemaanpak op het zelf gerapporteerde zelfvertrouwen van 

middelbare school bovenbouw leerlingen bij het oplossen van Natuurkunde problemen?  

 Als eerste moet deze vraag retrospectief worden aangepast. In de onderzoeksvraag wordt specifiek 

gewezen op bovenbouw leerlingen. Door omstandigheden zijn zowel bovenbouw als onderbouw leerlingen 

meegenomen in het onderzoek. Wel hebben alle leerlingen meegedaan in het kader van Natuurkunde. 

 Leerlingen hebben geen verandering laten zien in het gebruik van een systematische 

probleemaanpak, noch in het zelf gerapporteerde zelfvertrouwen, gedurende de interventie. Een eventuele 

invloed kan dus niet worden aangetoond. Via deze route kan dus geen antwoord worden gegeven op deze 

onderzoeksvraag.  

 Wel is leerlingen gevraagd of zij denken dat het gebruik van een SPA invloed heeft op hun 

motivatie en zelfvertrouwen. Hierop hebben leerlingen voorzichtig positief geantwoord. Geen van de 

leerlingen gaf echter aan steun te zoeken bij een systematische probleemaanpak, als ze wilden werken aan 

hun zelfvertrouwen. Er kunnen ook via deze route dus geen conclusies worden verbonden aan dit 

onderwerp.  

 Dit onderzoek is om de bovenstaande redenen niet in staat om een eenduidig antwoord te kunnen 

geven op deze onderzoeksvraag. 

Discussie 

 In deze sectie wordt een discussie gegeven op de uitkomsten van het onderzoek. Er wordt gekeken 

naar mogelijke verklaringen waarom bepaalde onderzoeksvragen al dan niet beantwoord konden worden. 

 Als eerste wordt er gekeken naar de online situatie. Door de covid pandemie heeft het onderwijs 

tijdens dit onderzoek gedeeltelijk online plaatsgevonden. Hierdoor was het lastiger om veel deelnemers te 
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werven, afspraken te maken voor de interviews en het uitdelen van de logboeken. Een gedeelte van de 

interviews heeft ook online plaatsgevonden. Hierdoor liep het onderzoeksproces minder soepel dan vooraf 

gehoopt. 

 Het tweede punt is het aantal deelnemers dat uiteindelijk in het onderzoek is meegenomen. Vanaf 

het begin af aan was het duidelijk dat dit voornamelijk een kwalitatief onderzoek zou zijn met een beperkte 

hoeveelheid deelnemers. Er werd gehoopt op 10-15 deelnemers, waarvan er slechts 6 uiteindelijk hebben 

meegedaan. Dit komt mede door moeilijkheden rondom online onderwijs. Omdat er slechts zes leerlingen 

hebben deelgenomen aan dit onderzoek, kan niet te veel waarde worden gehecht aan de uitkomsten van het 

onderzoek. Daarnaast kunnen er nog onderliggende “biases” in de onderzoeksgroep liggen. De leerlingen 

hebben zich vrijwillig aangemeld voor dit onderzoek. Dit kan een vooroordeel opleveren naar ijverige, 

hardwerkende of zelfverzekerde leerlingen. In dat geval zijn de onderzoeksresultaten bevooroordeeld in het 

voordeel van het gebruik van een SPA.  

 Het derde punt dat hier aangedragen wordt is de nulmeting van het gebruik van een systematische 

probleemaanpak bij leerlingen. Vanaf het eerste interview werd duidelijk dat leerlingen al relatief veel 

ervaring hebben met het gebruik van een SPA. Dit is ze al langer geleden uitgelegd en consistent onder de 

aandacht gebracht door de docenten. Door de hoge nulmeting is het heel lastig om een verhoging van het 

gebruik van een SPA te bewerkstelligen tijdens de interventie. Dit lijkt het voornaamste punt te zijn waarom 

de laatste onderzoeksvraag onbeantwoord is gebleven. Leerlingen hebben zich al geruime tijd kunnen 

ontwikkelen in hun gebruik van een SPA en veranderingen zijn niet waargenomen. 

 Het laatste punt dat invloed kan hebben gehad op de uitkomsten van het onderzoek is als volgt. In 

de laatste onderzoeksvraag wordt gevraagd of een interventie met SPA leidt tot een verandering in het 

zelfvertrouwen. Hieronder ligt de aanname dat het mogelijk is om een verandering in het zelfvertrouwen 

waar te nemen in deze periode. Als het namelijk niet mogelijk is om een verandering in het zelfvertrouwen 

teweeg te brengen in een dergelijke periode, dan is het vervolgens niet meer interessant om de invloeden 
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van een interventie te onderzoeken. Of een dergelijk snelle emotie verandering mogelijk is, is niet 

onderzocht en kan ook een mogelijke verklaring zijn voor de onderzoeksresultaten. 

Vervolgonderzoek 

 In deze sectie worden mogelijke verbeteringen aan dit onderzoek geformuleerd. Ook worden enkele 

suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.  

 Het voornaamste verbeterpunt voor dit onderzoek is als volgt. De interventie moet een verandering 

in het gebruik van een SPA teweegbrengen. Leerlingen die een systematische probleemaanpak al veel 

gebruiken, kunnen lastig een verhoging in het gebruik laten zien. Door leerlingen vrijwillig aan te laten 

melden, zonder verdere selectie, kan een vooroordeel zijn ontstaan naar ijverige leerlingen. Het actief 

selecteren van leerlingen die een SPA weinig gebruiken, kan bevorderlijk zijn voor de interventie. (Je kunt 

ook leerlingen selecteren die een SPA veel gebruiken en ze dan verbieden het tijdens de interventie te 

gebruiken. Maar omdat de hypothese dan wordt dat ze minder zelfvertrouwen krijgen, lijkt me dat geen 

ethisch onderzoek.) 

 Een andere manier om leerlingen te selecteren die geen systematische probleemaanpak gebruiken, 

is door leerlingen te selecteren aan wie het nog niet is aangeleerd. Uit de interviews bleek dat leerlingen 

vanaf het begin onderwijs kregen in het gebruik van een SPA. Door het onderzoek plaats te laten vinden 

tijdens het eerste onderwijs van een SPA, kunnen gemakkelijk veel grotere veranderingen plaatsvinden in 

het gebruik ervan. Door leerlingen gedurende deze onderwijsperiode te laten deelnemen kan een eventuele 

invloed van het gebruik van een SPA op het zelfvertrouwen van leerlingen wellicht gemakkelijker 

aangetoond worden. 

 Als laatste worden suggesties gedaan voor ander vervolgonderzoek. Dit onderzoek was bedoeld als 

een “proof of concept”. Als de onderzoeksvraag positief was beantwoord, dan was dat de opmaat voor een 

prototype interventie waarin leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen. In dit onderzoek lag nog niet de focus 

op welke interventie met SPA het beste resultaat zou opleveren, maar of de invloed überhaupt aanwezig 



Systematische probleemaanpak en zelfvertrouwen  35 
 

was. In vervolgonderzoek zouden verschillende interventies uitgeprobeerd kunnen worden, waarin 

leerlingen op verschillende manieren aan de slag gaan met SPA. Na een paar ontwerpcycli kan een 

(prototype) SPA interventie worden ontwikkeld. Deze kan aangeboden worden aan scholen om dit aan hun 

leerlingen aan te bieden.  
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Appendix 

A Interview 1 

Interview SPA 
Instructie onderzoek 

Het onderzoek gaat er als volgt uit zien: 

Er zijn twee interviews, een aan het begin en een aan het einde. Tussen de twee interviews zal een paar 

weken zitten. In deze tussentijd houd je een logboek bij over hoe jij een SPA gebruikt 

Voorwoord interview 

Voordat we beginnen wil ik benadrukken dat je deelname aan het onderzoek en het interview helemaal 

vrijwillig is. Als je op enig moment wilt stoppen, kun je dat aangeven en dan wordt het onderzoek gestopt.  

Verder is het onderzoek volledig anoniem. Alle antwoorden die je geeft, worden anoniem opgeslagen en 

verwerkt in het onderzoek.  

Deelname aan dit onderzoek heeft geen invloed op het onderwijs dat je krijgt, of het cijfer dat je krijgt voor 

de toets.  

Geef dus a.u.b. eerlijk antwoord! Alleen zo help je me echt met het onderzoek. 

Vragen naar SPA 

• Heb je wel eens gehoord van een SPA?/ Weet je wat een SPA is? 

• Heb je wel eens les gehad over SPA of hoe je opdrachten moet aanpakken? 

• Op een schaal van 1 tot 5, waarin 1 nooit is en 5 bij elke opdracht (waar toepasbaar), hoe vaak maak 

je gebruik van een SPA? 
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• Als je je huiswerkopdrachten voor natuurkunde eens voor de geest haalt, bij hoeveel procent van 

de opdrachten gebruik je SPA? 

• Hoe gebruik je een SPA? Schrijf je alle stappen op? Of doe je dat uit je hoofd? 

Vragen naar zelfvertrouwen 

Beoordeel de volgende stellingen op een schaal van 1 tot 5: 1 Erg oneens, 2 Oneens, 3 Neutraal, 4 Eens, 5 

Erg eens. 

• Als ik hard genoeg probeer, weet ik in de regel moeilijke natuurkunde problemen op te lossen. 2 

• Ik weet dat ik vast kan houden aan mijn doelen en mijn doelen kan halen in natuurkunde. 5 

• Ik blijf kalm in mijn natuurkunde toetsen omdat ik weet dat ik de kennis heb om de vraagstukken 

op te lossen. 4 

• Ik weet dat ik de natuurkunde toets kan halen als ik genoeg moeite in het vak stop. 3 

• Het motto: “Als andere mensen het kunnen, kan ik het ook” geldt voor mij wanneer het op 

natuurkunde aankomt. 1 

Hardopdenken methode 

[Voorbeeldopgave Hoofdstuk 4 voor V4nat2 en Hoofdstuk 4 voor H3A] 
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B Interview 2 

Interview SPA 2 
Instructie onderzoek 

Dit is het tweede interview na afloop van een periode werken met SPA. 

Voorwoord interview 

Voordat we beginnen wil ik benadrukken dat je deelname aan het onderzoek en het interview helemaal 

vrijwillig is. Als je op enig moment wilt stoppen, kun je dat aangeven en dan wordt het onderzoek gestopt.  

Verder is het onderzoek volledig anoniem. Alle antwoorden die je geeft, worden anoniem opgeslagen en 

verwerkt in het onderzoek.  

Deelname aan dit onderzoek heeft geen invloed op het onderwijs dat je krijgt, of het cijfer dat je krijgt voor 

de toets.  

Geef dus a.u.b. eerlijk antwoord! Alleen zo help je me echt met het onderzoek. 

Vragen naar zelfvertrouwen 

Beoordeel de volgende stellingen op een schaal van 1 tot 5: 1 Erg oneens, 2 Oneens, 3 Neutraal, 4 Eens, 5 

Erg eens. 

• Als ik hard genoeg probeer, weet ik in de regel moeilijke natuurkunde problemen op te lossen. 2 

• Ik weet dat ik vast kan houden aan mijn doelen en mijn doelen kan halen in natuurkunde. 5 

• Ik blijf kalm in mijn natuurkunde toetsen omdat ik weet dat ik de kennis heb om de vraagstukken 

op te lossen. 4 

• Ik weet dat ik de natuurkunde toets kan halen als ik genoeg moeite in het vak stop. 3 
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• Het motto: “Als andere mensen het kunnen, kan ik het ook” geldt voor mij wanneer het op 

natuurkunde aankomt. 1 

Vragen naar SPA 

• Zou je me nog eens kunnen uitleggen wat SPA inhoudt? 

• Hoeveel heb je in de afgelopen periode gewerkt met SPA? Waarom? 

• Op een schaal van 1 tot 5, hoe heb je SPA gebruikt afgelopen periode? 

• Heb je SPA meer of minder gebruikt afgelopen periode? Waarom? 

• Welke onderdelen van een SPA heb je vooral gebruikt, welke niet? Waarom? 

• Hoe ben je van plan SPA te gebruiken in de toekomst? 

• Hoe heeft het werken met SPA invloed op jouw cijfers (leerresultaten)? Leg uit 

• Motivatie (intrinsiek/extrinsiek) 

• Ben je gemotiveerd voor natuurkunde? Waarom wil je je inzetten voor natuurkunde? (waarom 

niet?)  

• Hoe heeft SPA invloed gehad op jouw motivatie in de afgelopen tijd? 

• Zelfvertrouwen SPA 

• Hoe is jouw zelfvertrouwen binnen natuurkunde ontwikkeld in de afgelopen tijd? 

• Hoe heeft SPA invloed gehad op jouw zelfvertrouwen binnen het vak natuurkunde? 

• Welke onderdelen hebben hier aan bijgedragen? Welke niet? 

• Zelf zelfvertrouwen vergroten 

• Hoe zou je zelf aan je zelfvertrouwen werken binnen natuurkunde? 

• Hoe heb je dit in het verleden gedaan? 

 

  



 

C Logboek SPA 

Logboek werken met een SPA 
 

Allereerst, heel fijn dat je mee wilt doen aan het onderzoek over systematische probleemaanpak (SPA) en zelfvertrouwen! 

Voor je heb je het logboek, waar je de komende weken mee gaat werken. Hierin houd je de komende weken bij hoeveel je werkt met de SPA 

methode. Aan het einde lever je dit logboek weer in bij meneer Peters. Omdat het onderzoek anoniem gebeurt, hoef je hier niet je naam op te zetten. 

Vul dit logboek eerlijk in! Als je niet altijd met een SPA werkt, is dat niet erg. Geef eerlijk aan wanneer je er wel en niet mee hebt gewerkt. Het 

onderzoek gaat namelijk ook over hoe(vaak) jullie een SPA gebruiken. 

Dit logboek bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is een voorbeeld van een SPA die je kunt gebruiken. Hier wordt ook tekst en uitleg gegeven hoe je 

de SPA gebruikt. Het tweede gedeelte is het logboek. Hierin zet je wanneer je aan je opgaves gewerkt hebt en of je met een SPA gewerkt hebt. Geef 

ook kort aan op welk antwoord je uit kwam, als dit mogelijk is.  

Als je het fijner vindt om te werken met een andere SPA, dan mag dat natuurlijk ook. Geef dan wel aan welke stappen je gebruikt. 

Alvast bedankt voor je deelname! 
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Voorbeeld SPA 

Gegevens:  Schrijf op welke gegevens in de vraag gegeven staan en welke gegevens belangrijk zijn. 

 

Gevraagd: Schrijf in eigen woorden op wat er van jou gevraagd wordt in de opgave. 

 

Uitwerking: Bedenk welke formules belangrijk zijn. Bedenk hoe je naar je antwoord toe gaat werken. Werk de opgave netjes uit. 

 

Controle: Controleer je antwoord. Heb je antwoord gegeven op de vraag? Kan je antwoord kloppen? 

 

  



Systematische probleemaanpak en zelfvertrouwen  45 
 

Huiswerk Logboek 

Geef bij elke opgave aan op welke datum je het hebt gemaakt en zet een kruisje bij elke stap die je hebt opgeschreven. 

Datum Opgave Gegevens Gevraagd Formule(s) Uitwerking Controle 
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D Interview 1 transcripties 

ll1: 
Onderzoeker: Dan vraag ik je eerst om naar opgave 17 te kijken hier en om die op te lossen. terwijl je 
dat doet alles wat in je op komt alles waar je aan denkt bij het oplossen van de opgave alles zeggen, 
hardop denken. Ja? ga je gang. 
ll: Opschrijven? 
Onderzoeker: ja daarvoor heb ik een papiertje. Dus alles wat in je opkomt hardop zeggen. 
ll: Ik schrijf ik op welke vraag. En omdat er veel gegevens in staan, doe ik echt met 'gegevens', mijn 
gegevens opschrijven. En de massa is 200 gram, uh, de temperatuur is 15 graden, en de tijd is 10 
minuten en dat wordt 600 seconden. En uh, de power, de P, dat is 70 Watt. En dan ga ik naar gevraagd. 
En dan willen ze de eindtemperatuur. Dus, daar weet ik niet de dinges van, het teken. Dus schrijf ik 
maar gewoon eind, en dan de T van temperatuur op. En dan. En dan ga ik naar uitwerkingen. En daar 
schrijf ik mijn formule op. En dan denk ik dat Q=m.c.DT, maar. En dan schrijf ik op wat daaruit komt. 
200 gram. En dan kom ik op een antwoord uit, maar ik heb geen rekenmachine.  
Onderzoeker: Ik heb hier een rekenmachine. 
 
ll: En dan... En dan denk ik iets met de tijd moet. Dus dan gebruik ik die eerste formule nooit. En dan 
kom ik... Uh ik weet niet hoe ik verder moet. 
Onderzoeker: Oke. Verder ga ik je niet lastig vallen met deze opgave. Deze komt uit de zelftest, dus 
daar kom je, ga je volgende week nog mee aan de slag. Dus die komt nog wel een keer terug. Het idee 
gaat erom dat je van jezelf bewust wordt hoe je nu die som aanpakt. Dus welke stappen je zet, en hoe je 
het opschrijft. Ja? Dus eehm, die stappen: gegevens, gevraagd, formules, uitwerking en controle. Dat 
heet met een moeilijk woord een systematische probleem aanpak. En daar heb ik nog een paar vragen 
over. Ja? 
Heb je eehm, weet je al wat dat in hield, die stappen? 
ll: Uh, Ja. 
Onderzoeker: oke. Ja, hoe heb je daar tot nu toe les in gehad? 
ll: Eehm, meestal met de huiswerkopdrachten, dat als de docent het uitlegt, dat het dan ook zo 
neergelegd wordt, zegmaar. Hoe het antwoord wordt gegeven, hoe je er aan komt. 
Onderzoeker: oke. eehm. oke. En stel, op een schaal van 1 tot 5, dus 1 is nooit en 5 is altijd, hoe vaak 
gebruik jij een systematische probleem aanpak? 
 
ll: 4. 
Onderzoeker: 4. Dus als je nou eens terug denkt aan je, eehm, huiswerkopdrachten van de afgelopen 
tijd, hoeveel procent denk je ongeveer? 
 
ll: Dan denk ik 80, van de rekenopdrachten. Heb ik dat wel gedaan. 
Onderzoeker: oke. En eehm, hoe gebruik jij het dan? Hoe doe jij die stappen dan? 
 
ll: Eehm, eerst doe ik altijd gegevens opschrijven en dan ga ik naar de tekst kijken, of gewoon wat al 
gegeven is. En dan schrijf ik dat op. En dan ga ik kijken naar wat willen ze weten? En dat zet ik dan bij 
gevraagd en dan zet ik bij uitwerkingen van hoe kom ik daaraan met een formule. 
Onderzoeker: En, eh, schrijf je die stappen allemaal op? 
 
ll: eh, ja. 
Onderzoeker: En dan heb ik nog een paar stellingen, en dan ben je weer van me af. En dan kun je 
dadelijk ook lekker weekend gaan vieren. Eehm, 1, dit zijn stellingen he, dus van 1 tot en met 5. 1 is 
heel erg mee oneens, 5 is heel erg mee eens, 3 neutraal. Je hebt het vast wel een keertje gehoord. 
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Als ik het hard genoeg probeer, weet ik in de regel moeilijke natuurkunde problemen op te lossen. 
ll: 4? 
Onderzoeker: Als ik het hard genoeg probeer, weet ik in de regel moeilijke natuurkunde problemen op 
te lossen. Ben je het daarmee heel erg oneens, oneens, sta je er neutraal tegenover... 
 
ll: een 4 
Onderzoeker: Een 4, dus je bent het er mee eens? 
 
ll: ja 
Onderzoeker: Dus als je het hard genoeg probeert, weet je in de regel moeilijke natuurkunde problemen 
op te lossen. Oke. 
Ik weet dat ik vast kan houden aan mijn doelen en mijn doelen kan halen in natuurkunde. 
ll: Eeh, 5 dan, denk ik 
Onderzoeker: Ja? Heel erg mee eens? Oke 
 
Ik blijf kalm in mijn natuurkunde toets, omdat ik weet dat ik de kennis heb om problemen op te lossen. 
ll: eeh, 4. 
Onderzoeker: En, eehm, ik weet dat de natuurkunde toets kan halen als ik genoeg moeite in het vak 
stop. 
ll: 5. 
Onderzoeker: En, de laatste, dan zijn we er van af. Het motto 'als andere mensen het kunnen, kan ik het 
ook', dat geldt voor mij bij natuurkunde. 
 
ll: een 5. 
Onderzoeker: Ja? oke. Dat is helemaal top. En dan houd ik hier [de opname] ook mee op. 
Ll2: 
Onderzoeker: Oke, eehm, heb je wel eens gehoord van een SPA, een systematische probleem aanpak? 
ll: Eeh, ja. 
Onderzoeker: Ja? Kun je me dat uitleggen? 
ll: Nou eehm, volgens mij zijn er een paar stappen waar je eerst op schrijft wat je voor informatie hebt. 
Wat er in de tekst staat. Dan wat er gevraagd wordt. Dan formules die je gebruikt, dan vul je formules 
in. En dan je antwoord. 
Onderzoeker: oke. Heb je daar wel eens les over gehad? 
 
ll: Eeh, ja, bij natuurkunde in de onderbouw. 
Onderzoeker: Oke, en hoe heeft jouw docent dat uitgelegd? Nou meneer [docent], die heeft het mij een 
paar keer laten zien, hoe we het moesten gebruiken. En op de toetsen moesten we het ook gebruiken en 
zo kun je punten inzamelen. 
 
Onderzoeker: oke. eehm. Op een schaal van 1 tot 5, 1 is nooit en 5 is altijd. Hoe veel opdrachten, hoe 
vaak gebruik je het, hoe vaak pas je zo'n SPA toe? 
 
ll: eehm, ik denk 3. Ik gebruik het meestal bij natuurkunde en bij andere opdrachten bijna nooit of 
minder. 
Onderzoeker: Oke, en als je de afgelopen huiswerkopdrachten voor natuurkunde voor de geest haalt, 
eeh, hoeveel procent van de opdrachten gebruik je het dan? 
 
ll: ik denk 70 procent 
Onderzoeker: oke. Dat is prima. Dan ga ik heel eventjes eh... En hoe gebruik je dan een SPA? Hoe 
gebruik jij het? 
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ll: eehm, nou meestal lees ik eerst wat in de tekst komt en dan schrijf ik het op. Dan meestal daarna dan 
de formules, aangezien ik al weet wat er gevraagd wordt. En dan vul ik de formules in en dan schrijf ik 
het antwoord op. 
Onderzoeker: oke. eehm. Schrijf je het ook allemaal op of doe je het uit je hoofd? 
 
ll: Meestal schrijf ik het op. 
Onderzoeker: oke. eehm. ja. Even kijken. Dan heb ik hier een papiertje. En ik heb hier een opdracht. 
Opdracht 8a. Zou jij die voor mij kunnen maken. En dan wat je doet is eehm, je zegt alles wat in je op 
komt. Dus alles waar je aan denkt bij het maken van die opdracht, zeg je allemaal. Dat noem je een 
hardopdenken methode. Dus alles wat je bedenk bij het lezen en maken van de opdracht. 
 
ll: oke dus, eh, 7 centimeter naar 9,4 centimeter en dat is 2,4 centimeter. [mompelt iets] 
Onderzoeker: hardop, hardop. 
 
ll: oja, ik ben de vraag aan het lezen. De veerconstante, C, in deze formule geeft aan hoe stug of slap de 
veer is, hoeveel kracht er nodig is om de veer in te drukken of uit te drukken. En hoe stugger de veer... 
[mompelt]. 7 centimeter, 9,4. Als er een massa van 100 gram... Bereken de de veerconstante van de 
veer. Dan schrijf ik de formule op. Fveer = C.u. u is de uitrekking in meter, dus u = 2,4 centimeter = 
2,4*10^-3 meter. Wacht, centimeter... Nee dat klopt niet. Wacht, centimeter, decimeter, dus 0,024 
meter. Eeh, en dan C is de veerconstante, die moeten we uitrekenen. Bereken de veerconstante. 
Newtons. Veerconstante is Newtons per meter.  
Onderzoeker: waar denk je aan? 
ll: Ik ben aan het denken, want ik weet dat Fveer is de veerkracht in Newtons en ik weet dat 100 gram. 
Maar betekent dat dat ik die massa moet gebruiken in de veerkracht? of? Oke, dus het is... Want ik 
weet dat je de veerconstante uitrekent met deze formule, maar ik snap nooit echt hoe deze formule 
werkt. 
Onderzoeker: Dit was gewoon even ter illustratie. Dat je even, voor mij, hoe je zo'n opdracht nou 
aanpakt. Ja? 
ll: ja. 
Onderzoeker: Dus ik zal na het interview het wel even uitleggen en dan snap je hem ook. Oke dan heb 
ik nog een paar stellingen. En dan mag je even zeggen of je het daarmee eens bent, eeh, of oneens. Dus 
1 is heel erg oneens, 2 is oneens, 3 is neutraal, 4 is eens, 5 is heel erg eens. Gewoon op een schaal van 1 
tot 5. 
Als ik hard genoeg probeer, weet ik in de regel moeilijke natuurkunde problemen op te lossen.  
ll: eehm, 4. 
Onderzoeker: oke. Ik weet dat ik vast kan houden aan mijn doelen en mijn doelen kan halen in 
natuurkunde. 
ll: eehm, 4. 
Onderzoeker: Ik blijf kalm in mijn natuurkunde toets, omdat ik weet dat ik de kennis heb om de 
vraagstukken op te lossen. 
ll: denk, 3 of een 4? 
Onderzoeker: welke? 
ll: een 4. 
Onderzoeker: Ik weet dat ik de natuurkunde toets kan halen als ik genoeg moeite in het vak steek. 
ll: een 5. 
Onderzoeker: Het motto als andere mensen het kunnen, kan ik het ook, geldt voor mij wanneer het op 
natuurkunde aankomt. 
 
ll: eh, 5. 
Onderzoeker: Oke. Nou, dat was het interview. Hartstikke bedankt. 
ll3+4  
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Onderzoeker: Dan kunnen we beginnen. Eeh, oke, [ll 3], heb je wel eens gehoord van een SPA? 
ll: eeh, nee. 
Onderzoeker: oke. Heb je, eeh, wat heeft jouw docent de afgelopen jaren aan aandacht besteed voor het 
aanpakken van problemen? van natuurkunde. 
ll: Iets met formules opschrijven. Dan wat gevraagd is. 
Onderzoeker: Hoe hebben ze dat uitgelegd? Hoe is dat aan jou onderwezen? 
 
ll: Ja dat was echt wel, een soort van stappenplan gemaakt, waar je dan steeds eerst dit moet 
opschrijven, dan dat moet opschrijven. Dus, vooral in de 2de best wel veel aan gewerkt. 
Onderzoeker: oke. En weet je nog wat de stappen zijn? Kun je uitleggen hoe dat eruit zag? 
 
ll: eeh, ja was iets van wat gegeven is, gevraagd, dan formules, eenheden controleren, berekenen 
antwoord.  
Onderzoeker: oke, eehm. Stel he, op een schaal van 1 tot 5. 1 is nooit en dan 5 is altijd, hoe vaak 
gebruik jij dan eeh, hoe vaak gebruik jij dan de manier die is aangeleerd? 
 
ll: Ik doe niet meer alle stappen, maar eigenlijk bij toetsen bijvoorbeeld eigenlijk altijd wel.  
Onderzoeker: En hoe gebruik je hem dan? Welke stappen wel en welke stappen niet? 
 
ll: eehm, ja zeker wat gegeven is, formules moeten ook altijd en natuurlijk de berekeningen en 
antwoord ook. 
Onderzoeker: Oke en welke stappen sla je dan over? 
ll: eeh, ik weet niet of ik altijd opschrijf wat er gevraagd wordt en eenheden controleren doe ik ook niet 
altijd.  
Onderzoeker: oke, eehm, en als je bedenkt van de afgelopen huiswerkopdrachten van natuurkunde, in 
hoeveel procent van de opdrachten heb je dat toegepast? 
ll: Ja daar gebruik ik het eigenlijk net als bij toetsen ook gewoon. 
 
 
Onderzoeker: eeh, oke, [ll4] dan jij, zelfde vragen eigenlijk. Heb jij alles, weet jij wat een eeh, een SPA 
is? Dus die stappen waar we het net over hadden? Dat noem je dan een SPA. Heb je daar wel eens van 
gehoord? 
ll2: Nou ja, het is niet per se genoemd, maar ja, ik weet wel wat er mee bedoeld wordt. 
Onderzoeker: Oke, en hoe heb jij daar afgelopen jaren les in gehad? 
 
ll2: Eigenlijk hetzelfde als [ll3]  eeh, meneer [docent], die eeh, gaf ons gewoon een stappenplan en we 
moesten dan bij elke som volgen. 
Onderzoeker: Oke, en welke stappen waren dan? 
 
ll2: De eerste stap was alle gegevens opschrijven, tweede was opschrijven wat je moest uitrekenen, de 
derde de formules, de vierde de eenheden checken. En de vijfde was uitrekenen en antwoord. 
Onderzoeker: En hoe vaak gebruik jij het op een schaal van 1 tot 5. 
 
ll2: bij vragen waar ik echt dingen moet uitrekenen eigenlijk altijd wel, ja 5. 
Onderzoeker: oke. En als je bedenkt de huiswerkopdrachten van de afgelopen lessen, hoevaak heb je 
heb je hem dan gebruikt denk je? in procenten. 
 
ll2: Nou bij praktische opdrachten best veel, bij theoretische niet zo heel veel. Nu moeten we veel 
uitrekenen dus dan gebruik ik het wel veel. 
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Onderzoeker: Dus dat waren de vragen naar de SPA. En dan heb ik nog een andere set aan vragen. 
Dus [ll3] dit zijn een aantal stellingen, voor jou. En 1 is heel erg mee oneens, 2 is oneens, 3 is neutraal, 
4 is eens, en 5 is heel erg mee eens. Dus beoordeel de volgende stellingen voor jezelf. Ja? 
Als ik hard genoeg probeer, weet ik in de regel moeilijke natuurkunde problemen op te lossen. 
ll: eeh, ja mee eens denk ik.  
Onderzoeker: 5 is heel erg mee eens, en 1 is... 
ll: ja [5] 
Onderzoeker: Ik weet dat ik vast kan houden aan mijn doelen en mijn doelen kan halen in natuurkunde. 
 
ll: eeh ja ook 5 denk ik. 
Onderzoeker: Oke. Ik blijf kalm in mijn natuurkunde toetsen omdat ik weet dat ik de kennis heb om 
natuurkunde vraagstukken op te lossen. 
 
ll: hmm, 4 
Onderzoeker: Ik weet dat ik de natuurkunde toets kan halen als ik genoeg moeite in het vak stop. 
 
ll: hmm, nou 5. 
Onderzoeker: Oke, en het motto als andere mensen het kunnen, kan ik het ook, geldt voor mij wanneer 
het op natuurkunde aankomt. 
ll: hm, ja doe maar neutraal, 3. 
Onderzoeker: 3, oke.  
 
 
Eeh dan voor jou dezelfde vragen. Als ik het hard genoeg probeer, weet ik in de regel moeilijke 
natuurkunde problemen op te lossen. 
 
ll2: Dan denk ik ook 4. 
Onderzoeker: Ik weet dat ik vast kan houden aan mijn doelen en mijn doelen kan halen in natuurkunde. 
 
ll2: Denk ook 4. 
Onderzoeker: Ik blijf kalm in mijn natuurkunde toetsen omdat ik weet dat ik de kennis heb om 
vraagstukken op te lossen. 
 
ll2: Ik blijf niet per se om die reden kalm, ik ben gewoon meestal, altijd kalm. [onverstaanbaar] 
Onderzoeker: Wat zei je? 
 
ll2: 5 
Onderzoeker: oke, ik weet dat ik de natuurkunde toets kan halen als ik genoeg moeite in het vak stop. 
 
ll2: 5. 
Onderzoeker: 5. En de laatste: Het motto, als andere mensen het kunnen, kan ik het ook, geldt voor mij 
wanneer het op natuurkunde aankomt. 
 
ll2: 5. 
 
 
Onderzoeker: Oke top, dat was het dan voor het interview. 
ll5  
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Begint met hardopdenken methode 
 
Onderzoeker: ... alles te zeggen wat in je op komt. 
ll: gewoon opnoemen? 
Onderzoeker: Ja alles wat je denkt bij het oplossen van die opgave, ook hardop zeggen. 
ll: oke 
Onderzoeker: ja? 
 
ll: ja. Eeh, gegeven is massa, eh, is 200 gram. Eehm en graden celsius dus temperatuur, dat is 15 
graden, celsius. Tijd 10 minuten, is secondes is dat 600. En eh, vermogen, in Watt, is 70. Eehm, en c 
van water is 4,2 eh Joule per graden celsius. Eehm, gevraagd is eindtemperatuur. Dus uitwerking, 
eehm, is uh, dat weet ik niet. Ik ben iets vergeten. 
Onderzoeker: Gewoon blijven denken, blijven denken, en wat komt allemaal in je op? 
 
ll: eehm, Q berekenen komt in me op. Elektrische energie berekenen. Voor de rest niets. 
Onderzoeker: Oke, dan voor de rest ga ik je hier ook niet mee lastig vallen. Eehm, het gaat er 
voornamelijk om dat je weet, in hoeverre gebruik jij nu een systematische probleem aanpak? Een 
systematische probleemaanpak houdt dus in gegevens, gevraagd, formules, uitwerking, controle. Ja? 
Gewoon dat je een beetje weet hoe ver je er zelf mee bezig bent. Oké, ik heb een paar vragen. Je hebt 
wel eens gehoord van gegevens, formules, een systematische probleemaanpak? Daar heb je wel eens 
van gehoord he? 
 
ll: Ja 
Onderzoeker: Hoe heb jij daar tot nu toe les in gehad? 
 
ll: Eeh, ja ik heb het de afgelopen twee jaar niet echt gebruikt, alleen de laatste paar maanden pas.  
Onderzoeker: Maar, eeh, jouw docenten, hoe hebben die dat uitgelegd? 
 
ll: Eh, ja wel goed uitgelegd ja. Ja gewoon wel duidelijk. Want ze schreven gewoon van alles op, 
zegmaar, hoe dat moest. En hoe je aan die uitwerking komt. 
Onderzoeker: Oke, eehm. Nu is de vraag hoe vaak gebruik jij een... Op een schaal van 1 tot 5, 1 is nooit 
5 is altijd. Hoe vaak gebruik jij het? 
 
ll: Vroeger nooit. Toen deed ik ook nooit wat voor natuurkunde. Maar nu wel wat vaker, dus ik denk 4. 
Onderzoeker: oke dus je denkt 4. 
 
ll: Ja. 
Onderzoeker: Dus als je al je huiswerkopdrachten voor je geest haalt afgelopen paar keer dat je 
huiswerk hebt gemaakt, hoeveel procent van de opdrachten gebruik je hem? 
 
ll: Van dit jaar heb ik zo'n 75 procent gebruikt denk ik. 
Onderzoeker: Ja oke. En hoe gebruik je het dan? Schrijf je alle stappen op of hoe doe je dat? 
ll: Ja gewoon zo, gegeven, en dan schrijf ik gewoon letterlijk alles op wat gegeven staat. En dan 
gevraagd, en dan uitwerking. 
Onderzoeker: Oke, top. Eeh, en dan heb ik nog een paar stellingen. En 1 is heel erg mee oneens, en 5 is 
heel erg eens, ja? 
 
ll: uhu. 
Onderzoeker: Als ik hard genoeg probeer weet ik in de regel moeilijke natuurkunde problemen op te 
lossen. 
 



Systematische probleemaanpak en zelfvertrouwen  53 
 

ll: Als ik hard genoeg, eh, ja. 
Onderzoeker: Oke, eh, met ja bedoel je een 1,2,3,4 of 5. 1 is oneens, 5 is eens? 
ll: eeh 4. 
Onderzoeker: 4. Ik weet dat ik vast kan houden aan mijn doelen en mijn doelen kan halen in 
natuurkunde. 
ll: ja, 5. 
Onderzoeker: Netjes. Ik blijf kalm in mijn natuurkunde toetsen omdat ik weet dat ik de kennis hem om 
problemen op te lossen. 
ll: nu wel, eerst niet. dus 5. 
Onderzoeker: Ja? oke, oke. Ik weet dat ik de natuurkunde toets kan halen als ik genoeg moeite in het 
vak stop. 
ll: ja, 5. 
Onderzoeker: Ook 5. En het motto als andere mensen het kunnen, kan ik het ook, geldt voor mij als... 
ll: 5. 
Onderzoeker: Ook 5? 
ll: Ja [lacht] 
Onderzoeker: Oke, dat was hem dan. Heel erg bedankt dat je mee wilt doen aan dit interview. Houd de 
komende tijd dit logboekje bij en dan laat ik over een paar weken wel weer iets horen. Of wanneer het 
logboek vol is dan geef je even een gil. En dan gaan we eens kijken wanneer de tweede ronde 
interviews komt. Hartstikke bedankt! 
ll6: 
 
Onderzoeker: Oke, dankjewel, leuk dat je meedoet. Heb je wel eens, ja je hebt wel eens gehoord van 
een systematische probleem aanpak.  
ll: Ja. 
Onderzoeker: Dus gegevens, gevraagd, formules.. Hoe heb je daar tot nu toe les over gehad. 
ll: Nou in het begin, sinds dat we eigenlijk natuurkunde hebben zijn we daarmee begonnen. Omdat het 
voor onszelf gewoon heel duidelijk is. En dus, ja, zo hebben we het eigenlijk ook geleerd, dat bij elke 
formule die je hebt, dat je dat gewoon doet. 
Onderzoeker: Oke, en eehm, hoe doen je leraren dat, hoe hebben dat docenten dat tot nu toe gedaan?  
 
ll: Ja ze hebben eigenlijk, we hebben twee jaar meneer [docent] gehad. En hij heeft dat gewoon altijd 
gewoon uitgelegd en altijd gewoon op het bord zetten en dat zelf ook gewoon dus heel duidelijk. 
Onderzoeker: Oke, eehm, dus je weet hoe je daar opdrachten mee moet aanpakken? 
ll: Ja. 
Onderzoeker: eehm. Stel he, op een schaal van 1 op 5, hoe vaak gebruik jij het? Bij opdrachten. 
ll: 4. 
Onderzoeker: 4. Dus als ik vraag van als je, eehm, als je al je huiswerkopdrachten voor de geest haalt. 
Hoeveel procent denk je dan ongeveer? 
ll: Ik denk wel gewoon 80 procent. 
Onderzoeker: Oke, dat is goed, dat is 4 en 80. En hoe gebruik je het dan? 
ll: Nou, ik begin gewoon bij gegevens. Alles wat er in de tekst staat, dat ga ik gewoon opschrijven. Dan 
bij gevraagd wat ik wil. En dan bij uitwerking deel ik het in drie groepen: Dan schrijf ik eerst de 
formule op, dan de formule met de gegevens echt erbij, en dan bij de derde schrijf ik het antwoord. 
Onderzoeker: Oke, top. En dan heb ik nog een paar stellingen. Dus dit waren een paar vraagjes naar 
hoe je het gebruikt, en dan heb ik nog een paar stellingen. 1 is heel erg oneens, 2 is oneens, 3 is 
neutraal, 4 is eens, 5 is helemaal mee eens.  
Als ik hard genoeg probeer weet ik in de regel moeilijke natuurkunde problemen op te lossen.  
ll: ja helemaal eens. 
Onderzoeker: nummer 5 dus? 
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ll: ja. 
Onderzoeker: gaat je telefoon af? 
 
ll: ja. 
 
 
[Einde opname, de rest na het telefoongesprek is verloren gegaan] 
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E Interview 2 transcripties 

ll1 
 
Onderzoeker: Oke, nou die staat aan, dan zet ik die hier neer. Eehm, oke. Ik wil eerst even een paar 
vraagjes, weet je nog die stellingen die je aan het einde van het vorige interview heb gedaan? Over 
zelfvertrouwen? Maakt ook niet uit. Ik had je 5 stellingen gegeven over zelfvertrouwen, of je die kan 
beoordelen op een schaal van 1 tot 5. Ja 
ll: ja. 
Onderzoeker: Dus 1 heel erg oneens, 5 is heel erg mee eens. Ik noem de stelling en jij zegt of je het er 
mee eens bent. Ja of nee. Ja? 
ll: ja. 
Onderzoeker: oke. Als ik hard genoeg probeer, weet ik in de regel moeilijke natuurkunde problemen op 
te lossen. 
ll: Eh, ja. 
Onderzoeker: Ik weet dat ik vast kan houden aan mijn doelen en mijn doelen kan halen in natuurkunde. 
ll: 5. 
Onderzoeker: Ik blijf kalm in mijn natuurkunde toetsen omdat ik weet dat ik de kennis heb om 
natuurkunde vraagstukken op te lossen. 
 
ll: 3. 
Onderzoeker: Ik weet dat ik de natuurkunde toets kan halen als ik genoeg moeite in het vak stop. 
 
ll: 5. 
Onderzoeker: Het motto als andere mensen het kunnen, kan ik het ook, geldt voor mij wanneer het op 
natuurkunde aankomt. 
 
ll: 4. 
Onderzoeker: Oke, top, dankjewel. Eehm, dan nu naar SPA. Ja? 
ll: ja. 
Onderzoeker: Zou je me nog eens een keertje kunnen uitleggen wat SPA inhoudt? 
 
ll: Ja, eh, het gaat over bij het huiswerk bijhouden welke gegevens, ehm, ja, wat je eigenlijk gebruikt, 
terwijl je huiswerk maakt. Dus wat schrijf je op, schrijf je alle informatie op. Stel je op wat de vraag 
was? Schrijf je alle formules op? Of doe je alleen maar de antwoorden? En dat moet je bijhouden, en 
dat heb ik gedaan. 
Onderzoeker: Oke, hoeveel heb je in de afgelopen periode gewerkt met SPA? 
 
ll: hmm, enkel een vraag die echt kort [?], maar niet heel vaak.  
Onderzoeker: En waarom? 
 
ll: Daar heb ik vaak niet echt aan gedacht. 
Onderzoeker: Maakt verder niet uit hoor, eerlijk antwoorden is het belangrijkst. Eehm, op een schaal 
van 1 tot 5, hoe vaak denk je dat je het zou hebben gebruikt? 1 nooit, 5 altijd. 
 
ll: 2? 
Onderzoeker: Heb je SPA meer of minder gebruikt dan in de periode daarvoor? 
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ll: eehm, de laatste paar keer heb ik het veel meer gedaan. Maar het was ook soms, bij sommige vragen 
kon je het gewoon niet allemaal gebruiken. Bij sommige vragen, bij waar-niet waar vragen, ja daar 
hoef je geen formules te gebruiken, of dergelijken. 
Onderzoeker: Oke. Ik was even aan het multitasken, ik heb het niet helemaal gehoord. Meer of minder 
dan de periode hiervoor? Voordat je hieraan begon. 
 
ll: Ja ik heb het nou wel wat meer gedaan. Maar bij sommige vragen gebruik ik niet echt zo'n [SPA], 
wordt niet echt gevraagd. 
Onderzoeker: Nee, oke. Dus het was niet bij elke vraag toepasbaar. 
 
ll: Ja. 
Onderzoeker: Eehm, welke stappen van SPA, welke onderdelen, heb je vooral vooral gebruikt? 
 
ll: Bij rekenvragen probeer ik sowieso altijd de formules op te schrijven. Gevraagd doe ik bijna nooit 
eigenlijk. Maar ik schrijf meestal wel gewoon de gegevens die ik heb, dus die ik krijg, dus bijvoorbeeld 
gewicht of iets, wat in de som staat. En formules, en die werk ik dan uit. Ja. 
Onderzoeker: Oke, eehm, hoe ben jij van plan SPA te gaan gebruiken in de toekomst? 
 
ll: Ja nog steeds gewoon zo veel mogelijk opschrijven, dat ik zo veel mogelijk overzicht heb en het 
beste sommen kan uitrekenen. 
Onderzoeker: Hoe denk jij dat het werken met SPA invloed heeft op jouw cijfers? Het cijfer dat je 
denkt na de vakantie gaat halen. 
 
ll: Ik denk dat ik niet per se dan een hoger door krijg, want ik doe niet heel veel anders. Ik schrijf nog 
steeds gewoon meeste dingen op. Dus, ja. Ik doe het nou sowieso beter, dus mijn punten gaan sowieso 
omhoog. 
Onderzoeker: Oke, en dan heb ik nog een paar andere vragen hoor. Ben je gemotiveerd voor 
natuurkunde? 
 
ll: Ja. 
Onderzoeker: Ja? En waarom wil jij je inzetten voor natuurkunde? Waarom ben je gemotiveerd? 
ll: Omdat ik denk dat het later handig is. En ik weet gewoon dat ik het kan halen dus dan ga ik het ook 
halen. 
Onderzoeker: Oke, En hoe heeft SPA invloed gehad op jouw motivatie? 
 
ll: Ja het heeft niet echt invloed gehad op mijn motivatie, want mijn motivatie was sowieso al wel goed. 
Onderzoeker: Oke, en dan heb ik nog een paar vragen, en dan kom ik weer terug op zelfvertrouwen. 
Hoe is jouw zelfvertrouwen in natuurkunde ontwikkeld in de afgelopen tijd? 
ll: Ja wel wat beter, maar ik heb sowieso dat ik sinds de vorige proefwerkweek beter ben gaan leren. En 
ik kan het nou ook beter, ik houd het ook beter bij, dus ja. Ik ben er sowieso wel zekerder over. 
Onderzoeker: En hoe heeft SPA invloed gehad op jouw zelfvertrouwen? 
 
ll: Niet echt.  
Onderzoeker: Oke en zijn er nog onderdelen, want in het geheel niet echt, maar zijn er nog onderdelen 
die invloed hebben op jouw zelfvertrouwen? Als je die vaak gebruikt of niet vaak gebruikt. 
 
ll: Analyseren wat je wel en niet gebruikt. Dat je nagaat, dat je misschien nog wat kan aanpassen of dat 
je iets hebt gemist. Dat je had moeten doen. 
Onderzoeker: Ja oke, en hoe zou je zelf aan je zelfvertrouwen binnen natuurkunde kunnen werken? 
 



Systematische probleemaanpak en zelfvertrouwen  57 
 

ll: Eehm, ik denk eerder beginnen met hard werken en niet uitstellen tot meer richting de toets. Zodat je 
vanaf het begin al alles goed kent en dat het daarna makkelijker is. 
Onderzoeker: Oke. En hoe heb je in het verleden gewerkt aan je zelfvertrouwen binnen het vak? 
 
ll: Ik deed altijd wel minimaal huiswerk maken, dan voor de toets goed leren. Maar dat werkt eigenlijk 
dus niet meer zo goed. Maar dat heb ik wel aangepast, dus ja. 
Onderzoeker: Hoe heb je dat aangepast? 
 
ll: Ja gewoon andere manier van werken? Van aanpak. 
Onderzoeker: Oke, dat waren mijn vragen. Dan ben je nu klaar met het interview, zou ik het logboek 
van jou mogen? 
 
ll: Ja. 
Onderzoeker: Dan ga ik deze stopzetten. 
ll 2+3 
 
Onderzoeker: Dan loopt de opname nu. Oke. [ll2], fijn dat je meedoet. Ik ga eerst, eh, weet je nog dat 
ik in het eerste interview een paar stellingen heb gezegd over zelfvertrouwen? 
ll: Ja. 
Onderzoeker: Ja? Die ga ik nog een keertje aan jou vragen, ja? 
 
ll: oke. 
Onderzoeker: Ik noem een stelling op, jij zegt of je het er heel erg mee oneens bent. Dan geef je het een 
1, of heel erg mee eens bent, dan geef je het een 5. Oke, als ik hard genoeg probeer dan weet ik in de 
regel moeilijke natuurkunde problemen op te lossen? 
ll: eh, wacht, was het 1 tot en met? 
Onderzoeker: 5. 
ll: eeh, dan denk ik wel 4. 
Onderzoeker: Ik weet dat ik vast kan houden aan mijn doelen en mijn doelen kan halen in natuurkunde. 
ll: eeh, ook een 4. 
Onderzoeker: Ik blijf kalm in mijn natuurkunde toets omdat ik weet dat ik de kennis heb om 
vraagstukken op te lossen. 
ll: 4. 
Onderzoeker: Eehm, ik weet dat ik de natuurkunde toets kan halen als ik genoeg moeite in het vak stop. 
 
ll: 5. 
Onderzoeker: En het motto als andere mensen het kunnen, kan ik het ook, geldt voor mij wanneer het 
op natuurkunde aankomt. 
 
ll: 4. 
Onderzoeker: Eehm. Dan ga ik nu een aantal vragen stellen naar onder andere SPA. En hoe dat invloed 
heeft gehad op jouw werken. Dus de eerste is, kun jij mij nog eens uitleggen wat SPA inhoudt? 
 
ll: Ja, SPA dat is het logboek SPA. Dus daar schrijf je dan op dus de datum wanneer je een opdracht je 
hebt gemaakt, wat voor opgave je hebt gemaakt, en of je bij die opdrachten bijvoorbeeld gegevens hebt 
opgeschreven, wat er gevraagd is. Wat de formules daarvoor zijn, je uitwerkingen en of je het ook 
gecontroleerd hebt. 
Onderzoeker: Oke, hoeveel heb jij in de afgelopen periode gewerkt met SPA? 
 
ll: Eeh, ik denk, ja vrij veel. Sommige opdrachten niet, maar de meeste wel.  
Onderzoeker: Oke, en waarom? Kun je daar iets over vertellen? 



Systematische probleemaanpak en zelfvertrouwen  58 
 

ll: eehm, waarom ik met SPA heb gewerkt? 
Onderzoeker: Ja, en hoeveel. 
 
ll: Ik ben het aangeleerd om best wel bij natuurkunde met SPA te werken. Maar bij sommige 
opdrachten zoals theorie vragen dan kan ik het niet echt gebruiken. Dus daar gebruik ik het niet bij. 
Maar als ik echt iets moet berekenen, dan gebruik ik wel SPA. 
Onderzoeker: Eehm, en als je dat zou moeten beoordelen op een schaal van 1 tot 5? Hoe vaak je het 
hebt gebruikt. 
 
ll: eh, dan denk ik, ja bij de opdrachten waar je berekeningen moet gebruiken, dan een 4.  
Onderzoeker: Oke. En hoeveel je gebruik hebt gemaakt van SPA, is dat meer of minder dan voor het 
onderzoek. 
 
ll: Ik denk net zoveel. 
Onderzoeker: En waarom? 
 
ll: Nou, ik gebruik altijd al SPA en nu in het onderzoek heb ik eerst gewoon de opdrachten gemaakt, 
hoe ik ze normaal maak. En dan pas heb ik het formulier ingevuld. 
Onderzoeker: Oke. En welke onderdelen van SPA heb jij vooral gebruikt? 
 
ll: Vooral gegevens, formules, uitwerkingen en de controle. 
Onderzoeker: En welke dan niet? 
ll: Gevraagd? 
Onderzoeker: En waarom? 
 
ll: Ik vind het een beetje overbodig om op te schrijven wat er gevraagd wordt, aangezien ik het zelf 
meestal wel weet. 
Onderzoeker: Oke, dat is prima. Hoe ben jij van plan SPA te gaan gebruiken in de toekomst? 
 
ll: Ik denk gewoon precies hetzelfde als hoe ik het nu gebruik. Gewoon ja, het gaat niet echt veel 
veranderen, denk ik. 
Onderzoeker: Oke, en hoe heeft het werken met SPA invloed op jouw cijfers? 
 
ll: Ik denk dat ik SPA gebruik dat ik meer, eh, ik weet beter wat ik moet uitrekenen. En ik denk dat ik 
met SPA, ja, betere antwoorden krijg en veel vaker het goede antwoord heb. 
Onderzoeker: En dan doe ik een aantal vragen naar je motivatie. Ben je gemotiveerd voor 
natuurkunde? 
 
ll: Ja. 
Onderzoeker: En waarom wil jij je inzetten voor natuurkunde? Waarom ben jij gemotiveerd? 
 
ll: Ik vind natuurkunde wel een leuk vak. Ik vind het interessant, waar natuurkunde over gaat. 
Onderzoeker: En hoe heeft SPA invloed gehad op jouw motivatie, de afgelopen tijd? 
 
ll: Nou als ik vast zit, bijvoorbeeld met een probleem, dan probeer ik nog wel SPA beslist nog te 
gebruiken. Om te kijken, ja, of ik misschien iets over het hoofd zie of niet. 
Onderzoeker: En hoe werkt het dan op jouw motivatie? 
 
ll: Nou dan ben ik gemotiveerd om door te gaan. En dan stop ik niet meteen. 
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Onderzoeker: Eehm, en dan heb ik weer een paar vragen over zelfvertrouwen. Hoe is jouw 
zelfvertrouwen in natuurkunde ontwikkeld, in de afgelopen tijd? 
 
ll: Ik denk dat ik wel meer zelfvertrouwen heb. 
Onderzoeker: En hoe heeft SPA invloed gehad op jouw zelfvertrouwen? Binnen natuurkunde. 
 
ll: Ik denk dat SPA veel, ja, misschien in het begin. Ik denk dat ik het wel een beetje invloed heeft 
gehad, maar niet heel veel. Aangezien, ik, eh, iets meer zekerheid dat ik het goede antwoord heb of 
niet. 
Onderzoeker: En welke onderdelen van SPA hebben vooral bijgedragen? 
 
ll: eehm, ik denk, misschien, gegevens en de formules, aangezien ik dan zeker weet dat ik niks over het 
hoofd zie.  
Onderzoeker: Oke. Hoe zou je zelf aan je zelfvertrouwen werken binnen natuurkunde? 
ll: Ik denk, ja, meer zeker zijn van mijn antwoord denk ik. Want ik heb meestal wel het goede 
antwoord. 
Onderzoeker: En hoe heb je dat in het verleden gedaan? 
 
ll: Ja, in het verleden was ik nooit echt zeker van mijn antwoord. Eehm, nu ben ik er wel iets meer 
zeker van ja. 
Onderzoeker: Oke. Dat waren mijn vragen, dankjewel voor al je antwoorden. Zou jij voor mij dat 
logboek dat je hebt bijgehouden, zou je daarvan een foto kunnen maken en dat naar mij mailen? Zou je 
dat willen doen? 
 
ll: Ja. 
Onderzoeker: Top, dankjewel. Bedankt voor jouw deelname aan mijn onderzoek. Dat vind ik hartstikke 
fijn daar heb je me heel erg mee geholpen. Dankjewel. 
ll: Tot ziens! 
Onderzoeker: Tot ziens, fijn weekend! 
 
 
 
Onderzoeker: [ll3], jij hebt je al een beetje kunnen voorbereiden. Dus dat is makkelijk. Eehm, zelfde 
vragen voor jou. Eerst de stellingen, de stellingen naar zelfvertrouwen. Als ik het hard genoeg probeer, 
weet ik in de regel moeilijke natuurkunde problemen op te lossen. 
ll2: Ja denk ik wel 4. 
Onderzoeker: Oke, ik weet dat ik vast kan houden aan mijn doelen en mijn doelen kan halen binnen 
natuurkunde. 
 
ll2: Ik denk ook wel 4. 
Onderzoeker: Oke, ik blijf kalm in mijn natuurkunde toetsen omdat ik weet dat ik de kennis heb om 
natuurkunde vraagstukken op te lossen. 
 
ll2: Ja, 5. 
Onderzoeker: Ik weet dat ik de natuurkunde toets kan halen als ik genoeg moeite in het vak stop. 
 
ll2: 5. 
Onderzoeker: En het motto als andere mensen het kunnen, kan ik het ook, geldt voor mij wanneer ik... 
 
ll2: Ja ook 5. 
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Onderzoeker: Oke dan ook voor jou de vragen naar SPA. Kun jij mij vertellen wat SPA inhoudt? 
 
ll2: Ja, uh, systematische probleem aanpak. Eigenlijk geven die een soort van stappenplan hoe je elke 
probleem en vraag kan oplossen. Eh, ja, dan heb je gewoon een aantal stappen die je elke keer kan 
herhalen en dat geldt eigenlijk voor elke som. 
Onderzoeker: Oke, en hoeveel heb je in de afgelopen periode met SPA gewerkt? 
 
ll2: Best veel. Ja. 
Onderzoeker: En, waarom? 
 
ll2: Ja het helpt me vooral om gewoon te kijken hoe moet ik deze som doen en wat kan ik daar allemaal 
voor gebruiken. En als ik dat niet gebruik dan, eh, dan kan ik heel lang naar een som staren en dan 
denk ik ja, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. 
Onderzoeker: En op een schaal van 1 tot 5, hoe vaak heb je het gebruikt afgelopen periode? 
 
ll2: Ik denk wel een 4. 
Onderzoeker: En afgelopen periode, heb je SPA meer of minder gebruikt dan hiervoor? 
ll2: Ja ik denk ook wel evenveel ongeveer. Ik maak ook eerst de som en dan ga ik kijken wat heb ik nu 
allemaal gebruikt. 
Onderzoeker: Oke en welke onderdelen gebruik je dan vooral wel en welke onderdelen gebruik je niet? 
 
ll2: Eehm, eigenlijk gebruik ik alle onderdelen behalve de controle meestal. 
Onderzoeker: Omdat? 
 
ll2: Ja, eehm, de controle gebruik ik alleen als ik al een soort idee heb van het antwoord. Maar meestal 
weet ik niet zo goed wat er als antwoord uit kan komen, dus dan vertrouw ik gewoon dat ik het wel 
goed doe. 
Onderzoeker: Oke. Hoe ben jij van plan om SPA te gaan gebruiken in de toekomst? 
 
ll2: Ja, hetzelfde gewoon. Bij iedere som die ik zie, meteen, eh, opschrijven wat de gegevens zijn enzo. 
En dan gewoon heel duidelijk overzicht hebben. 
Onderzoeker: Ehm, en hoe heeft het werken met SPA invloed op jouw cijfers? 
 
ll2: Ja, ik denk wel dat het helpt om een hoger cijfer te krijgen. Want ook in een toets heb ik nu een 
heel goed idee van wat ik moet doen per vraag. 
Onderzoeker: Oke, dan komen nu de vragen over motivatie. Ben je gemotiveerd voor natuurkunde? 
ll2: Ja. 
Onderzoeker: En waarom wil jij je inzetten voor natuurkunde, waarom ben jij gemotiveerd? 
ll2: Ik vind het gewoon heel erg interessant. Ik wil er altijd graag meer over leren. 
Onderzoeker: En hoe heeft SPA invloed op jouw motivatie? 
 
ll2: Ik denk dat het wel helpt, omdat ik nu bij heel veel vragen gewoon weet wat ik moet doen. En dan 
zit ik niet vast en dan, ja. 
Onderzoeker: Eehm, en hoe is jouw zelfvertrouwen binnen natuurkunde ontwikkeld in de afgelopen 
tijd? 
 
ll2: Ik denk dat mijn zelfvertrouwen, eh, best goed is qua natuurkunde. En ik denk ook dat SPA vooral 
in de tweede dat we natuurkunde hadden, heeft me erg geholpen. Want ja, daar is die basis echt gelegd, 
van hoe moet je elk probleem aanpakken. En dat helpt me nu nog steeds, dus dat vind ik wel erg fijn. 
Onderzoeker: Oke, eehm, en welke onderdelen hebben hier vooral aan bijgedragen? 
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ll2: Ik denk vooral de gegevens en de formules, dat ik gewoon een overzicht heb van wat kan ik 
gebruiken. Welke informatie heb ik dan? 
Onderzoeker: Oke, en welke onderdelen heb je dan minder aan? Voor je zelfvertrouwen? 
 
ll2: Ja, de controle. 
Onderzoeker: En eehm, hoe zou je aan je zelfvertrouwen werken binnen natuurkunde, hoe zou je dat 
zelf gaan doen? 
 
ll2: Ik denk gewoon bij iedere som er weer opnieuw naar gaan kijken en als ik iets niet snap gewoon 
vragen. Dat ik uiteindelijk wel snap hoe het gaat. En dan weer een andere som doen en kijken of ik het 
dan wel kan. 
Onderzoeker: Oke, en hoe heb je in het verleden aan zelfvertrouwen gewerkt? 
 
ll2: Ja eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei, gewoon goed mee doen in de les en kijken of ik het kan. En 
als ik het niet kan dan vraag ik gewoon hulp. 
Onderzoeker: Oke. Nou dat was ook voor jou de laatste vraag. Dankjewel dat je hebt meegedaan aan 
mijn onderzoek. Dat heeft mij heel geholpen, dus dat vind ik hartstikke fijn. En ook aan jou de vraag of 
je dat logboek, net zoals [ll3], dat je dat door zou willen sturen. Een fotootje maken en dan naar mij 
mailen. Dat zou ik heel fijn vinden. 
 
ll2: Oke. 
Onderzoeker: Dan zal ik je niet langer ophouden, geniet van je weekend. 
ll2: Ja hetzelfde. 
Onderzoeker: Dan zie ik je volgende week. 
ll4: 
 
Onderzoeker: Zo eehm, even kijken. Dit interview bestaat uit iets meer vragen dan de vorige keer. 
Eehm, en dat ga je vanzelf wel zien. Ik heb bijna 20 vragen bedacht. Ik begin eerst met dezelfde 5 
stellingen als de vorige keer. Weet je nog dat je 5 stellingen had, die je moest beoordelen, 1 tot 5. 
ll: Ja. 
Onderzoeker: Dus daar begin ik mee en daarna heb ik een aantal vragen naar hoe jij SPA gebruikt. 
Oke. Eerst de stellingen. 1 is heel erg oneens, en 5 is heel erg mee eens. Als ik hard genoeg probeer 
weet ik in de regel moeilijke natuurkunde problemen op te lossen. 
ll: Eens. 
Onderzoeker: En met een cijfer? 1 tot en met 5 
 
ll: Eeh, een 4. 
Onderzoeker: Ik weet dat ik vast kan houden aan mijn doelen en mijn doelen kan halen in natuurkunde. 
 
ll: Een 5. 
Onderzoeker: Ik blijf kalm in mijn natuurkunde toetsen omdat ik weet dat ik de kennis heb om de 
vraagstukken op te lossen. 
 
ll: Een 5. 
Onderzoeker: Ik weet dat ik de natuurkunde toets kan halen als ik genoeg moeite in het vak stop. 
 
ll: Een 5. 
Onderzoeker: Het motto, als andere mensen het kunnen, kan ik het ook, geldt voor mij wanneer het op 
natuurkunde aankomt. 
 
ll: Eeh, 5. 
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Onderzoeker: Dan heb ik een aantal vragen naar, eh, SPA, de systematische probleem aanpak. Zou je 
me nog eens kunnen uitleggen wat dat inhoudt? 
 
ll: Ja, je hebt gegevens, daar kan je alles op een rijtje opschrijven, zodat je ziet wat je hebt. En dan kom 
je bij de formules, en dan kan je weten wat er gevraagd wordt. En dan zie je dat ook netjes op een rijtje. 
En dan heb je bij formules en uitwerkingen en dan zie je hoe je het kan aanpakken. En bij controle weet 
je het zeker dat je het goede antwoord hebt. 
Onderzoeker: Oke, en hoeveel heb je in de afgelopen periode gewerkt met SPA? 
 
ll: Eeh, niet zo heel erg veel. 
Onderzoeker: Oke, en waarom? 
 
ll: Omdat dat veel tijd kostte. En het gewoon makkelijker is, als zonder doe gaat het sneller. 
Onderzoeker: Oke, dat is prima. En als je dat moet beoordelen op een schaal van 1 tot 5? 
 
ll: Een 4. 
Onderzoeker: En in deze afgelopen periode, heb je SPA meer of minder gebruikt dan hiervoor? 
 
ll: Hm, hetzelfde eigenlijk. 
Onderzoeker: Hetzelfde, dus het heeft geen invloed gehad verder? 
 
ll: Nee. 
Onderzoeker: Welke onderdelen van SPA heb je vooral gebruikt? 
 
ll: Gegevens. 
Onderzoeker: En welke niet? 
ll: Controle. 
Onderzoeker: Omdat? 
 
ll: Omdat dat ook veel tijd kostte. 
Onderzoeker: Oke, kost veel tijd. En waarom gebruik je gegevens dan wel veel? 
 
ll: Omdat ik dan precies weet wat ik dan allemaal heb. 
Onderzoeker: Oke. Eehm, hoe ben jij van plan SPA te gaan gebruiken in de toekomst? 
 
ll: Eeh, op proefwerken, dat ik het niet fout doe, dat ik geen foutjes maak. En voor als ik een vraag, of 
een rekensom, wat ik moeilijk vind en er allemaal gegevens door elkaar staan. Dan gebruik ik het ook 
wel. 
Onderzoeker: Oke, en hoe denk jij dat werken met SPA invloed heeft op jouw cijfers? 
 
ll: Ik denk dat het wel wat omhoog schiet, omdat je dan minder snel fouten maakt. 
Onderzoeker: Dat zijn de vragen over SPA. Dan heb ik nog een aantal vragen over motivatie. Ben jij 
gemotiveerd voor natuurkunde? 
ll: Eh, ja. 
Onderzoeker: En waarom wil jij je inzetten voor natuurkunde? 
 
ll: Omdat ik het een hartstikke leuk vak vind en het bevalt me ook goed. 
Onderzoeker: Dat is ook leuk om te horen.  
 
ll: En je kan er veel mee. 
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Onderzoeker: En hoe heeft SPA invloed gehad op jouw motivatie in de afgelopen tijd? 
 
ll: Ehm, op zich wel prima, want daardoor zeg je niet te snel van het is te moeilijk, een vraagteken. 
Maar dan probeer ik eerst dan nog SPA te gebruiken. 
Onderzoeker: En dan heb ik nog een paar vragen naar jouw zelfvertrouwen. Hoe is jouw 
zelfvertrouwen binnen natuurkunde ontwikkeld in de afgelopen tijd? 
 
ll: Eeh, ja wat hoger geworden omdat het steeds prima gaat met de toetsen en de opdrachten. Maar af 
en toe denk ik wel van dit is een beetje moeilijk. 
Onderzoeker: Oke, en hoe heeft SPA invloed gehad op jouw zelfvertrouwen? 
 
ll: Eh, ja wel wat omhoog gegaan, want daarmee kan ik wat meer dingen oplossen. Wat ik zonder SPA 
niet zou kunnen. 
Onderzoeker: En welke onderdelen van SPA hebben daar voornamelijk aan bijgedragen? 
 
ll: Eh, gegevens. 
Onderzoeker: En hoe zou je, als je het zelf mocht aanpakken, hoe zou je zelf werken aan je 
zelfvertrouwen binnen natuurkunde? 
 
ll: Eeh, ik zou het gewoon zo houden. 
Onderzoeker: En hoe heb je dat in het verleden gedaan? 
 
ll: Gewoon er tegenaan lopen, kijken hoe gaat. 
Onderzoeker: Oke, nou duidelijk. Dankjewel, dan neem ik logboek. Fijn dat je dat hebt bijgehouden 
afgelopen tijd. En dan houdt het interview hierbij op. 
ll5: 
 
Onderzoeker: Had je afgelopen tijd nog je logboek bijgehouden? 
ll: Eh, nee. Ik ben het kwijt. 
Onderzoeker: Oke. Dat is wel jammer. Dus je hebt hem verder ook niet bijgehouden of iets? 
ll: Ik heb hem wel ingevuld, maar ik ben hem kwijt geraakt. 
Onderzoeker: Dan gaan we proberen te achterhalen wat je allemaal hebt gedaan met je logboek aan de 
hand van deze vragen. Ik begin met 5 stellingen, je hebt het daarnet al een beetje kunnen horen. 5 
stellingen, die je de vorige keer ook kreeg over zelfvertrouwen. En een paar vragen over SPA en 
motivatie en zelfvertrouwen. Ja? 
ll: Ja. 
Onderzoeker: Oke. Eerst de stellingen. Van 1 tot en met 5, 1 is heel erg oneens, 5 is heel erg mee eens. 
Als ik het hard genoeg probeer weet ik in de regel moeilijke natuurkunde problemen op te lossen. 
 
ll: 5. 
Onderzoeker: Ik weet dat ik vast kan houden aan mijn doelen en mijn doelen kan halen binnen 
natuurkunde. 
 
ll: 5. 
Onderzoeker: Ik blijf kalm in mijn natuurkunde toetsen omdat ik weet dat ik de kennis heb om de 
vraagstukken op te lossen. 
 
ll: 4. 
Onderzoeker: Ik weet dat ik de natuurkunde toets kan halen als ik genoeg moeite in het vak stop. 
 
ll: 5. 
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Onderzoeker: Het motto als andere mensen het kunnen, kan ik het ook, geldt voor mij wanneer het op 
natuurkunde aankomt. 
 
ll: 5. 
Onderzoeker: Eehm, dat waren de stellingen. Zou je nog eens voor mij kunnen uitleggen wat SPA 
inhoudt?  
ll: Eh, dat is systematische probleem aanpak. En dan doe je gegevens, gevraagde oplossing, dus dan 
kijk je bijvoorbeeld als je zo'n tekstje hebt, dan kijk je wat er allemaal gegeven is. En dan schrijf je dat 
op. En dan kijk je wat er gevraagd wordt van je. En dan los je dat op.  
Onderzoeker: En hoeveel heb jij in de afgelopen periode gewerkt met SPA? 
ll: Ik gebruik het wel altijd, als ik iets moet oplossen. 
Onderzoeker: Op een schaal van 1 tot 5, 1 is dan nooit en 5 altijd, hoe zou je dat dan beoordelen? 
ll: een 4. 
Onderzoeker: Heb je SPA in de afgelopen tijd meer of minder gebruikt? 
ll: Evenveel. 
Onderzoeker: Evenveel als anders? 
ll: Ja. 
Onderzoeker: Hoezo? Geen verandering in, waarom is dat? 
ll: Eehm, ja soms het wel met het hoofd te doen is, dan gebruik ik het niet. Anders gebruik ik hem wel 
gewoon altijd. 
Onderzoeker: En dat was eerst ook dan zo? 
 
ll: Ja. 
Onderzoeker: En welke onderdelen van SPA gebruik je dan vooral? 
 
ll: Hoe bedoelt u? 
Onderzoeker: Je weet van SPA, gegevens, gevraagd... Welke onderdelen gebruik je vooral, als je het 
gebruikt? 
 
ll: Ja gegevens. 
Onderzoeker: En welke gebruik je niet? 
 
ll: Eh, ja wat er gevraagd wordt. 
Onderzoeker: Omdat? 
 
ll: Want dat zie je dan meestal in de tekst. 
Onderzoeker: Oke. En vraagje, controle, gebruik je, doe je de controle altijd? Of niet? 
ll: Eh nee. 
Onderzoeker: Nee, omdat? 
 
ll: Eh, ja weet ik niet. Eh, ja omdat ik het al zeker weet of zo, weet ik niet. 
Onderzoeker: Nee, kan. Het zijn geen foute antwoorden hoor. Zolang je maar eerlijk bent. Dat is het 
belangrijkst. Hoe ben je van plan SPA te gaan gebruiken in de toekomst? 
ll: Eh, ja, weet ik niet. Ik snap de vraag niet. 
Onderzoeker: Eh, oke, hoeveel ga je straks, ga je anders om met systematische probleem aanpak? Ga je 
het op een andere manier gebruiken, meer of minder? 
 
ll: Ik denk gewoon hetzelfde als wat ik nu doe. 
Onderzoeker: En hoe heeft het werken met SPA, met die probleemaanpak, hoe heeft dat invloed op 
jouw cijfers, denk je? 
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ll: Eh, ja als ik het gebruik dan, ja, is het makkelijker zegmaar. En als ik het gewoon uit mezelf probeer, 
gaat het wat lastiger. Tenzij het, ja, te doen is. 
Onderzoeker: Oke. Dan heb ik nu nog vragen over motivatie en zelfvertrouwen. Ben je gemotiveerd 
voor natuurkunde? 
ll: Ja. 
Onderzoeker: En, waarom? Waarom wil jij je inzetten voor natuurkunde? 
 
ll: Ik weet niet, ik heb vorig jaar niet zo goed mijn best gedaan. Dit jaar aan het begin ook niet, dus ik 
wel, ja, mijn best laten zien zegmaar. 
Onderzoeker: Oke, top. En heeft SPA daar nog invloed op gehad? Op jouw motivatie? 
ll: Eh, ja eigenlijk wel, want hoe meer ik het gebruik, hoe meer ik het snap en hoe makkelijker het is. 
Onderzoeker: En hoe is jouw zelfvertrouwen binnen natuurkunde ontwikkeld in de afgelopen tijd? 
ll: Eh, het is van 0 naar 4 ofzo gegaan. 
Onderzoeker: En heeft SPA invloed gehad op jouw zelfvertrouwen? 
 
ll: Eh, ja eigenlijk wel. 
Onderzoeker: Ja? En welke onderdelen van SPA hebben dan vooral invloed gehad op jouw 
zelfvertrouwen? 
 
ll: Eeh, ik denk gegevens. 
Onderzoeker: Omdat? 
 
ll: Ja omdat dat wel het belangrijkste is denk ik van de hele systematische aanpak. 
Onderzoeker: Oke. Dat is prima. Ehm, hoe zou je zelf aan je zelfvertrouwen werken binnen 
natuurkunde? 
 
ll: Wat bedoelt u daarmee? 
Onderzoeker: Nou ja, eh, het onderzoek is er een beetje op gericht om te kijken wat SPA doet met jouw 
zelfvertrouwen. 
ll: Uhu. 
Onderzoeker: Dus als je veel SPA gebruikt, gaat je zelfvertrouwen dan omhoog? Of dat een beetje iets 
met elkaar te maken heeft. Maar als je zelf eens moest gaan denken van je wil werken aan je 
zelfvertrouwen binnen natuurkunde, hoe zou je dat doen? 
 
ll: Geen idee. 
Onderzoeker: Oke. Dat kan. Eehm. Ik stel hem toch gewoon even. Hoe heb je in het verleden gewerkt 
aan je zelfvertrouwen binnen natuurkunde? 
 
ll: Niet. 
Onderzoeker: Oke dat is duidelijk. Dat kan. Daarmee houdt wel het interview op. Dus hartstikke 
bedankt. 
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F Logboeken 

ll1             
datum opgave gegevens gevraagd formules uitwerking controle 
9-mrt H4 test jezelf 3 x x x x   
11-mrt H4 test jezelf 5 x x   x   
11-mrt H4 test jezelf 10 x         
11-mrt H4 test jezelf 14 x         
11-mrt H4 test jezelf 15 x x   x   
11-mrt H4 test jezelf 17 x x   x   
11-mrt H4 test jezelf 19 x x   x   
16-mrt Rendement 3 x x   x   
17-mrt Energie 3 x     x   
8-apr H2 par 2 19a x     x   
              
              
ll2             
datum opgave gegevens gevraagd formules uitwerking controle 
16-mrt 43           
16-mrt 44           
16-mrt 45           
16-mrt 46           
23-apr 50           
23-apr 51 x   x x   
23-apr 52 x   x x   
23-apr 55 x x x x   
23-apr 57 x   x x   
23-apr 60           
23-apr 61           
24-mrt 53 x     x   
24-mrt 54 x   x x   
24-mrt 69 x   x x x 
25-mrt 70 x   x x x 
25-mrt 71 x   x x x 
30-mrt 75           
30-mrt 76           
30-mrt 77 x   x x   
30-mrt 78 x   x x   
30-mrt 79 x   x x x 
6-apr 82           
6-apr 84           
6-apr 86           
6-apr 87 x   x x x 
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14-apr 96 x   x x x 
14-apr 98 x   x x x 
15-apr 102           
15-apr 103 x   x x   
21-apr 4           
21-apr 5           
21-apr 6           
21-apr 7           
24-apr 11           
24-apr 12           
24-apr 13           
24-apr 14           
24-apr 15           
24-apr 16           
              
              
ll3             
datum opgave gegevens gevraagd formules uitwerking controle 
16-mrt 43           
16-mrt 45           
16-mrt 46           
21-mrt 50           
21-mrt 51 x x   x x 
21-mrt 52 x x   x x 
21-mrt 55 x x   x   
21-mrt 57 x x x x   
21-mrt 60 x x   x x 
24-apr 61 x     x   
24-apr 53 x x x x   
24-apr 54 x x x x x 
25-mrt 69 x x x x   
25-mrt 70 x x x x x 
25-mrt 71 x x x x   
30-mrt 75           
30-mrt 76 x     x x 
30-mrt 77       x   
30-mrt 78 x x x x x 
30-mrt 79 x x x x x 
6-apr 82   x x     
6-apr 84           
6-apr 86           
6-apr 87 x x x x x 
13-apr 93 x x x x x 
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13-apr 95 x   x x x 
13-apr 97           
              
              
ll4             
datum opgave gegevens gevraagd formules uitwerking controle 
16-mrt 43           
16-mrt 44           
16-mrt 45           
16-mrt 46           
23-mrt 50           
23-mrt 51           
23-mrt 52           
23-mrt 55 x   x x   
23-mrt 57 x         
23-mrt 60       x   
23-mrt 61       x   
24-mrt 69     x x   
25-mrt 70 x   x x   
25-mrt 71           
30-mrt 75           
30-mrt 76       x   
30-mrt 77     x x   
30-mrt 78 x   x x   
6-apr 82     x x   
6-apr 84 x   x x   
6-apr 86 x   x x   
6-apr 87 x   x x   
13-apr 93 x   x x   
13-apr 95 x   x x   
14-apr 96 x   x x   
14-apr 98 x   x x   
14-apr 102 x   x x   
14-apr 103 x   x x   
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