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Samenvatting 

Het motiveren en betrokken maken van leerlingen is voor elke docent een grote uitdaging, zeker 

voor een docent wiskunde. In combinatie met het inzetten van andere onderwijsvormen in het 

kader van onderzoekend leren en samenwerkend leren is een actieonderzoek uitgevoerd om te 

kijken of hiermee de betrokkenheid van leerlingen verhoogd kan worden. Aan de hand van een 

literatuuronderzoek is er gekeken naar belangrijke elementen van onderzoekend en 

samenwerkend leren om een goede inschatting te kunnen maken over welke onderdelen nodig 

zijn voor een goede lesopzet. Daarnaast is hierbij gekeken naar de verschillende vormen van 

betrokkenheid. 

Er is een lesopzet gemaakt voor een kleine testfase van vier lessen. In deze lessen, die aansloten 

bij de geplande lesstof, is ervoor gekozen om elementen van onderzoekend leren en 

samenwerkend leren in te zetten. Hierbij is gekozen voor de volgende elementen van 

onderzoekend leren: Oriëntatie/Vraagfase, Hypothese genereren en Conclusie/Evaluatie. Het 

samenwerkend leren aspect kwam tot uiting door het vormen van heterogene groepen van vier 

leerlingen, waarbij gekozen werd voor een ‘neus tegen neus’ opstelling om de interactie te 

bevorderen. 

Voor en na deze testfase is een meting gedaan met de Attitude Towards Mathematics vragenlijst 

om de cognitieve en gedragsmatige betrokkenheid te meten.  Bij het analyseren van de 

resultaten werd er tussen deze voor- en nameting geen significante verbeteringen in de schalen, 

die de betrokkenheid meten, gevonden. Tegengesteld aan onze verwachting waren er wel 

enkele schalen waarop een significante vermindering werd waargenomen tussen de voor- en 

nameting. 

Daarnaast werden er verschillen waargenomen bij de voormeting tussen de jongens en meisjes 

op de verschillende schalen. Meisjes scoren hoger op de schalen die betrekking hebben op de 

consequenties voor de toekomst, het plezier doen van de leraar en het oppervlakkig leren. Bij de 

nameting bleek dat de jongens hun eigen kunnen lager in hadden geschat dan bij de voormeting. 

Op de vraag of dat de betrokkenheid vergroot kan worden door samenwerking in het kader van 

onderzoekend leren kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. Gezien de tegengestelde 

resultaten aan de verwachting, kan het zijn dat de testperiode te kort was om een resultaat waar 

te nemen. Daarnaast kan er uit de reacties van de leerlingen en begeleidster gehaald worden dat 

er veelal positief gereageerd werd op de andere werkvorm, maar dat er ook leerlingen zijn die 

meer waarde hechtten aan de ‘oude’ klassikale instructie. Dit kan komen door verschillen in 

leerstijlen van jongens en meisjes.  
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1. Inleiding 

Het motiveren of betrekkenen van leerlingen bij het vak wiskunde is voor elke docent 

wiskunde een grote uitdaging. Helemaal wanneer je als beginnend docent nog onervaren bent, 

een relatief beperkt handelingsrepertoire hebt en er een grote heterogeniteit bestaat in een 

klas ten aanzien van kennis, kunde en motivatie. Tijdens mijn stage (voor Werkplekleren 1) heb 

ik bij het geven van wiskunde B lessen in een 4 vwo klas geconstateerd dat ik het lastig vind om 

de betrokkenheid/motivatie van leerlingen te bevorderen. In een poging meer grip te krijgen op 

deze motivatieproblematiek heb ik veel geobserveerd tijdens mijn eigen lessen. Ik constateer dat 

het gebrek aan motivatie zich op drie manieren uit. Allereerst is er een groep leerlingen die veel 

zitten te kletsen en dus niet met de stof bezig zijn en geen tot weinig huiswerk maken. Ten 

tweede is er een groep leerlingen die in de klas redelijk werken, maar zich hierbuiten niet 

kunnen motiveren om alsnog met de stof aan de slag te gaan. Ten slotte is er nog een derde 

groep leerlingen die wel het huiswerk maakt, maar in de les liever zit te kletsen. Hierbij is het dus 

zichtbaar dat ze niet aan het leren zijn. De tweede groep omvat ongeveer tien leerlingen, beide 

anderen groepen ongeveer vijf. Bij alle drie deze groepen is er mijn inziens sprake van een 

motivatieprobleem, ofwel in de les, ofwel buiten de les. Dit is wellicht wat veel attributie van 

mijn kant, natuurlijk zullen er ook oorzaken te vinden zijn in mijn eigen lesinsteek. Echter heb ik 

deze observatie niet alleen gedaan terwijl ik zelf les gaf, hetzelfde trof ik ook aan tijdens het 

observeren van de lessen van mijn stagebegeleidster. De voornaamste oorzaak van het 

motivatieprobleem ligt mijn inziens in het strakke/saaie stramien waarin veel van de 

wiskundelessen zich bevinden. 

Motivatie is een containerbegrip waaraan betrokkenheid is gelieerd. In het vervolg wordt er 

daarom gesproken over het begrip betrokkenheid. Er lijkt een relatie te bestaan tussen de mate 

van betrokkenheid bij het vak wiskunde en het niveau in kennis en kunde voor het vak wiskunde. 

Zo zijn er leerlingen die heel goed zijn in wiskunde en veel inzicht hebben. Hierdoor kunnen zij 

relatief makkelijk het huiswerk maken. Er zijn ook leerlingen waarvoor elke opdracht opnieuw 

moeilijk is omdat zij het totaal niet overzien; het begrip dus nog niet hebben. Samenvattend, het 

motiveren of betrekken van leerlingen bij het vak wiskunde in een zeer heterogene klas is voor 

mij als docent wiskunde een grote uitdaging. In mijn onervarenheid ervaar ik 

handelingsverlegenheid om dit doel te bereiken. Daarom wil ik mij in mijn actieonderzoek 

hierop richten.  

Het actieonderzoek wordt uitgevoegd in de context van een Academische Opleidingsschool. Een 

Academische Opleidingsschool (AOS) is een samenwerkingsverband van scholen en 

lerarenopleidingen, dat het opleiden van leraren koppelt aan praktijkgericht onderzoek en 

onderwijsontwikkeling. Als overkoepelend onderzoeksthema voor het praktijkgericht onderzoek 

is er op het Eckart voor het thema ‘onderzoekend leren’ van leerlingen gekozen. Het is de 

bedoeling dat mijn onderzoek onder dit thema valt. Het leren van de leerling staat centraal: de 

leerling moet ‘actief en zelfstandig’ leren (Dirksen, 2011). Vanaf de start van de Tweede Fase is 

een lesopzet ontstaan die erop neer komt dat de docent instructie geeft, en de leerling daarna 

actief wordt doordat hij zelfstandig oefent. Het schoolboek is in hoge mate sturend; de 

nieuwsgierigheid van de leerling wordt niet expliciet geprikkeld. ‘Actief’ en zeker ‘zelfstandig’ zijn 

dus hier relatieve begrippen. Het Eckartcollege is van mening dat als we de leerling echt actief 

willen maken en zelfstandig willen laten leren, een stimulerende didactische werkvorm om de 

leerling zelfstandig onderzoekend aan het werk te laten gaan noodzakelijk is. 

  



5 

 

De huidige lesstructuur bevat de volgende onderdelen: lesstart, nieuwe uitleg, zelfstandig 

werken, lesafsluiting. Tijdens de lessen merk ik dat dit voor de leerlingen, ondanks dat zij het fijn 

vinden om enige structuur te hebben, een saai stramien is. Er is nooit eens een verassing in de 

wiskundeles, buiten de nieuwe stof. Nooit wordt er eens op een andere manier of met een 

andere werkvorm naar de stof gekeken. Ook wordt er van iedere leerling hetzelfde verwacht; 

alle opgaven maken en hun huiswerk afhebben. Dit betekent dat er binnen deze structuur niet 

veel ruimte is om rekening te houden met de individuele leerling en in te spelen op individuele 

behoeften. Wanneer het lesboek nu eens terzijde wordt geschoven, kunnen 

onderzoeksopdrachten bijdragen aan een grotere (intrinsieke) motivatie bij zowel leerlingen als 

docenten (van den Akker, 2003). Om de leerlingen meer betrokken te krijgen bij de les verwacht 

ik dat elementen van onderzoekend leren wellicht tot een beter resultaat kunnen leiden. 

Eventueel wordt er nog een opgave klassikaal besproken als daar behoefte aan is. Met 

elementen van onderzoekend leren kunnen de leerlingen op een andere manier met de stof 

omgaan. Bijvoorbeeld door hier meer in groepjes mee aan de slag te gaan, zelf de stof in 

groepjes te ontdekken, andere werkvormen te hanteren of door de stof in andere vormen aan te 

bieden. Door meer variatie aan te bieden, verwacht ik dat de leerlingen meer betrokken zullen 

worden. Hiervoor wil ik gebruik maken van vormen van samenwerking. Daarom wil ik in het 

kader van onderzoekend leren kijken in hoeverre vormen van samenwerking effect hebben op 

de betrokkenheid van de leerlingen. 

Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag:  

In hoeverre kan ik middels samenwerking in het kader van onderzoekend leren de betrokkenheid 

van leerlingen vergroten? 

De relevantie van dit onderzoek is tweeledig: (1) Het vinden van aanwijzingen voor het vergroten 

van de betrokkenheid van leerlingen bij de wiskundeles. (2) Bijdrage aan mijn eigen ontwikkeling 

als docent. Wat betreft dit laatste verwacht ik het volgende: 

a) Voor mij als docent ervaring en kennis over elementen van onderzoekend leren 

b) Meer zicht op individuele verschillen in betrokkenheid/motivatie in de klas 

c) Kennis en ervaring met het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen. 

  



6 

 

2. Theoretisch kader 

Zoals in de inleiding al beschreven is, zijn de belangrijkste begrippen gerelateerd aan mijn 

probleem en onderzoeksvragen: onderzoekend leren, samenwerkend leren en betrokkenheid. 

Deze begrippen vormen het theoretisch kader van dit onderzoek. 

2.1 Onderzoekend leren 

Met betrekking tot onderzoekend leren is het Eckartcollege van mening dat als je de leerling 

echt actief wilt maken en zelfstandig wilt laten leren, dat een stimulerende didactische 

werkvorm om de leerling zelfstandig onderzoekend aan het werk te laten gaan noodzakelijk is 

(Dirksen, 2011). 

Quintana, Reiser, Davis, Krajcik, Fretz & Duncan (2004) definiëren onderzoekend leren voor het 

domein science als het proces van vragen stellen en deze vragen te onderzoeken met empirische 

data, enerzijds door deze zelf te verzamelen door het doen van experimenten, anderzijds door 

bestaande data te gebruiken/bewerken. Hier wordt door Bell, Urhahne, Schanze & Ploetzner 

(2010) aan toegevoegd dat het niet per sé om kwantitatieve data hoeft te gaan, maar ook om 

kwalitatieve data. Daarnaast worden er verschillende beschrijvingen van onderzoekend leren 

gebruikt. Er zijn modellen waar heel veel vrijheid wordt gelaten aan de student bij het 

onderzoeken en er zijn modellen waar leerlingen een vast proces door moeten. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij de onderzoekscyclus van White en Frederiksen (1998),  die bestaat uit 

het achtereenvolgens uitvoeren van de volgende cyclus: “Vraagstelling – Voorspelling – 

Experiment – Modellering – Toepassing“. De meest gebruikte onderdelen die in de verschillende 

studies over onderzoekend leren worden beschreven zijn de volgende: 

• Oriëntatie/Vraagfase; op basis van observaties worden idealiter door de leerlingen zelf 

vragen gesteld om iets te verklaren. 

• Hypothese genereren; het formuleren van relaties tussen variabelen. 

• Planning; het opzetten van een experiment om de hypothese te testen en het selecteren 

van geschikte meetinstrumenten. 

• Onderzoek; met name het gebruik van middelen om informatie en gegevens te 

verzamelen, het implementeren van experimenten en het organiseren van een dataset. 

• Analyse/Interpretatie van de verkregen data. 

• Model opstellen en creëren om een deel van de werkelijkheid te representeren.  

• Conclusie/Evaluatie; op basis van resultaten de goede conclusies trekken en reflecteren 

op het proces. 

• Communicatie; dit overkoepelt alle andere onderdelen tijdens het samenwerken, van 

het opstellen van de onderzoeksvraag tot aan het presenteren van de resultaten. 

In de besproken studies in Bell et al. (2010) komen verschillende combinaties van een aantal van 

deze onderdelen naar voren. Onderzoekend leren begint echter vaak wel met een 

Oriëntatie/Vraagfase en eindigt meestal met een Conclusie/Evaluatie. De precieze invulling van 

het proces daartussen verschilt dus per soort onderzoek. 

Het doel van samenwerking in het kader van onderzoekend leren is een nieuwe en 

veelbelovende cultuur van lesgeven en leren naar het klaslokaal brengen, waarbij de leerlingen 

bij het uitvoeren van zelf-gereguleerde activiteiten ondersteund worden door de leraar. Hierbij 

wordt dan ook verwacht dat dit de motivatie en de interesse in wetenschap van leerlingen 

bevordert (Bell, Urhahne, Schanze, & Ploetzner, 2010).  



7 

 

2.2 Samenwerkend leren 
 

Allereerst dringt de vraag zich op waarom samenwerkend leren een positieve bijdrage zou kunnen 

leveren aan de betrokkenheid van leerlingen in de les. Binnen het sociaal constructivisme bestaat de 

vooronderstelling dat leren vooral tot stand komt door interactie met anderen. Hier kan door leraren 

op ingespeeld worden door interactie te stimuleren in de les en daarbij vormen van samenwerkend 

leren toe te passen. Hiermee wordt de actieve betrokkenheid van leerlingen verhoogd en kunnen 

leerlingen leren van elkaar (Dekker & Elshout-Mohr, 2007). 

 

In het kader van samenwerkend leren zijn er een aantal sleutelbegrippen aangegeven voor 

succesvolle samenwerking (Ebbens, Ettekoven, & van Rooijen, 1996): 

• Positieve wederzijdse afhankelijkheid; Elkaar nodig hebben bij het uitvoeren van de 

opdracht. 

• Individuele aanspreekbaarheid; Iedere leerling is aanspreekbaar voor de eigen bijdrage 

aan de groep en voor het groepsresultaat als geheel. 

• Directe interactie; Opstelling zodanig dat ‘neus tegen neus’ of ‘teen tegen teen’ mogelijk 

is. Hierdoor worden ze gestimuleerd om elkaar te helpen. 

• Aandacht voor sociale vaardigheden; De sociale vaardigheden die nodig zijn om het leren 

in de groep effectief te maken, moeten expliciet aangeleerd worden. 

• Aandacht voor groepsprocessen; Regelmatig is aandacht nodig voor de wijze waarop 

groepsleden als groep gefunctioneerd hebben. 

Als aanvulling op positieve wederzijdse afhankelijkheid wordt het samenstellen van groepjes op 

basis van verschillen in voorkennis aangedragen (Dekker & Elshout-Mohr, 2007). Door deze 

verschillen in voorkennis zullen er verschillen in (denk)werk naar voren komen bij de uitvoering 

van de opdracht. Vaak is het moeilijk in te schatten wat de voorkennis van leerlingen precies is. 

Daarnaast zijn er een aantal criteria voor opdrachten die een niveauverhogende discussie 

uitlokken. Het gaat hierbij om opdrachten die realistisch, complex en constructief zijn en gericht 

op niveauverhoging (Dekker & Elshout-Mohr, 2007). Met ‘constructief’ wordt bedoeld dat er 

daadwerkelijk iets gemaakt of geconstrueerd wordt, zodat het denkwerk van de leerlingen 

zichtbaar wordt en tegelijkertijd leidt tot discussie. Met niveauverhoging wordt bedoeld dat als 

de leerlingen de opdracht benaderen vanuit een lager niveau dat deze dan tot verkeerde 

oplossingen leidt. Een niveauverhogende opdracht stimuleert dus dat leerlingen met een nieuwe 

aanpak komen of een nieuwe techniek gaan gebruiken. 

Gedurende het proces van samenwerkend leren zijn er voor de docent twee mogelijke rollen. 

Een docent kan enkel voorzien in proceshulp of in producthulp. Bij proceshulp bewaakt de 

docent de voortgang in het proces en stuurt deze bij waar nodig. Bij producthulp wordt hulp op 

inhoudelijk vlak gegeven. Een combinatie van beiden is moeilijk: als een procesdocent ook 

producthulp gaat geven, wordt deze eigenlijk een soort van groepslid in het proces, welke 

bijdraagt aan de discussie. Bij de procesdocent treedt meer niveauverhoging op dan bij de 

productdocent (Dekker & Elshout-Mohr, 2007). 
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2.3 Betrokkenheid 

In het kader van betrokkenheid kun je verschillende vormen onderscheiden (Fredricks, McColskey, 

Meli, Mordica, Montrosse, & Mooney, 2011): gedragsmatig, emotioneel en cognitief.  

Gedragsmatige betrokkenheid bouwt op het meedoen aan academische, sociale of extracurriculaire 

activiteiten. Deze worden als cruciaal beschouwd voor positieve academische resultaten en om het 

schoolverlaten tegen te gaan. Een leerling kan bijvoorbeeld met aandacht een les volgen of actief 

meedoen aan een discussie. 

Emotionele betrokkenheid focust op de positieve (en negatieve) reacties op de docent, klasgenoten 

en de school. Van positieve emotionele betrokkenheid wordt aangenomen dat het de leerling 

verbindt aan de school en dat het ‘het willen werken’ van de student beïnvloedt.  

Cognitieve betrokkenheid wordt gedefinieerd als het niveau van investeren van de leerling in het 

leren. Dit omvat ook het doordacht en doelgericht zijn in de aanpak van schooltaken en de moeite 

willen nemen om extra moeite te steken in het begrijpen van complexe dingen. 

Het is de verwachting dat leerlingen door middel van onderdelen van onderzoekend leren in een 

samenwerkingsvorm meer met aandacht een les volgen of actief meedoen aan een discussie, 

waardoor dus de gedragsmatige betrokkenheid vergroot wordt. Dit verwachten we omdat het 

de veronderstelling is dat door onder andere een nieuwe werkvorm te introduceren en van het 

boek af te wijken er voor de leerlingen al meer afwisseling ontstaat (van den Akker, 2003) en dat 

het introduceren van onderdelen van onderzoekend leren kan leiden tot een bevordering van de 

interesse in wetenschap (Bell, Urhahne, Schanze, & Ploetzner, 2010).  

Daarnaast verwachten we dat de onderdelen van onderzoekend leren voor een beter begrip 

zullen zorgen, aangezien de leerlingen meer gestimuleerd worden om zelf actief en doordacht 

met de stof bezig te zijn, waardoor de cognitieve betrokkenheid dus vergroot kan worden. 

Hiermee kunnen leerlingen namelijk zien dat iets onderzoeken helemaal niet extreem complex 

hoeft te zijn en zullen zij meer willen investeren in hun eigen leren. 

Door een andere lesinsteek (met behulp van onderdelen van onderzoekend en samenwerkend 

leren) is het niet de verwachting dat de emotionele betrokkenheid van een leerling verandert, 

aangezien leerlingen zich hierdoor niet per sé meer betrokken gaan voelen bij school. Wellicht 

zullen ze wel met iets meer plezier werken aan opdrachten in de les, maar dit vergroot niet de 

emotionele betrokkenheid ten aanzien van school an sich. 

Samenvattend verwachten we een verandering in de cognitieve en gedragsmatige 

betrokkenheid door het inzetten van onderdelen van onderzoekend leren in combinatie met 

vormen van samenwerkend leren. Op deze vormen van betrokkenheid zullen wij ons dan ook 

richten in het vervolg van dit verslag. 
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3. Methode 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de onderzoeksvragen beantwoord worden. Allereerst 

zullen we de groep van respondenten beschrijven. Vervolgens zal de procedure aan bod komen. 

Hierna zal aangegeven worden welke instrumenten er gebruikt worden, waarna de manier van 

analyseren beschreven zal worden.  

3.1 Respondenten 

Aan mijn onderzoek heeft een 4 vwo klas op het Eckart College deelgenomen. Voor het 

onderzoek is deze klas geselecteerd, aangezien ik deze klas alle uren lesgaf, waardoor het 

makkelijk was een afgebakend stuk van de lesstof in een nieuwe lessenserie te verwerken. Deze 

klas gaf ik op het moment van uitvoeren al een tweetal maanden les, verder volgt deze klas 

wiskunde B en bestaat deze uit 17 jongens en 13 meisjes. Deze leerlingen zijn 15/16 jaar oud. 

3.2 Procedure 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is het onderzoek als volgt opgezet. Bij de 

groep respondenten is een testfase gedaan, waarbij zij in vier lessen aan de hand van 

onderdelen van onderzoekend leren zich in groepjes de stof eigen probeerden te maken die zij 

normaliter in het curriculum hadden staan. Om een inschatting te kunnen maken in hoeverre 

deze onderdelen van onderzoekend leren de betrokkenheid verhogen wordt er zowel vooraf als 

achteraf een vragenlijst afgenomen om de gedragsmatige en de cognitieve betrokkenheid te 

meten. 

Gedurende vier lessen zijn de leerlingen aan de slag gegaan met elementen van onderzoekend 

leren in combinatie met een samenwerkingsvorm. Bij deze lessen zijn de volgende aspecten van 

onderzoekend leren aan bod gekomen: 

• Oriëntatie/Vraagfase 

• Hypothese genereren 

• Conclusie/Evaluatie 

Er is gekozen voor deze elementen van onderzoekend leren, aangezien deze elementen altijd 

aanwezig zijn in een onderzoek en makkelijk gekoppeld konden worden aan de lesstof. In de 

Oriëntatie/Vraagfase wordt er gekeken naar een bepaald probleem, waar een vraag aan 

gekoppeld kan worden. Vervolgens kan er een bepaalde verwachting bedacht worden van de 

uitkomst, waarbij dus een hypothese gegenereerd wordt. In de Conclusie/Evaluatie stap wordt 

gekeken of dat de verwachting klopte. Gezien het feit dat de te behandelen stof ingegeven werd 

door het schoolboek en deze zich niet leende voor een lesopzet met meer elementen van 

onderzoekend leren, is ervoor gekozen om enkel de bovengenoemde elementen op te nemen. 

Om voor een succesvolle samenwerking te zorgen is er gekozen voor een ‘neus tegen neus’ 

opstelling van de groepjes. Hierbij zaten de leerlingen dus tegenover elkaar, wat de interactie 

bevordert. Hiernaast waren er opdrachten waarbij leerlingen in discussie moesten gaan om tot 

een juist antwoord te komen, waardoor ze dus afhankelijk van elkaar waren. De individuele 

aanspreekbaarheid was minder aanwezig in de opzet, aangezien ze niet individueel werden 

afgerekend op hun bijdrage aan het geheel. De sociale vaardigheden werden verondersteld 

aanwezig te zijn. Daarnaast is er geen aandacht geweest voor het groepsproces. Dit laatste 

aspect is niet meegenomen, aangezien hier te weinig tijd voor was. Dus over het geheel wordt er 
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maar aan een deel van de sleutelbegrippen voor een succesvolle samenwerking voldaan 

(Ebbens, Ettekoven, & van Rooijen, 1996). De docent zal voornamelijk voorzien in proceshulp. 

Elke les werd gestart met een klassikaal begin, waarbij het idee van de les uitgelegd werd; de 

lesstart. Daarna werden de leerlingen de eerste keer in groepjes verdeeld, waarna de les begon. 

Wanneer noodzakelijk werd er een klassikale uitleg gegeven. Vervolgens konden de leerlingen in 

groepjes van vier aan de slag met opgavenbladen, waarvan een deel van de opdrachten 

gebaseerd zijn op ideeën uit (Swan). Na het oplossen van deze opgaven konden de leerlingen 

reflecteren op hun eigen werk of het werk van de buurman/-vrouw aan de hand van een 

nakijkblad, waarna een klassikale terugkoppeling diende als conclusie van de stof. Deze cyclus 

werd minimaal één keer gedaan in een les, soms leende een les zich ervoor om vaker deze cyclus 

te doorlopen. Aan het einde van de les werd de les afgesloten door terug te blikken op wat er 

die les is gedaan en vooruit te blikken wat er de volgende keer gedaan zou worden en wat er 

voor de volgende keer gedaan moest worden in de vorm van huiswerk. 

  

3.2.1 Lesopzet 

We zullen kort toelichten wat er per les gepland was en welke insteek vanuit onderzoekend 

leren hieraan gekoppeld was. De gebruikte werkbladen zijn te vinden in Bijlage 2.  

Les 1 

In les 1 maken de leerlingen kennis met het onderwerp rekenregels over wortels. Na een 

klassikale uitleg over het werken in groepjes en de verwachtingen, krijgen de leerlingen per 

groep een werkblad voor zich. Hierbij moeten zij wiskundige beweringen over wortels indelen in 

twee categorieën, goed of fout (Swan). Hiermee oriënteren zij zich op het onderwerp.  

Vervolgens na tot een goede indeling gekomen te zijn, wordt de leerlingen gevraagd rekenregels 

te bedenken, waaraan de beweringen voldoen. Hierbij vormen zij een vermoeden over relaties 

tussen variabelen. Dit is een opdracht gericht op niveauverhoging. Vervolgens worden deze 

rekenregels klassikaal teruggekoppeld, waarmee een conclusie getrokken kan worden of dat de 

vermoedens juist waren. De rest van de les wordt vervuld los van het boek (van den Akker, 2003) 

met opgaven over deze wortels op een werkblad en het nakijken van het werk (evalueren) door 

een ander groepslid. De docent is zoveel mogelijk een procesbegeleider en geeft enkel feedback 

op de totale goed/fout indeling. Daarnaast reguleert deze de klassikale terugkoppeling. 

Les 2 

In de tweede les gaat de stof over het merkwaardig product. Wederom is er gekozen voor een 

indeling van verschillende beweringen in twee categorieën, goed of fout (Swan). Dit vervult weer 

de oriëntatie op het onderwerp. De docent geeft feedback op de totale indeling. Na deze 

oriëntatie wordt wederom de link gelegd met de rekenregels. Dit wordt uitgebreid door de 

leerlingen deze keer dan ook zelf een aantal goede en foute voorbeelden te laten bedenken. 

Wederom volgt een klassikale terugkoppeling om de correctheid van de vermoedens te 

bevestigen. Nu wordt deze stof gekoppeld aan de stof over wortels, waarbij de leerlingen voor 

een aantal opgaven de wortel uit de noemer van een breuk moeten halen. Als groep moet de 

koppeling met de merkwaardige producten gevonden worden, al is het een open deur. Deze stof 

wordt  toegepast op opgaven op een werkblad, wat tevens als huiswerk zal dienen.  
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Les 3 

De evaluatiefase over het geleerde in les 2 ligt in de vierde les. In de derde les gaat het over 

oppervlaktes. Aan de hand van een werkblad waarbij de leerlingen de oppervlaktes van 

verschillende meetkundige figuren moeten bepalen. Op dit werkblad is steeds een voorbeeld 

weergegeven van een figuur, waarbij de oppervlakte op een simpelere manier bepaald kan 

worden. Hiermee kunnen ze wederom de regel generaliseren en de kennis herhalen. Deze 

opdracht is zowel constructief als niveauverhogend. In de figuur kan de rekenregel 

geconstrueerd worden en het niveauverhogende aspect komt weer terug in het formuleren van 

de rekenregels. Na deze herhaling gaan ze deze regels toepassen op complexere figuren en 

andere vragen op een werkblad. 

Les 4 

Deze les begint met een klassikale terugkoppeling over de opgaves over wortels in combinatie 

met het merkwaardig product. Een aantal moeilijke opgaven wordt gepresenteerd door de 

leerlingen. Vervolgens worden de gemaakte opgaven van de buurman over de oppervlaktes 

nagekeken, waarbij er discussie over de aanpak en antwoorden mogelijk is. Ook is hier ruimte 

voor zelfreflectie door eens te zien hoe een ander een uitwerking opschrijft. Hierna komt een 

klassikale terugkoppeling op het onderwerp, zodat de leerlingen daarna weer zelf aan de slag 

kunnen met gewone opgaven, ditmaal uit het boek. 

3.2.2. Groepsindeling 

Voor een goede samenwerking wordt aanbevolen om heterogene groepen te vormen (Dekker & 

Elshout-Mohr, 2007). Om een inschatting te kunnen maken van het niveau van de leerlingen, 

heb ik naast de reeds beschikbare resultaten van het huidige schooljaar ook het eindcijfer van 

wiskunde voor 3 vwo bekeken. Hierop gebaseerd en op iemands houding in de les, bleek dat er 

een goede spreiding door het klaslokaal was van de verschillende ‘soorten’ leerlingen. 

Heterogene groepen van vier tot vijf leerlingen werden verkregen door het simpelweg 

‘omdraaien naar de achterburen’. Denk hierbij aan de opstelling van een klas in drie rijen van 

twee leerlingen. De overgebleven tweetallen vormden samen de laatste groep. Daarnaast zijn er, 

door afwezigheid van enkele leerlingen, kleine veranderingen geweest in de 

groepssamenstellingen gedurende de lessenreeks, echter gaf dit geen problemen. 

  



12 

 

3.3 Instrumenten 

Om de betrokkenheid van de leerlingen te meten heb ik gebruik gemaakt van de Attitude 

Towards Mathematics Survey beschreven in (Miller, Greene, Montalvo, Ravindran, & Nichols, 

1996). Dit is een vragenlijst welke is ontworpen om verschillende aspecten van betrokkenheid te 

meten. Het gaat hierbij om de gedragsmatige en de cognitieve betrokkenheid.  

Voorafgaand aan de lessenserie heb ik bij alle aanwezige leerlingen de vertaling van de ATM 

afgenomen en opnieuw na de lessenserie. 

Om de vragenlijst te kunnen gebruiken in de klas, is deze vertaald en voor de validiteit en 

betrouwbaarheid weer terugvertaald om te zien of dat dit tot dezelfde vragenlijst leidde. 

Daarnaast is er gekeken of dat de vragen in de vragenlijst niet te moeilijk waren, zodat dat niet 

voor problemen zou zorgen. De vragenlijst is te vinden in Bijlage 1. Om ervoor te zorgen dat de 

vragenlijst niet als te moeilijk zou worden ervaren, is de vragenlijst nog nagekeken door iemand 

die net klaar was met de middelbare school. 

In deze vragenlijst zijn de 60 vragen grofweg in twee delen te splitsen; vragen die gaan over hoe 

de leerling denkt over het vak wiskunde en vragen die gaan over school in het algemeen. 

Hiermee wordt getracht betrokkenheid rond de volgende schalen te meten: 

• LGOAL: vragen die betrekking hebben op de leerdoelen van de leerlingen. 

• FCONS: vragen die betrekking hebben op toekomstige consequenties; denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het ingeloot worden voor een studie. 

• PGOAL: vragen die betrekking hebben op de prestatiedoelen van de leerlingen. 

• PLTEAC: vragen die betrekking hebben op het behagen van de leraar. 

• PLFAM: vragen die betrekking hebben op het behagen van de familie. 

• PERAB:  vragen die betrekking hebben op hoe goed de leerling het doet in de huidige 

wiskundeles. 

• SELFREG: vragen die betrekking hebben op hoe de leerling zijn/haar studiebezigheden 

plant en monitort. 

• SHAPROC: vragen die betrekking hebben op de manier waarop leerlingen leren. Denk 

hierbij aan onthouden van benodigde stappen om tot een bepaalde oplossing te komen. 

• PERS: vragen die betrekking hebben op het doorzettingsvermogen van de leerlingen. 

• DEEPSTRAT: vragen die betrekking hebben op het daadwerkelijk begrijpen van de 

wiskundige stof. 

Zoals te zien is in Bijlage 1 worden de vragen beantwoord op een 5-punt Likert schaal. Met A 

wordt aangegeven dat de leerling het zeer met de stelling oneens is en met E dat de leerling het 

zeer met de stelling eens is. Daarnaast hebben sommige vragen een negatie in zich, waardoor de 

uiteindelijke resultaten ook nog even omgedraaid moeten worden (bv. A wordt E). 

Om de resultaten van de lessenserie niet enkel te beoordelen op de uitkomst van de afgenomen 

vragenlijst heb ik ook een aantal leerlingen en mijn begeleidster gevraagd om hun gerichte 

mening met betrekking tot de motivatie van de leerlingen, aangezien een echte inschatting van 

de betrokkenheid moeilijk van een afstand te geven is. 



13 

 

3.4 Analyse 

Per leerling zijn de ingevulde vragenlijsten van de voor- en nameting aanwezig en is het geslacht 

bekend. Aangezien bij de afname van de vragenlijst niet alle leerlingen aanwezig waren, zijn 

alleen de resultaten van de aanwezige leerlingen meegenomen. Daarnaast missen er af en toe 

wat antwoorden. Het invullen van de nameting stuitte op wat weerstand in de klas, wat wellicht 

de resultaten heeft beïnvloedt. Hiervoor is eerst gekeken of dat de vragenlijsten serieus ingevuld 

zijn; dit is gedaan door te kijken of dat er veel herhaling in de antwoorden zit. Dit zou namelijk 

een groot effect kunnen hebben op onze kleine groep van respondenten. Dit bleek niet het geval 

te zijn, dus de antwoorden van alle leerlingen zijn meegenomen. 

Vervolgens zijn de vragen m.b.v. SPSS per schaal geclusterd zoals in het oorspronkelijke 

instrument. Van deze schalen zijn het gemiddelde en de standaardafwijking per meting 

berekend om te kijken of er (grote) verschillen waren. Hierna is gekeken of deze verschillen 

significant waren met behulp van een t-test. Daarnaast is gekeken of dat er verschillen zijn 

tussen de jongens en meisjes op de genoemde schalen. 
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4. Resultaten 

Om een inschatting te kunnen maken of de lessenreeks een (positieve) invloed had op de 

betrokkenheid van de leerlingen, hebben we de resultaten van de voor- en nameting per schaal 

met elkaar vergeleken. Deze zijn te vinden in Tabel 1. In deze tabel zijn de resultaten van de 

voormeting en de nameting weergegeven. Vervolgens worden hiervan het gemiddelde, het 

aantal respondenten en de standaardafwijking weergegeven. 

Tabel 1: Gemiddeldes per schaal van de voor- en nameting 

 Gemiddelde Aantal Std. Deviatie Voor>na 

LGOAL 
Voor 3,86 23 ,60 Ja  

Na 3,57 23 ,60  

FCONS 
Voor 3,62 23 ,73 Ja 

Na 3,42 23 ,62  

PGOAL 
Voor 3,27 22 ,65 Ja 

Na 3,25 22 ,48  

PLTEAC 
Voor 2,98 22 ,51 Nee 

Na 3,03 22 ,72  

PLFAM 
Voor 3,58 23 ,75 Ja 

Na 3,52 23 ,70  

PERAB 
Voor 3,69 22 ,69 Ja 

Na 3,49 22 ,77  

SELFREG 
Voor 3,30 22 ,54 Ja 

Na 3,17 22 ,43  

SHAPROC 
Voor 3,73 22 ,63 Ja 

Na 3,53 22 ,74  

PERS 
Voor 3,43 22 ,61 Nee 

Na 3,47 22 ,69  

 
 DEEPSTRAT 

Voor 

Na 

2,97 

2,89 

22 

22 

,59 

,46 

Ja 

In de laatste kolom wordt daarnaast nog aangegeven of dat het gemiddelde van de voormeting 

hoger is dan het gemiddelde van de nameting. Zoals te zien is, is dit het geval in acht van de tien 

schalen. Hoewel de verschillen niet altijd groot zijn, is dit resultaat toch tegengesteld aan onze 

verwachting. Hoe dit mogelijk tot stand is gekomen, zal later besproken worden. 
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Om te kijken of dat de gevonden verschillen in gemiddeldes significant zijn, hebben we gebruikt 

gemaakt van een t-test voor een gepaarde steekproef. De resultaten hiervan worden 

weergegeven in Tabel 2. 

Tabel 2: Vergelijking voor- en nameting 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Gemiddelde Std. 

Deviatie 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

LGOAL Voor - Na ,29 ,49 ,10 ,08 ,51 2,86 22 ,01 

FCONS Voor - Na ,20 ,48 ,10 -,01 ,40 1,95 22 ,06 

PGOAL Voor - Na ,02 ,45 ,10 -,18 ,22 ,22 21 ,83 

PLTEAC Voor - Na -,05 ,64 ,14 -,33 ,24 -,34 21 ,74 

PLFAM Voor - Na ,06 ,78 ,16 -,28 ,40 ,36 22 ,73 

PERAB Voor - Na ,20 ,40 ,08 ,02 ,37 2,31 21 ,03 

 SELFREG Voor - Na ,14 ,42 ,09 -,04 ,32 1,56 22 ,13 

SHAPROC Voor - Na ,19 ,44 ,09 ,00 ,39 2,08 21 ,05 

PERS 

DEEPSTRAT 

Voor - Na 

Voor - Na 

-,04 

,08 

,52 

,61 

,11 

,13 

-,27 

-,19 

,19 

,35 

-,38 

,61 

21 

21 

,71 

,55 

 

In Tabel 2 worden het gemiddelde van het verschil, de standaardafwijking ervan en een 

betrouwbaarheidsinterval weergegeven. In de laatste kolom wordt aangegeven of de verschillen 

significant zijn. Er zijn drie schalen waarvoor een significant verschil is gevonden tussen de voor- 

en nameting. Het gaat hier om de schalen LGOAL, PERAB en SHAPROC. In deze schalen ging het 

respectievelijk vooral om de leerdoelen van de leerling, hoe goed de leerling het doet in de 

huidige wiskundeles en over de manier waarop leerlingen leren. Al deze schalen hebben een 

positief gemiddelde bij het verschil, wat betekent dat dit dus om schalen gaat waarbij het 

gemiddelde is afgenomen tussen de voor- en de nameting. Later wordt hier nader op ingegaan. 
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Vervolgens kijken we naar de gemiddeldes per schaal voor de meisjes en voor de jongens bij de 

voormeting. Deze resultaten zijn te vinden in Tabel 3. Hierin is te zien dat de meisjes gemiddeld 

genomen hoger scoren op de consequenties voor de toekomst (FCONS). Deze hogere score sluit 

aan bij de resultaten gevonden in Miller et al. (1996). Resultaten die we enkel hier observeren 

zijn: meisjes vinden het iets belangrijker om de leraar een plezier te doen. Daarnaast scoren zij 

hoger op de schaal SHAPROC, waarmee bij een hogere score aangegeven wordt dat er 

oppervlakkige leerstrategieën worden gebruikt.  

Tabel 3: Resultaten voormeting naar geslacht 

 LGOAL FCONS PGOAL PLTEAC PLFAM PERAB SELFREG SHAPROC PERS DEEPSTRAT 

M

Gemiddelde meisjes 3,81 3,88 3,29 3,11 3,67 3,65 3,27 4,02 3,53 2,90 

Aantal  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Std. Deviatie ,71 ,42 ,33 ,59 ,86 ,55 ,59 ,63 ,72 ,54 

 Gemiddelde jongens 3,88 3,39 3,41 2,85 3,60 3,79 3,32 3,20 3,34 3,05 

 Aantal  14 14 12 13 14 14 13 14 14 14 

 Std. Deviatie ,57 ,81 ,96 ,38 ,63 ,82 ,46 ,62 ,48 ,56 

 

In Tabel 4 zijn dezelfde resultaten weergegeven voor de nameting. Hierin zien we weer de 

hogere scores voor de consequenties voor de toekomst en op het gebied van oppervlakkige 

leerstrategieën. Hierin wordt echter ook een groot verschil waargenomen in de gemiddeldes bij 

de schaal PERAB. Hierbij is te zien dat t.o.v. de voormeting de jongens hun eigen kunnen in de 

wiskundeles nu dus lager inschatten. Dit is een tegengesteld resultaat aan wat er is gevonden in 

Miller et al. (1996). Aangezien we hier te maken hebben met kleine aantallen kunnen we hieruit 

geen vergaande conclusies trekken, echter is het toch een opvallend verschil. Dit zou kunnen 

komen doordat sommige jongens meer gebaat zijn bij een gestructureerde leerstrategie, 

waardoor zij zichzelf lager inschatten na deze lessenreeks met een wat minder gestructureerde 

aanpak. 

Tabel 4: Resultaten nameting naar geslacht 

 LGOAL FCONS PGOAL PLTEAC PLFAM PERAB SELFREG SHAPROC PERS DEEPSTRAT 

 

Gemiddelde meisjes 3,73 3,71 3,33 3,05 3,36 3,71 3,19 3,98 3,54 2,90 

Aantal  12 12 12 12 12 11 12 11 11 11 

Std. Deviatie ,62 ,41 ,39 ,84 ,78 ,38 ,28 ,64 ,81 ,37 

 

 

Gemiddelde jongens 3,46 3,23 3,10 2,88 3,54 3,20 3,05 3,12 3,31 2,87 

Aantal  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Std. Deviatie ,55 ,69 ,66 ,59 ,66 ,96 ,65 ,59 ,5 ,59 
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5. Conclusie en discussie 

5.1 Conclusie 

Uit de resultaten blijkt dat er enkele schalen significante verschillen laten zien tussen de voor- en 

nameting. Echter zijn deze verschillen tegenovergesteld aan onze verwachting; er is een afname 

van de gedragsmatige en cognitieve betrokkenheid, terwijl er juist een toename werd verwacht 

als er daadwerkelijk een verandering gesignaleerd zou worden.  

Deze tegenovergestelde resultaten kunnen een aantal oorzaken hebben. De periode tussen de 

voor- en nameting was erg kort; de leerlingen hebben binnen een periode van twee weken 

dezelfde vragenlijst twee keer ingevuld. Daarnaast kwamen er tijdens het afnemen af en toe 

vragen over wat er precies met een item bedoeld werd, waardoor de moeilijkheid van de 

vragenlijst ook een oorzaak kan zijn. De laatste oorzaak is het feit dat de vragenlijst afgenomen is 

bij een relatief kleine groep. Hierdoor hebben individuele verschillen een grote invloed. Deze ruis 

verdwijnt wanneer er een grotere testgroep is. 

Deze oorzaken in overweging genomen, is het mogelijk dat de testfase van twee weken 

simpelweg te kort was om een daadwerkelijke verandering te realiseren.  

Naar aanleiding van gesprekken met mijn begeleidster en met de leerlingen zelf, is gebleken dat 

de leerlingen erg enthousiast reageerden op de andere manier van lesgeven. Echter de 

leerlingen gaven ook aan dat ze het af en toe heel moeilijk vonden om dan te zien wat ze 

moesten leren, aangezien er niet meer sprake was van een heel duidelijke structuur die zij 

gewend waren. Op de vraag of ze dit nu heel veel leuker vonden kwam geen eenduidig 

antwoord. Sommige leerlingen waren duidelijk voor de normale, klassikale instructie, terwijl 

andere leerlingen de ‘nieuwe’ opzet erg op prijs stelden. Hierbij was het opvallend dat de paar 

leerlingen die een duidelijke voorkeur hadden voor de normale, klassikale instructie jongens 

waren en de leerlingen die juist de ‘nieuwe’ opzet op prijs stelden waren meisjes. Dit kan komen 

doordat meisjes over het algemeen op die leeftijd meer beschikken over 

samenwerkingskwaliteiten, terwijl jongens meer behoefte hebben aan structuur. Daarnaast kan 

het zijn dat de opzet meer aansloot bij een meisjesachtige leerstijl dan een jongensachtige 

leerstijl (ORS Lek en Linge, 2013). 

Uit de input van de leerlingen en mijn begeleidster is te halen dat de leerlingen erg enthousiast 

reageerden op de andere werkvorm, maar dat ze deze niet per se verkozen boven de standaard 

lesindeling. 

Het is dus niet mogelijk om een eenduidig antwoord te geven op onze onderzoeksvraag: In 

hoeverre kan ik middels samenwerking in het kader van onderzoekend leren de betrokkenheid 

van de leerlingen vergroten?  
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5.2 Beperkingen van het onderzoek 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen die we elk kort toe zullen lichten. Ten eerste hebben 

we hier te maken met een hele kleine groep van respondenten; slechts één klas. Verder was er 

van deze klas ook niet van iedereen een voor- en nameting door bijvoorbeeld ziekte, of doordat 

vragenlijsten niet volledig zijn ingevuld. Hierdoor is de groep van respondenten nog verder 

verkleind. 

Daarnaast was er geen sprake van een controlegroep, die het gewone onderwijs heeft gevolgd 

en waarbij ook een voor- en een nameting met dezelfde vragenlijst bij dezelfde behandelde stof 

afgenomen werd. Wellicht dat hierdoor ook al een deel van de verschillen verklaard had kunnen 

worden. 

De uitvoering van het onderzoek is gedaan door een beginnende docent die eigenlijk nog geen 

praktijkervaring had met samenwerkingsvormen. Deze lesvorm was dus niet alleen nieuw voor 

de leerlingen, maar ook voor de docent. Voor de docent kwam het echter niet uit het niets; deze 

was hier al enkele maanden mee bezig. Voor de leerlingen was het een behoorlijke omschakeling 

en de ene leerling miste de traditionele lesgeefwijze meer dan de andere. Wellicht dat de 

omschakeling te groot was en dat de testfase meer gecombineerd had moeten worden met 

traditionele elementen. Het programma had wellicht een te incidenteel karakter. 

Het is mogelijk, zoals eerder gezegd, dat de gebruikte vragenlijst om de betrokkenheid te meten 

wellicht niet geschikt was voor een dergelijk gebruik. Dus voor een voor- en een nameting in een 

kort tijdsbestek. Deze beperking is ook ingegeven door de lichte aversie die sommige leerlingen 

hadden om dezelfde vragenlijst opnieuw in te vullen aan het einde van de testfase. 

5.3 Aanbevelingen en suggesties  

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen en suggesties die we zouden 

willen doen. Het eerste wat als heel positief werd ervaren was de afwisseling in de werkvorm. 

Dit was iets wat we natuurlijk al vermoedden, maar om dit eens in de praktijk te ervaren is een 

tweede. Zowel de leerlingen als de begeleidende docent reageerden heel enthousiast op de 

andere werkvormen. Vooral het zonder boek werken aan opgaves werd leuk gevonden, wat dus 

aansluit bij de gevonden literatuur (van den Akker, 2003). 

Daarnaast werkte de opzet met het indelen van beweringen in een aantal categorieën erg goed 

voor een kennismaking of herhaling van de stof. Ofwel hiermee uitvinden wat een rekenregel 

zou kunnen zijn, of deze opfrissen. 

Zoals al eerder aangestipt was voor sommige leerlingen de verandering te groot. Er werd 

namelijk van een puur traditionele lespraktijk over gegaan op een samenwerkingsvorm waarin 

veel van de individuele leerling verwacht werd. Bij een volgende uitvoering zou ik zelf een 

tussenweg zoeken. Denk hierbij aan een samenwerkingsvorm waarbij bijvoorbeeld de vorm van 

klassikale instructie meer blijft bestaan. Wanneer de leerlingen (en de docent) gewend zijn aan 

deze vorm, kan er wellicht voor een vrijere vorm gekozen worden, welke meer gelijkenissen 

heeft met die van de huidige uitvoering. 
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5.4 Suggesties voor verder onderzoek 

Zoals hierboven beschreven is, hebben we een redelijk kleinschalige studie uitgevoerd om een 

inschatting te kunnen geven of onderdelen van onderzoekend leren een invloed zouden kunnen 

hebben op de betrokkenheid. Omdat dit nog niet aangetoond is, is het mogelijk om dit gebied 

verder te onderzoeken. Daarbij kan ervoor gekozen worden om meer onderdelen van 

onderzoekend leren te gebruiken. Daarnaast zou een vervolgstudie ook goed moeten kijken naar 

een geschikt meetinstrument en zou het goed zijn als een dergelijk onderzoek over een langere 

periode uitgevoerd wordt, waardoor de leerlingen ook de tijd hebben om aan de nieuwe aanpak 

te wennen. Ook is het mogelijk om eenzelfde soort onderzoek op te zetten met een 

controlegroep. 

Daarnaast kunnen er bij een onderzoek ook andere vormen van dataverzameling gebruikt 

worden om een betere inschatting van de betrokkenheid te kunnen maken. Denk hierbij aan het 

doen van systematische interviews met de leerlingen en het opnemen van de lessen om diepere 

informatie te verkrijgen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 - Vragenlijst 

Beste leerling,       Naam: ................................................. 

Hieronder staan een aantal stellingen over hoe je denkt over het vak wiskunde en een aantal stellingen over hoe je denkt 

over school in het algemeen. Vraag 1-4 en vraag 25-60 gaan specifiek over het vak wiskunde. Vraag 5-24 gaan dus over hoe 

je denkt over school in het algemeen. 

Er wordt gevraagd om je naam in te vullen. Dit is bedoeld om jou te koppelen aan je antwoorden in de toekomst. Deze 

resultaten worden natuurlijk anoniem verwerkt. 

Voor elke stelling word je gevraagd aan te geven hoeverre deze van toepassing is voor jou. Als deze compleet van 

toepassing is, dan omcirkel je de letter onder ‘zeer mee eens’ (E). Zo niet, dan omcirkel je de letter onder ‘zeer mee oneens’ 

(A).  Zit je ertussenin, dan gebruik je de vakjes ertussenin en maak je daar een keuze in. Het middelste vakje betekent dat je 

neutraal bent. 

Het is belangrijk dat je alle vragen beantwoordt en er zijn geen goede of foute antwoorden. Ook wordt dit op geen enkele 

manier gebruikt om een cijfer te bepalen. Mocht je vragen hebben over de stellingen, stel deze dan vooral. Het zal 

ongeveer 10 minuten duren om de vragenlijst in te vullen. 

Bedankt voor het invullen! 

 Zeer mee oneens   Zeer mee eens 

1) Ik vind het leuk om erg moeilijke ideeën te begrijpen A B C D E 

2) Ik vind het leuk om hard te werken om uitdagende problemen op te lossen A B C D E 

3) Ik vind het leuk om interessante dingen te leren. A B C D E 

4) Ik vind het leuk om het materiaal dat ik bestudeer/leer te begrijpen A B C D E 

5) Goede cijfers leiden tot andere dingen die ik wil (bv. geld, slagen, ingeloot worden op de 

universiteit) 

A B C D E 

6) Mijn cijfers leveren me een persoonlijk voordeel op (bv. beloning van mijn ouders, slagen, 

ingeloot worden op de universiteit) 

A B C D E 

7) Ik krijg beloning of erkenning voor het goed doen op school. A B C D E 

8) Als ik het goed doe op school dan zijn andere mensen trots op mij en/of belonen ze me. A B C D E 

9) Ik wil slim overkomen op mijn vrienden. A B C D E 

10) Ik wil niet dat anderen denken dat ik niet slim ben. A B C D E 
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11) Ik kan mensen laten zien hoe slim ik ben. A B C D E 

12) Ik vind het leuk om het beter te doen dan andere leerlingen. A B C D E 

13) Ik wil niet de enige zijn die het werk niet goed kan doen. A B C D E 

14) Ik wil niet gek of dom overkomen op mijn vrienden, mijn familie of leraren. A B C D E 

15) Ik vind het leuk om hoger te scoren dan andere leerlingen. A B C D E 

16) Ik wil niet beschaamd zijn over het feit dat ik niet in staat ben om het werk te doen. A B C D E 

17) Het tevreden stellen van de leraar is doen wat de leraar mij gevraagd heeft te doen. A B C D E 

18) Het  tevreden stellen van de leraar is waar school helemaal over gaat. A B C D E 

19) Ik wil niet dat de leraar niet blij is met wat ik doe. A B C D E 

20) Ik wil dat de leraar vindt dat ik een goede leerling ben. A B C D E 

21) Het tevreden stellen van de leraar is wat van mij verwacht wordt. A B C D E 

22) Mijn familie tevreden stellen is wat mijn familie van mij verwacht. A B C D E 

23) Ik wil dat mijn familie denkt dat ik een goede leerling ben. A B C D E 

24) Ik wil niet dat mijn familie ongelukkig is. A B C D E 

25) Ik heb een goed begrip van de wiskundige begrippen die mij geleerd zijn. A B C D E 

26) Ik vertrouw erop dat ik de ideëen die geleerd worden bij wiskunde begrijp  A B C D E 

27) Ik weet zekerdat ik de wiskunde die in de klas uitgelegd wordt begrijp. A B C D E 

28) Ik heb er vertrouwen in dat ik in staat ben om wiskundige berekeningen te doen bij dit vak. A B C D E 

29) Vergeleken met andere leerlingen in deze klas zijn mijn vaardigheden zwak. A B C D E 
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30) Ik denk dat ik het beter doe bij wiskunde dan andere leerlingen in deze klas. A B C D E 

31) Vergeleken met anderen in de klas, denk ik dat ik goed ben in wiskunde. A B C D E 

32) Ik heb er vertrouwen in dat ik evengoed of beter kan presteren dan de anderen in deze klas. A B C D E 

33) Voor een toets plan ik hoe ik de stof ga leren. A B C D E 

34) Het is makkelijk voor mij om leerdoelen te bepalen bij wiskunde. A B C D E 

35) Als ik leer dan bekijk ik welke stof ik begrijp of niet begrijp. A B C D E 

36) Ik organiseer mijn studietijd goed voor wiskunde. A B C D E 

37) Ik heb een helder idee van wat ik probeer te bereiken bij wiskunde. A B C D E 

38) Wanneer ik een opgave lees, zorg ik dat ik weet wat ik moet doen voordat ik begin. A B C D E 

39) Wanneer ik klaar ben met werken aan een opgave, kijk ik of dat mijn antwoord redelijk is. A B C D E 

40) In mijn hoofd probeer ik eerst een plan te bedenken voordat ik begin aan een opgave. A B C D E 

41) Als ik klaar ben met werken aan de oefenopgaven bekijk ik mijn werk op fouten. A B C D E 

42) Tijdens het leren probeer ik verschillende stukken informatie op nieuwe manieren te 

combineren. 

A B C D E 

43) Ik teken plaatjes of diagrammen om te helpen bij het probleem oplossen. A B C D E 

44) Ik werk een aantal voorbeelden van hetzelfde type opgave uit tijdens het leren van wiskunde 

om de problemen beter te begrijpen. 

A B C D E 

45) Ik werk oefenopgaven uit om te kijken of dat ik nieuwe concepten of regels snap. A B C D E 

46) Ik onderzoek uitgewerkte voorbeeldopgaves om uit  te zoeken hoe ik soortgelijke opgaves 

zelf op kan lossen. 

A B C D E 

47) Ik deel opgaves in in categoriëen voordat ik eraan begin te werken. A B C D E 
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48) Als ik aan een opgave werk, dan analyseer ik het om te kijken of dat er meer dan een manier 

is om bij het antwoord te komen. 

A B C D E 

49) Ik probeer de stappen om een opgave op te lossen, zoals deze in de les of in het boek 

aangegeven worden, te onthouden. 

A B C D E 

50) Wanneer ik leer voor een toets, bekijk ik mijn aantekeningen en kijk ik naar opgeloste 

opgaves. 

A B C D E 

51) Wanneer ik leer voor een toets, gebruik ik opgeloste opgaves in mijn schrift of boek om de 

benodigde stappen te onthouden. 

A B C D E 

52) Ik vind terugkijken naar eerder opgeloste opgaves een goede manier om voor een toets te 

leren. 

A B C D E 

53) Als ik moeite heb een opgave te begrijpen, dan lees ik het door totdat ik het begrijp. A B C D E 

54) Ik probeer het huiswerk zo snel als mogelijk te maken, zonder te kijken naar mijn 

nauwkeurigheid. 

A B C D E 

55) Als ik moeite heb een opgave op te lossen, dan ben ik meer geneigd een antwoord te gokken 

dan naar voorbeelden te kijken in het book en uit te vinden hoe het moet. 

A B C D E 

56) Als ik moeite heb een huiswerkopgave uit het boek op te lossen, dan kopieer ik het antwoord 

als dat beschikbaar is. 

A B C D E 

57) Als ik moeite heb een opgave op te lossen, dan probeer ik of dat iemand anders dit voor mij 

kan oplossen. 

A B C D E 

58) Wanneer ik iets in het boek lees dat ik niet begrijp, dan sla ik dit over en hoop ik dat de leraar 

dit uitlegt in de les. 

A B C D E 

59) Wanneer ik een moeilijke huiswerkopgave tegenkom, dan blijf ik eraan werken totdat ik denk 

dat ik het heb opgelost. 

A B C D E 

60) Wanneer ik een moeilijke huiswerkopgave tegenkom, dan geef ik meestal op en ga ik naar de 

volgende opgave. 

A B C D E 
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Bijlage 2 - Werkbladen 
Werkblad 1: Kaarten Wortelvormen 

 

Op dit blad staan een aantal kaarten met wortelvormen. In je groep ga je nu als volgt te werk: 

- Knip alle kaarten los 

- Beredeneer of dat de uitdrukking op het kaartje goed of fout is. Zorg dat iedereen in je groep 

begrijpt waarom de uitdrukking goed of fout is.  

o Zijn jullie het niet met elkaar eens, probeer dan andere voorbeelden te geven zodat 

je de ander overtuigt van je gelijk. 

o Kom je er niet uit, probeer dan eens naar hetzelfde voorbeeld te kijken met getallen 

die mooi uitkomen. 

o Kom je er als groep nog steeds niet uit, probeer dan met behulp van je rekenmachine 

erachter te komen of een uitdrukking goed of fout is. 

- Leg het kaartje in de rij onder het kaartje goed of fout. 

- Als je alle kaarten ingedeeld hebt zal de docent kijken of dat het totaal klopt. Dit geeft de 

docent ook aan. Mocht het niet kloppen is het aan je groep om te bedenken welke kaart fout 

ligt om uiteindelijk tot het goede resultaat te komen. 

- Als alle kaarten goed liggen schrijf je als groep op welke rekenregels je nu geleerd hebt. Dit 

kan op de kaarten waar nog niks op staat. 

- Vervolgens gaan we dit klassikaal bespreken.  

 

 

                Goed                                                                 
 

               Fout 

W1 √4 + √9 =	√13 
W2 √2 ∙ √3 = 	√6 

W3 √10 − √2 = 	√8 
W4 √8 − √2 = 	√2 

W5 √16√2 = 	√8 

W6 √27√3 = 	3 

W7 3√5 = 	35√5 
W8 �412 = 	1 12√2 

W9 √8 = 	2√2 
W10 √4 + √9 = 	√25 

W11 √2 ∙ √3 = 	√5 

 

W12  
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Antwoorden Werkblad 1: Kaarten Wortelvormen 

 

 

                Goed                                                                 
 

               Fout 

W1 √4 + √9 =	√13 
W2 √2 ∙ √3 = 	√6 

W3 √10 − √2 = 	√8 
W4 √8 − √2 = 	√2 

W5 √16√2 = 	√8 

W6 √27√3 = 	3 

W7 3√5 = 	35√5 
W8 �412 = 	1 12√2 

W9 √8 = 	2√2 
W10 √4 + √9 = 	√25 

W11 √2 ∙ √3 = 	√5 

 

W12  

 
W13 

 
W14 
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Werkblad 2: Wortelvormen 

 

Herleid per persoon de wortelvormen hieronder. Herleiden betekent zo simpel mogelijk opschrijven. 

Ook spreken we af dat we geen wortels in de noemer van een breuk laten staan en dat we een zo 

groot mogelijke factor voor het wortelteken brengen (dus √32 = 	4√2 en niet √32 = 	2√8). 

 

Herleid: 

a. 2√7 ∙ 3√3 

b. 3�√2 ∙ �√7 

c. 
�� �√2 ∙ ���√3 

d. 
�√��√�  

e. 
�√���√�  

f. 
��√� 

g. ��� 

h. (�� �√2)� 

i. √54 + √6 

j. √80 − ��√� 

k. √18� − √8� 

l. ��� �� 

m. �24 ���� − √2�� 

n. ��√50 − ��√32 

o. (�� �√2)� + (���√2)� 

p. 
��√� + �√� 
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Antwoorden Werkblad 2: Wortelvormen 

Herleid: 

a. 2√7 ∙ 3√3 = 6√21  

b. 3�√2 ∙ �√7 = 3��√14 

c. 
�� �√2 ∙ �� �√3 = 	 � ��√6 

d. 
�√��√� = 5 ∙ √��√� = 5 ∙ ���� = 5√2   

e. 
�√���√�  =

�� √��√� = ������ = 
��√2 

f. 
��√� = ��√� ∙ √�√� = �√��∙� =	 ��√3   

g. ��� = √�√� = �√� = �√� ∙ √�√� 	= ��√3 

h. (�� �√2)� = �� �� ∙ 2 = 	  � �� 

i. √54 + √6 = √9√6 + √6 = 3√6 + √6 = 4√6 

j. √80 − ��√� = √16√5 − ��√� ∙ √�√� = 4√5 − ��� √5 = 4√5 − 2√5 = 2√5  

k. √18� − √8� = √9√2� − √4√2� = 3√2� − 2√2� = 	√2� 

l. ��� �� = � ∙ √�√� = �� �√7 

m. �24 ���� − √2�� = ����� − �√2 = � ∙ �√�− �√2 = �� ∙ �√2 − �√2 = 	2 �� �√2 

n. ��√50 − ��√32 = ��√25√2 − ��√16√2 = 5��√2 − 4��√2 =	��√2 

o. (�� �√2)� + (���√2)� = ��� �� ∙ 2 + ��� �� ∙ 2 = ���� �� = 1 ���� 

!"√#+ !√# = !"√# ∙ √#√# + !√# ∙ √#√# =	 $%!√# + $#!√# = $"!√#
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Werkblad 3: Kaarten Merkwaardig product 

 

Op dit blad staan een aantal kaarten met merkwaardige producten. In je groep ga je nu als volgt te 

werk: 

- Knip alle kaarten los 

- Beredeneer of dat de uitdrukking op het kaartje goed of fout is. Zorg dat iedereen in je groep 

begrijpt waarom de uitdrukking goed of fout is.  

o Zijn jullie het niet met elkaar eens, probeer dan andere voorbeelden te geven zodat 

je de ander overtuigt van je gelijk. 

o Kom je er niet uit, probeer dan eens naar hetzelfde voorbeeld te kijken met getallen 

die mooi uitkomen. 

o Kom je er als groep nog steeds niet uit, probeer dan met behulp van je rekenmachine 

erachter te komen of een uitdrukking goed of fout is. 

- Leg het kaartje in de rij onder het kaartje goed of fout. 

- Als je alle kaarten ingedeeld hebt zal de docent kijken of dat het totaal klopt. Dit geeft de 

docent ook aan. Mocht het niet kloppen is het aan je groep om te bedenken welke kaart fout 

ligt om uiteindelijk tot het goede resultaat te komen. 

- Als alle kaarten goed liggen, bedenk dan als groep wat een merkwaardig product ook al weer 

was en schrijf de algemene vormen op. Dit kan op de kaarten waar nog niks op staat. 

- Bedenk vervolgens zelf een aantal goede en foute voorbeelden. 

 

 

                Goed                                                                 
 

               Fout 

W1 (√2 + √3)� = 	2 + 3 
W2 (1 + √2)� = 3 + 2	√2 

W3 &√3 + √2'&√3 − √2' = 	3 − 2 
W4 (10 − √3)� = 	100 − 3 

W5 

(√5 − √7)� =	−2 − 2√35 

W6 &√8 + √7'&√8 − √7' 

= 	8 + 4√14 − 7 

W7 

 
W8 

 

W9 

 
W10

 

W11 

 
W12  
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Antwoorden Werkblad 3: Kaarten Merkwaardig product 

 

 

                Goed                                          
 

               Fout 

W1 (√2 + √3)� = 	2 + 3 
W2 (1 + √2)� = 3 + 2	√2 

W3 &√3 + √2'&√3 − √2' = 	3 − 2 
W4 (10 − √3)� = 	100 − 3 

W5 

(√5 − √7)� =	−2 − 2√35 

W6 &√8 + √7'&√8 − √7' 

= 	8 + 4√14 − 7 

W7 

 
W8 

 

W9 

 
W10

 

W11 

 
W12  
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Werkblad 4: Wortels en merkwaardige producten 

De standaardvormen van merkwaardig producten zijn: 

 (� + ()� = �� + 2�( + (� 
(� − ()� = �� − 2�( + (� 
(� + ()(� − () = �� − (� 

 
Deze merkwaardige producten kun je gebruiken om bij de volgende opgaves de wortel uit de noemer 

weg te werken. Probeer in je groep een oplossing hiervoor te bedenken. 

 

a. 
�

√�)� = 

 

b. 
��

√�*√� = 

 

c. 
��√�

√��)√� = 

 

d. 
√�*√�
√�)√� = 

 

e. 
√��

�)√� = 

 

f. 
��

�*√� = 

 

g. 
√�)√�
√�*√� = 
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Werkblad 5: Huiswerkopgaven 

 

Herleid: 

 

a. (3√2 − √5)� = 

  

b. (2√2 + 3√3)� = 

 

c. &5√3 + 2'&5√3 − 2' = 

 

d. (a − √3)� = 

 

e. (a − a√2)� = 

 

f. (4 − �
� a√2)� = 

 

g. (2a√2 − a√3)� = 

 

h. (�
� √2 + �

� √3)� = 

 

i. ( ,
�√� − ,

√�)� = 

 

j. ( �
√�)�)� = 

 

k. (2 − √2)� = 

 

l. (1 �
� √2 − �

� √3)� = 

 

m. �18 �
� − �6 �

� = 
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Werkblad 6: Oppervlaktes 

 

Bepaal de oppervlakte van onderstaand figuur: 

 
Wat is de algemene regel voor het bepalen van de oppervlakte van een rechthoek? En voor een 

driehoek? 

Orechthoek= 

Odriehoek= 

Hieronder staat een parallellogram. Bepaal daarvan de oppervlakte. Wat was hierbij de algemene 

regel?  Oparallellogram= 
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Hieronder staat een trapezium. Bepaal daarvan de oppervlakte. Wat was hierbij de algemene 

regel?  Otrapezium= 

 
 

Hieronder staat een cirkel. Bepaal daarvan de oppervlakte. Wat was hierbij de algemene regel? 

Ocirkel= 
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Tip: Kun je van onderstaand figuur wel de oppervlakte bepalen? 

 

 
 

 

 

  

  



36 

 

Werkblad 7: Oppervlaktes berekenen 

We weten nu:   Orechthoek= - ∙ .  Odriehoek= 
$
" / ∙ 0  Ocirkel= 12"

 

Oparallellogram=. ∙ 3  Otrapezium=
$
" (4 + /) ∙ 0 

Opgave1 

In de figuur hiernaast zie je driehoek ABC 

met AB=8 en CD =6. 

a. Bereken de oppervlakte van driehoek 

ABC 

 

b. Teken het midden M van BC in de 

figuur hiernaast. Teken ook MN 

loodrecht op AB. Licht toe dat MN=3. 

 

c. Bereken de oppervlakte van driehoek 

ABM 

 

d. Bereken de oppervlakte van driehoek 

AMC 

 

e. Op lijnstuk AC ligt het punt P zo, dat 

O(∆ADP)=3. Hoe hoog ligt P boven AB?  

 

 

 

 

 

 

Opgave 2 

Gegeven is driehoek ABC met AB =10 en 

CD =8. Het punt N ligt op BC zo, dat 

56 = �
� BC. In de figuur hiernaast is dit 

aangegeven met (1) en (3). 

Bereken de oppervlakte van driehoek 

ANC. 
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Opgave 3 

Gegeven is het parallellogram ABCD met AB=10 en hoogte DE=6. Het punt M is het midden van BC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Bereken O(ABCD) 

 

b. Bereken O(∆ABM) 

c. Op de zijde BC ligt het punt P zo, dat O(APCD)=40. Bereken hoe hoog P boven AB ligt. 

d. Op de zijde AB ligt het punt Q zo, dat O(QBCD)=40. Bereken de lengte van AQ. 

 

 

 

 

 

Opgave 4 

Gegeven is de cirkel met 

middelpunt M en straal 5. AB 

is een middellijn en de 

punten C en D liggen op de 

cirkel. DE staat loodrecht op 

AB en ME =3. De oppervlakte 

van driehoek ABC is 18. 

a. Bereken de totale 

oppervlakte van de 

blauwe vakdelen in 

twee decimalen 

nauwkeurig 

b. Bereken de totale 

oppervlakte van de 

gele vlakdelen in 

twee decimalen 

nauwkeurig. 

  



38 

 

Antwoorden Werkblad 7: Oppervlaktes berekenen 

We weten nu:   Orechthoek= - ∙ .  Odriehoek= 
$
" / ∙ 0  Ocirkel= 12"

 

Oparallellogram=. ∙ 3  Otrapezium=
$
" (4 + /) ∙ 0 

Opgave1 

In de figuur hiernaast zie je driehoek ABC 

met AB=8 en CD =6. 

f. Bereken de oppervlakte van driehoek 

ABC 

9(∆;<=) = $
" ∙ . ∙ 3 = $

" ∙ > ∙ % = "? 

 

g. Teken het midden M van BC in de 

figuur hiernaast. Teken ook MN 

loodrecht op AB. Licht toe dat MN=3. 

M ligt halverwege BC. CD ook loodrecht 

op AB, dus @A = $
" BC = $

" ∙ % = # 

 

h. Bereken de oppervlakte van driehoek 

ABM 

9(∆;<=) = $
" ∙ . ∙ 3 = $

" ∙ > ∙ # = $" 

 

i. Bereken de oppervlakte van driehoek AMC 

9(∆;@=) = 9(∆;<=) − 9(∆;<@) = "? − $" = $" 

 

j. Op lijnstuk AC ligt het punt P zo, dat O(∆ADP)=3. Hoe hoog ligt P boven AB?  

9(∆;DE) = $
" ∙ # ∙ 3 = #, dus 3 = ". Dus P ligt 2 boven AB. 

 

Opgave 2 

Gegeven is driehoek ABC met AB =10 en 

CD =8. Het punt N ligt op BC zo, dat 

56 = �
� BC. In de figuur hiernaast is dit 

aangegeven met (1) en (3). 

Bereken de oppervlakte van driehoek 

ANC. 

9(∆;<=) = $
" ∙ . ∙ 3 = $

" ∙ $F ∙ > = ?F 
<A =  #

? <=, dus hoogte bij ∆;<A is 

#
? BC = %. 

9(∆;<A) = $
" ∙ . ∙ 3 = $

" ∙ $F ∙ % = #F 

9(∆;A=) = 9(∆;<=) − 9(∆;<A)
= ?F − #F = $F 
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Opgave 3 

Gegeven is het parallellogram ABCD met AB=10 en hoogte DE=6. Het punt M is het midden van BC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Bereken O(ABCD) 

9(;<=D) = . ∙ 3 = $F ∙ % = %F 

f. Bereken O(∆ABM) 

9(∆;<@) = $
" ∙ . ∙ 3 = $

" ∙ $F ∙ # = $G, want 3 = $
" DH 

g. Op de zijde BC ligt het punt P zo, dat O(APCD)=40. Bereken hoe hoog P boven AB ligt. 

9(;E=D) = ?F, dus  
9(∆;<E) = 9(;<=D) − 9(;E=D) = %F − ?F = "F 
9(∆;<E) = $

" ∙ $F ∙ 3 = "F, dus 3 = ?. Dus P ligt 4 boven AB. 

h. Op de zijde AB ligt het punt Q zo, dat O(QBCD)=40. Bereken de lengte van AQ. 

9(I<=D) = ?F, dit is een trapezium. Dus 9(I<=D) = !*.
" ∙ 3 = $

" ($F + .) ∙ % = #F + #. = ?F 

Dus . = # $
#.  

;I = $F − # $
# = % "

# 

 

Opgave 4 

Gegeven is de cirkel met middelpunt M en straal 

5. AB is een middellijn en de punten C en D liggen 

op de cirkel. DE staat loodrecht op AB en ME =3. 

De oppervlakte van driehoek ABC is 18. 

c. Bereken de totale oppervlakte van de blauwe 

vakdelen in twee decimalen nauwkeurig 

9(.-!JK) = 9(3!-LM	NO2PM-) − 9(∆;<=)
= $"1G" − $> Q "$, "S	

b. Bereken de totale oppervlakte van de gele 

vlakdelen in twee decimalen nauwkeurig. D@ = G (straal) 

CT = √CU" − UT" = √G" − #" = ? 

(Pythagoras) 

9(∆VWC) = $
" ∙ ? ∙ $F = "F 

9(XMM-) =  9(3!-LM NO2PM-) − 9(∆;<D)
= $

" 1G" 


