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Samenvatting 
Om leerlingen aan te zetten tot leren en diep leren, richt dit onderzoek zich op de invloed van 

een formatieve toets, aangeduid als pre-toets, op het studiegedrag van leerlingen. Er wordt 

gekeken of een dergelijke toets effect heeft op de toewijding en mate van diep leren van 

leerlingen, en het moment waarop zij beginnen met studeren. Dit wordt getoetst aan de hand 

van twee vragenlijsten. De onderzoeksgroep (N=20) scoorde bij aanvang voor alle variabelen 

bovengemiddeld. Het effect van de pre-toets is daarom niet aanzienlijk groot; bij de meeste 

leerlingen wordt geen effect waargenomen, bij een kleine groep een klein effect en bij een 

enkele leerling is het effect groot. De variabelen van het effect van de pre-toets correleren 

onderling sterk en positief. Een positief effect is dan ook waarneembaar voor alle variabelen, 

maar is minimaal. Herhaald gebruik van pre-toetsen kan dit effect mogelijk vergroten. 

  



4 
T.D.J. Kierkels  Onderzoek van Onderwijs, EME41 
  12-2-2107 

Inleiding 
Nederlandse leerlingen hebben geen zin om te leren. Worden ze niet beoordeeld, dan zijn ze 

niet geïnteresseerd. Worden ze wel beoordeeld, dan vinden ze het al snel genoeg; even leren 

voor een zesje, en snel weer vergeten (Roeters et al., 2014). 

Deze trend is terug te zien in veel van mijn klassen. De leerlingen leven van proefwerk tot 

proefwerk en in de tussentijd besteden ze het liefst zo min mogelijk tijd aan natuurkunde; 

huiswerk wordt gezien als een verplichting. Gemotiveerd om tijd te steken in natuurkunde zijn 

ze dus niet. Door het niet structureel bijhouden van de stof lopen de leerlingen achter de feiten 

aan. Problemen waar ze tegenaan lopen, komen nu pas laat aan het licht. Vaak zelfs te laat; er 

is dan geen tijd meer om vragen te stellen. 

Leerlingen moeten zich ervan bewust worden dat het belangrijk is dat ze gedurende een 

lessenreeks de stof bij houden. Niet alleen onthouden ze het dan beter, maar wanneer ze dit niet 

doen, kunnen ze daar op een bepaald moment problemen mee krijgen. Vlak voor een proefwerk 

blijken ze de stof toch niet te begrijpen en/of ze hebben niet meer genoeg tijd om alle stof 

voldoende te bestuderen. Dit mogelijk met een slecht cijfer tot gevolg. 

Het studiegedrag van de leerlingen moet veranderen. Dit onderzoek zoekt uit of leerlingen na 

het maken van een onverwachte pre-toets een andere houding hebben met betrekking tot hun 

studiegedrag. Deze pre-toets fungeert hier als formatieve toets die inzicht geeft in het huidige 

niveau van de leerlingen (Rushton, 2005; Stobart, 2006). Door het onverwachte karakter van 

de toets, krijgen de leerlingen een beeld van hun niveau zonder bewust geleerd te hebben en 

kunnen daardoor zien hoeveel werk er nog aan de winkel is. Op deze manier wordt getoetst in 

hoeverre de leerlingen de lesstof hebben bijgehouden. 

Naast de vraag of leerlingen de lesstof bijhouden, wordt in dit onderzoek ook de vraag gesteld 

hoe de leerlingen leren. Vinden ze het genoeg om de grote lijnen van de stof te ontdekken, of 

hechten ze ook waarde aan het écht begrijpen en doorzien van de lesstof. Hoe diep duiken de 

leerlingen de stof in, of in andere woorden, zijn de leerlingen bezig met diep leren. 

Om diep leren te stimuleren moet je de leerlingen zien aan te benaderen met zaken die hen 

interesseren. Wanneer je weet wat leerlingen aanspreekt, wordt het gemakkelijker om 

leerlingen daadwerkelijk te motiveren. Leerlingen moeten voornamelijk intrinsiek gemotiveerd 

raken om tijd te besteden aan hun vak, in dit geval natuurkunde. Deze motivatie zal vanuit de 

leerling zelf, autonoom, moeten komen. Door extrinsiek leerlingen te motiveren door een 
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beloning op te hangen aan de pre-toets kun je leerlingen gecontroleerd motiveren; ze worden 

‘gemoetiveerd’ (Vansteenkiste, Lens, & Deci, 2006). Leerlingen gaan leren zien als een middel 

om iets te verkrijgen. Door deze beloning niet iets fysieks of een cijfer te laten zijn, maar een 

mentaal aspect (kennis van je kunde). Door hier extra aandacht aan te besteden zullen ze 

vermoedelijk hoger scoren. Dit fungeert als opmaat richting het intrinsiek motiveren van 

leerlingen. Dit zal de eerste stap zijn richting het bereiken van diep leren van de leerlingen. 

Dit onderzoek zal ingaan op de instelling van de leerlingen; wat is hun kijk op het bijhouden 

van de lesstof? Zien ze hier het nut van in, oftewel, doen ze dat eigenlijk wel? Verandert hun 

instelling door het inzicht in de hoeveelheid werk dat ze nog moeten verrichten, gaan ze 

hierdoor over tot een andere manier van toets voorbereiding en gaan ze hierdoor over op diep 

leren? 

Theoretisch kader 
Als docent is het fijn om voor een gemotiveerde klas te staan, al is dat niet vanzelfsprekend. 

Leerlingen hebben geen zin om te leren (Geelen, 2014; Roeters et al., 2014), maar toch moet 

je ze zo ver krijgen. Intrinsieke motivatie - motivatie vanuit de leerlingen zelf - is het 

sleutelwoord voor diep leren; het dusdanig eigen maken van de leerstof dat het principe 

begrepen wordt en complexere opdrachten opgelost kunnen worden. Om tot diep leren over te 

kunnen gaan, zal bij leerlingen duidelijk moeten zijn wat de docent van hen verwacht; het 

(les)doel dient duidelijk te zijn (Turkay, 2014). Daarnaast zullen de leerlingen het doel relevant 

moeten vinden en deze ook als realistisch beschouwen (Ryan & Deci, 1985). Dit laatste is het 

geval wanner het doel uitdagend is, maar binnen de capaciteiten van de leerlingen valt. 

Eén van de taken van een docent is om het beste uit je leerlingen te halen. Bij menig leerling 

is dit echter een grote uitdaging en ben je als docent als motivator van groot belang. Je hoort 

de leerlingen niet alleen dingen voor te schrijven, maar je moet de leerlingen ook uitdagen. 

Volgens de zelfdeterminatie theorie van Ryan en Deci (1985, 2000b) is iedereen van nature 

nieuwsgiering en vertoont drang om te leren, dit is autonoom gereguleerd (Vansteenkiste, 

Soenens, Sierens, & Lens, 2005). Extrinsieke motivatie kan de intrinsieke motivatie echter 

verdringen (Ryan & Deci, 2000a, 2000b). Daarom moet je voorkomen dat leerlingen voor jou 

als docent gaan werken; ze moeten voor zichtzelf werken. Gaan door het werk van de leerlingen 

hun prestaties omhoog, dan zullen ze meer plezier krijgen en hopelijk meer gemotiveerd raken. 

Echter zullen leerlingen wel bewust gemaakt moeten worden dat ze moeten gaan werken. 
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Met formatief toetsen kan leerlingen inzicht gegeven worden in hun huidige niveau (Rushton, 

2005; Stobart, 2006). Ook komen zo aspecten aan het licht die nog extra aandacht nodig 

hebben. Door het afnemen van een formatieve toets, hier aangeduid als pre-toets, zal 

geprobeerd worden leerlingen bewust te maken van hun niveau en dat ze allicht hun ideeën 

over hoe te leren, hun instelling, aan moeten passen. 

In het onderwijs zijn de meeste toetsen gericht op het toetsen van het geleerde (proefwerken en 

eindexamens), maar niet voor het leren. Toetsen voor het leren, pre-toetsen en diagnostische 

toetsen, moeten de leerbehoeften – de gebreken of hiaten - van leerlingen in kaart brengen. Een 

goede pre-toets geeft antwoord op een of meer van de volgende vragen (Nitko & Brookhart, 

2007); Is er voldoende kennis en vaardigheden opgedaan? Wat zijn de sterke en zwakke kanten 

van leerlingen? Wat is de oorzaak van fouten die leerlingen maken? 

De gebruikte pre-toets is gericht op de eerste vraag en heeft als doel leerlingen inzicht geven 

in mogelijke hiaten en gebreken. Ze maken deze pre-toets dan ook volledig voor hun eigen 

inzicht. Contractwerk waarbij een beloning gegeven wordt werkt als extrinsieke motivator voor 

het samen naar kennis toewerken, maar kan zoals gezegd de intrinsieke motivatie verdringen, 

en dat is juist niet gewenst. Extra kennis kan mogelijk wél als intrinsieke motivator werken. 

Daarom wordt aan deze pre-toets geen ‘beloning’ verbonden. 

De pre-toets moet niet te gemakkelijk of te moeilijk zijn, maar aansluiten op de zone van naaste 

ontwikkeling (Vygotsky, 1978). Hierbij wordt gekeken naar hoe goed de leerlingen al geleerd 

hebben (reproductie), maar ook naar hoe goed de leerlingen het al begrepen hebben (inzicht). 

Door de toets verder uitdagend te maken, kan hopelijk de intrinsieke motivatie van de 

leerlingen vergroot worden. Waarom werkt iets op de manier dat het werkt? Leerlingen moeten 

nieuwsgierig worden hoe dingen in elkaar zitten en raken daardoor intrinsiek gemotiveerd. Op 

deze manier kunnen de leerlingen zien welk werk nog verricht dient te worden om toe te werken 

naar een (nog) beter resultaat. 

In de uiteindelijke toets zal de nadruk meer liggen op inzicht en minder op reproductie. Hierin 

verschilt deze van de pre-toets. Er wordt vanuit gegaan dat een bepaalde mate van reproductie 

noodzakelijk is voor alle opdrachten. De toetsing op reproductie zit daarom verweven in de 

andere vragen. Het niveau van de inzichtelijke vragen zal wel in beide toetsen van een gelijk 

niveau zijn dat aansluit bij het van de leerlingen gevraagde niveau. 
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Onderzoeksvraag en Hypothese 
Om het effect van een pre-toets op de instelling van leerlingen te onderzoeken is de volgende 

onderzoeksvraag geformuleerd; 

Wat is de bijdrage van een onverwachte pre-toets aan de instelling van leerlingen ten aanzien 

van diep leren en de leeropbrengst? 

Bij het beantwoorden van deze onderzoeksvraag (OZV) wordt gebruik gemaakt van de 

volgende deelvragen; 

1. Hoe bereiden leerlingen zich normaal gesproken voor op een proefwerk? 

2. Wat is het niveau van leerlingen ongeveer anderhalf week voor een proefwerk? 

3. Zeggen leerlingen naar aanleiding van een onverwachte pre-toets hun leergedrag 

(planning en huiswerk) voor een proefwerk aan te passen? 

Met behulp van deze deelvragen kan het normale leergedrag van de leerlingen in kaart gebracht 

worden. Hierbij wordt gekeken naar de inzet en arbeid van de leerlingen, maar ook naar wat 

deze inspanningen al voor resultaat gehad hebben. Door de leerlingen middels een vragenlijst 

de juiste vragen te stellen, wordt gekeken naar het studiegedrag van de leerlingen en de invloed 

van een pre-toets met feedback op hun werk op het toekomstige studiegedrag. 

Hoewel op basis van één pre-toets vermoedelijk geen duidelijke verandering waargenomen kan 

worden, is de verwachting dat instelling van de leerlingen positief beïnvloed zal worden door 

de pre-toets. Omdat leerlingen zich op deze manier kunnen beseffen dat stof waar ze al geruime 

tijd mee bezig zijn, nog altijd niet bekend is. Vermoedelijk zal dit niet voor alle leerlingen het 

geval zijn, maar verwacht wordt dat een aantal leerlingen door deze aanpak wel een andere 

instelling krijgen ten aanzien van huiswerk bijhouden en studeren. 

Op het gebied van diep leren zal het effect vermoedelijk minder aanwezig zijn, omdat dit 

vermoedelijk iets is in waarin leerlingen moeten groeien. Door het uitvoeren van slechts één 

enkele pre-toets kan dit wel aangestipt worden, maar om daadwerkelijk een verandering te 

bewerkstelligen zullen naar verwachting meerdere pre-toetsen nodig zijn. 
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Methode 

Participanten 
De participanten in dit onderzoek waren 20 leerlingen uit één VWO 4 klas van een Lyceum uit 

Tilburg. De participanten, elf jongens en negen meisjes, hebben een leeftijd variërend van 15 

tot 17 jaar. Eén leerlinge was afwezig tijdens het tweede toets moment. 

Procedure en Instrumenten 
In de gebruikte klas was het natuurkundeproefwerk over Materialen (Newton, 4VWO, hst 3) 

ruim van tevoren aangekondigd. Twee weken voorafgaande aan het proefwerk kregen de 

leerlingen aan het begin van een les een zogenoemde ‘pre-toets’. Deze toets werd 

onaangekondigd gegeven en mocht alleen met behulp van BiNaS en gewone rekenmachine 

gemaakt worden. Zo werd een normale toets situatie gecreëerd. 

De leerlingen werd gezegd dat ze een formatieve toets, aangeduid als oefenopgaves, zouden 

maken. Dit met als doel om het huidige niveau van de leerlingen in kaart te brengen. De 

leerlingen werd gevraagd de opgaves te maken alsof het een proefwerk was. Voor deze toets 

werd geen cijfer gegeven, maar liet de leerlingen zien waar er nog hiaten in hun kennis zaten. 

De vragen uit de pre-toets waren van een gelijk niveau als de vragen uit het bijbehorende 

proefwerk. De pre-toets bestond uit vragen uit alle categorieën van de RTTI toetsingsmethode 

(R reproductie, T1 toepassen niveau 1, T2 toepassen niveau 2, I inzicht). R en T1 vragen toetsen 

voornamelijk kennis, T2 en I vragen begrip. 

Leerlingen ontvingen zo snel mogelijk (de volgende les) kort feedback op hun werk. Deze 

feedback was gericht op wat de leerlingen gedaan hadden (feed back), maar ook op wat gedaan 

kon worden om een beter (beargumenteerd) antwoord/resultaat te verkrijgen (Hattie & 

Timperley, 2007). De feedback was dus zowel taakgericht (wat was goed/fout) als 

procesgericht (wat werd gedaan). De feedback was individueel en werd als commentaar op de 

pre-toets teruggegeven. Voorbeelden van mogelijk commentaar waren “Formules kennen en 

koppelen” of “Begrippen herkennen”. Deze commentaren werden door de docent bij teruggave 

van de toets verder toegelicht. 

Na de pre-toets werd de leerlingen een zelf ontwikkelde vragenlijst (vragenlijst 1, voor) 

voorgelegd. Deze maakte gebruik van een 5-punts Likert schaal en toetste middels 
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verschillende vragen op de volgende variabelen. Enkele voorbeelden van gebruikte vragen zijn 

te vinden in Tabel 1. 

1. Wordt de lesstof tijdens een lessenreeks goed bijgehouden (Toewijding). 

2. Wanneer wordt begonnen met studeren (Aanvang). 

3. Wordt het diep geleerd (DiepLeren). 

Navolgend aan het proefwerk kregen de leerlingen wederom een zelf ontworpen vragenlijst 

(vragenlijst 2, na) voorgelegd (voorbeelden in Tabel 1). Deze vragenlijst was wederom gericht 

op de variabelen Effect of Toewijding, Effect op Aanvang en Effect op DiepLeren. Dit zijn 

dezelfde variabelen als in vragenlijst 1, maar deze vragenlijst vroeg de leerlingen expliciet of 

ze dachten dat de pre-toets met gekregen feedback invloed had op de variabelen: heeft de pre-

toets het leergedrag van de leerlingen beïnvloed? 

Aangezien de gebruikte vragenlijsten zelf ontworpen waren, zou een factoranalyse uitgevoerd 

moeten worden op de lijsten. Gezien de geringe omvang van de samplegroep is hier een 

betrouwbare factoranalyse niet mogelijk. Om een globaal idee te geven van de factoranalyse, 

is deze beknopt opgenomen in de bijlage. Op de vragenlijsten is wel een 

betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. Per variabele werd door eliminatie van vragen een zo 

groot mogelijke betrouwbaarheid verkregen (Tabel 1). Hierbij werden waardes >0.80 gezien 

als hoog betrouwbaar, <0.50 als onvoldoende betrouwbaar. Waardes >0.70 werden gezien als 

betrouwbaar. 

Analyse 
Voor beide vragenlijsten werd gekeken hoe de leerlingen per variabele gemiddeld scoorden; 

de gemiddelde, standaard deviatie en minimale en maximale waardes zijn bepaald. Vragenlijst 

1 diende hier om een beeld te geven van de beginsituatie (OZV 1). In combinatie met de 

resultaten van de pre-toets werd hier gekeken naar het niveau van de leerlingen geruime tijd 

voor het toets moment (OZV 2). Vragenlijst 2 toetste op veranderingen veroorzaakt door de 

pre-toets en feedback en diende op deze manier onderzoeksvraag 3. 

Tot slot werd er nog gekeken naar een correlatie tussen de variabelen. Hierdoor werd in kaart 

gebracht of verschillende variabelen een bepaalde relatie tot elkaar hebben en elkaar mogelijk 

beïnvloeden. Dit correlatieanalyse gebeurde voor alle variabelen onderling, zowel binnen als 

tussen de twee vragenlijsten.  
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Tabel 1. Overzicht betrouwbaarheidsanalyse vragenlijsten. Met aantallen geëlimineerde en 

resterende vragen, Cronbach’s alpha en voorbeeldvragen per variabele. 

 Vragenlijst 1 Vragenlijst 2 
Naar aanleiding van de 

oefenopgaves en/of feedback … 

To
ew

ijd
in

g 

Voorbeeldvragen Ik maak alle opdrachten die in 

de studiewijzer staan 

Ik loop vaak achter met mijn 

opdrachten 

… ben ik van plan de lesstof 

beter bij te houden 

… ben ik meer gemotiveerd om 

tussen de proefwerken in 

aandacht aan natuurkunde te 

besteden 

Geëlimineerde vragen 2 0 

Resterende vragen 4 5 

Cronbach’s alpha 0.72 0.85 

A
an

va
ng

g 

Voorbeeldvragen Ik probeer mijn proefwerken 

met zo min mogelijk werk goed 

te kunnen maken  

Ik ga pas opdrachten maken als 

het proefwerk dichtbij komt 

… wilde ik eerder gaan leren 

dan normaal 

… wil ik voor de volgende toets 

eerder gaan beginnen met leren 

Geëlimineerde vragen 0 0 

Resterende vragen 6 5 

Cronbach’s alpha 0.79 0.91 

D
ie

p 
Le

re
n 

Voorbeeldvragen Bij natuurkunde wil ik écht 

snappen hoe/waarom iets werkt 

Ik probeer ervoor te zorgen dat 

ik de begrippen die in een 

paragraaf voorkomen allemaal 

snap 

… heb ik geprobeerd vooral te 

begrijpen wat in het hoofdstuk 

stond 

… denk ik dat ik dieper op de 

stof ben in gegaan dan bij de 

vorige compotoets 

Geëlimineerde vragen 1 1 

Resterende vragen 5 4 

Cronbach’s alpha 0.59 (gemiddeld betrouwbaar) 0.81 
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Resultaten 

Beschrijvende Statistieken 
Tabel 2. Gemiddelde (M), standaard deviatie, minimale en maximale waardes getoetste 

variabelen. Zie de bijlage voor gebruikte vragen. 

 Vragenlijst 1a  Vragenlijst 2b 

 M SD Min Max  M SD Min Max 

(E
ffe

ct
 o

p 

) 

Toewijding 3.10 0.57 2.00 4.00  3.01 0.76 1.40 4.40 

Aanvang 3.26 0.62 2.17 4.50  2.86 1.02 1.00 5.00 

Diep Leren 3.83 0.43 3.20 5.00  2.90 0.75 1.00 4.25 
a n=20 
b n=19 

Vragenlijst 1 
Variabele 1, Toewijding, geeft de resultaten tussen de 2.00 en 4.00, met een gemiddelde van 

3.10 (Tabel 2); leerlingen geven over het algemeen een score boven de 3 voor toewijding. Dit 

is ook terug te zien in de grafische weergave van de resultaten (figuur 1A). Over het algemeen 

besteedt het merendeel van de leerlingen net boven gemiddeld veel aandacht aan hun 

natuurkunde opdrachten en leerwerk. 

Op Aanvang wordt hoger gescoord dan op Toewijding, zowel gemiddeld (3.26, Tabel 2) als 

minimaal als maximaal (2.17 en 4.50 respectievelijk). De frequentie van scores tussen 2.00 en 

3.50 is hoger dan die tussen 4.00 en 5.00 en er is een duidelijke piek voor de score 3.50-4.00 

(figuur 1C). De meeste leerlingen zeggen ruim op tijd (eerder dan gemiddeld) te beginnen met 

studeren voor een natuurkundetoets. Een enkele leerling begin zeer op tijd met studeren. 

Op DiepLeren scoren de leerlingen gemiddeld het hoogst, namelijk 3.83 (Tabel 2). De 

minimale score is sterk hoger dan voor de andere variabelen en ligt dicht bij de gemiddelde 

waarde. De standaard deviatie is dan ook niet erg groot. De maximale score is gelijk aan de 

hoogst mogelijke score van 5.00. Deze waarde wijkt grafische alleen af van de andere 

gevonden scores (figuur 1E). Alle leerlingen geven aan boven gemiddeld bezig te zijn met diep 

leren en proberen de stof ook echt te begrijpen. 
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Pre-toets 
Bij de pre-toets konden in totaal 11 punten gescoord worden. Gemiddeld behaalden de 

leerlingen er 5,2. Drie leerlingen scoorden 2 punten, twee leerlingen 3. Geen enkele leerling 

wist de pre-toets foutloos te maken. 

Vragenlijst 2 
De scores voor Effect op Toewijding liggen tussen 1.40 en 4.40 met een gemiddelde van 3.01 

(Tabel 2). De spreiding van deze scores is redelijk egaal met een piek bij 3.20-3.40 (figuur 1B). 

De minimale score sluit niet aan met de overige scores. 58 procent van de leerlingen scoort 

boven de 3.00. De pre-toets met feedback heeft een positieve bijdrage geleverd aan hun 

Toewijding. 

Voor Effect op Aanvang behelzen de scores het gehele scorespectrum met een gemiddelde van 

2.86 (Tabel 2). Er zijn pieken bij de scores 2.00 en 4.00 en de minimale en maximale waardes 

staan los van de overige scores (figuur 1D). Dit standaard deviatie is hier het grootst. Slechts 

42 procent van de leerlingen scoort voor Aanvang hoger dan 3.00 en 5 procent 3.00 precies. 

Bij het merendeel van de leerlingen heeft de pre-toets geen effect gehad op de Aanvang van 

studie. 

Ook voor Effect op DiepLeren behelzen de scores bijna het gehele scorespectrum (Tabel 1). 

De minimale score wijkt sterk af van de overige scores (figuur 1F). Deze liggen verdeeld rond 

het gemiddelde van 2.90, met relatief meer hogere scores. Evenals bij effect op Aanvang scoort 

42 procent van de leerlingen boven de 3.00 en 5 procent 3.00 precies. Ook op het DiepLeren 

heeft de pre-toets vrijwel geen invloed gehad. 

Correlatie 
Tabel 3. Pearson correlatie tussen getoetste variabelen. 

 1 2 3 4 5 6 

1. Toewijding ---      

2. Aanvang .09 ---     

3. Diep Leren -.29 .08 ---    

4. Effect op Toewijding -.06 -.07 -.00 ---   

5. Effect op Aanvang -.05 -.34 .24 .76** ---  

6. Effect op Diep Leren .04 -.29 .25 .72** .81** --- 

** Correlatie is significant voor p<0.01 (2-tailed) 
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Er zijn geen significante correlaties gevonden tussen de variabelen in vragenlijst 1 (Tabel 3). 

Hoewel niet significant, wordt de hoogte (negatieve) correlatie gevonden tussen Toewijding 

en DiepLeren. Tussen de andere variabelen worden heel kleine, positieve niet significante, 

correlaties gevonden. 

In vragenlijst 2 bestaat tussen alle variabelen een significante correlatie, met een maximum van 

0.81 tussen de effecten op Aanvang en DiepLeren (Tabel 3). Dit betekent dat wanneer het effect 

op Toewijding toeneemt, ook het effect op DiepLeren toeneemt. Dit geldt ook voor de andere 

combinaties. De variabelen van vragenlijst 2 correleren ook vrij hoog met de variabelen van 

vragenlijst 1, maar zijn niet significant. 

Tussen de variabelen van beide vragenlijsten worden geen significante correlaties 

waargenomen (Tabel 3). De gevonden correlaties zijn zowel positief als negatief, maar komen 

niet boven een waarde van (-)0.35 uit. Met een correlatie van -0.34 wordt de hoogte correlatie 

gevonden tussen de beide variabelen Aanvang. Andere correlaties die een grotere waarde 

weergeven zijn Aanvang en DiepLeren (in beide combinaties) en tussen de beide variabelen 

DiepLeren. 
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A  B  

C  D  

E  F  

Figuur 1. Grafische weergave van de getoetste variabelen. A Toewijding leerlingen 

voorafgaand aan het proefwerk. B Effect op Toewijding leerlingen. C Aanvang van studeren 

leerlingen voorafgaand aan het proefwerk. D Effect op Aanvang van studeren leerlingen. E 

Niveau van DiepLeren leerlingen voorafgaand aan het proefwerk. F Effect op niveau van 

DiepLeren leerlingen. 
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Discussie en Conclusie 
Het doel van dit onderzoek was het onderzoeken van de bijdrage van een onverwachte pre-

toets aan de instelling van leerlingen ten aanzien van diep leren en de leeropbrengst. Om beter 

inzicht te krijgen in de situatie te krijgen, is de beginsituatie van de variabelen gemeten. Door 

dit te meten kan er meer waarde gegeven worden aan de mogelijke veranderingen. Wordt een 

verandering vrijwel niet gemeten, dan kan dit veroorzaakt worden door een hoog beginniveau. 

Hierdoor is een verandering lastiger te verkrijgen. 

De gebruikte vragenlijsten maken gebruik van een 5-punts Likert schaal. Een score van 3 wordt 

hier gezien als een neutrale waarde. Waardes groter dan 3 zijn dus boven gemiddeld, waardes 

kleiner dan 3, onder gemiddeld. Voorafgaand aan de pre-toets scoren de leerlingen op alle 

getoetste variabelen gemiddeld bovengemiddeld (Tabel 2, Figuur 1). Dit betekent dat de 

leerlingen zich bovengemiddeld inzetten voor het vak natuurkunde; ze zetten zich hiervoor in, 

beginnen op tijd met leren en gaan diep op de stof in. Meer dan gemiddeld althans. Zowel bij 

de variabelen Toewijding en Aanvang zijn er wel leerlingen die onder gemiddeld scoren. Dit 

wil niet zeggen dat ze zich niet inzetten, maar wel minder dan gemiddeld. Opvallend is dat op 

de variabele DiepLeren alle leerlingen boven gemiddeld scoren. Alle leerlingen zijn dus al aan 

diep leren toegekomen. Eén leerling scoort hierop zelfs maximaal en wijkt daarmee duidelijk 

af van de andere leerlingen; dit kan mogelijk een outlier zijn. 

Tussen de verschillende variabelen bestaan geen significante correlaties. De hoogste correlatie 

is te vinden tussen Toewijding en DiepLeren. Deze correlatie is negatief wat betekent dat 

leerlingen met een grote toewijding het minst bezig zijn met diep leren. Dit is opmerkelijk daar 

het voor de hand zou liggen dat toegewijde leerlingen ook meer interesse zouden hebben in het 

geheel en dus eerder aan diep leren toe zouden komen. Dit kan veroorzaakt worden doordat 

zwakke leerlingen hard en veel studeren en hierbij vooral nog bezig zijn met hoe bepaalde 

onderdelen te moeten toepassen. Hierdoor komen ze nog niet toe aan diep leren wat de 

negatieve correlatie tussen deze twee variabelen kan verklaren. Er kan gezegd worden dat deze 

leerlingen over het algemeen de lesstof goed bijhouden en vrij continu met de stof bezig zijn. 

De leerlingen beginnen op tijd met studeren voor een toets en zijn al bovengemiddeld bezig 

met diep leren. 

Bij de pre-toets scoorden de leerlingen gemiddeld onvoldoende. Van de 20 leerlingen scoorden 

er vijf leerlingen sterk onder gemiddeld. Opvallend is dat zes tot acht leerlingen onder 

gemiddeld scoren op Toewijding en Aanvang (Figuur 1A, 1C). Mogelijk behoren de vijf laag 
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scorende leerlingen tot deze groep. Omdat de vragenlijsten anoniem zijn ingevuld kan dit niet 

worden nagegaan. Het gemiddelde niveau van de leerlingen is twee weken voorafgaande aan 

de toets dus nog onvoldoende. Dit gemiddelde wordt sterk beïnvloed door enkele leerlingen 

die zwak scoren. 

Op basis van de tweede vragenlijst kunnen veranderingen in kaart worden gebracht. Voor effect 

op Toewijding scoort 58 procent van de leerlingen boven gemiddeld. Dit betekent dat deze 

leerlingen naar aanleiding van de pre-toets met feedback zeggen dat ze zich voortaan beter 

gaan inzetten tijdens een lessenreeks. Voor zowel DiepLeren als Aanvang scoort 42 procent 

van de leerlingen boven gemiddeld; dit is minder dan de helft van de leerlingen. Slechts op een 

deel van de leerlingen heeft de pre-toets en feedback op deze gebieden dus een positief effect 

gehad. Voor de leerlingen die onder 3.00 scoren betekent het niet direct dat er een negatief 

effect heeft opgetreden; het kan ook geen effect gehad hebben. Opvallend is dat bij zowel effect 

op Aanvang als DiepLeren er één leerling is geweest die overal minimaal scoorde; de toets 

heeft op deze leerling duidelijk geen (positief) effect gehad. Wel is bij effect op Aanvang ook 

één leerling te zien die juist maximaal scoort; bij deze leerling heeft de pre-toets voor effect op 

Aanvang van studie wél een positief effect gehad. 

Voor de tweede vragenlijst bestaat tussen alle variabelen een vrij grote positieve correlatie; 

wanneer het effect op de ene variabele groter wordt, wordt ook het effect op de andere variabele 

groter. De pre-toets heeft dus, wanneer hij effect heeft, effect op alle getoetste variabelen. De 

grootste correlatie bestaat tussen effect op Aanvang en DiepLeren; het effect op eerder 

beginnen met studeren heeft tot gevolg dat er ook dieper geleerd wordt. Wanneer er eerder 

begonnen wordt met studeren, is er ook meer tijd en dus ook meer tijd om dieper op de stof in 

te gaan. Het ligt dan ook voor de hand dat bij een eerder aanvangsmoment dieper geleerd wordt. 

Tussen de variabelen van de twee verschillende vragenlijsten zijn geen significante correlaties 

waargenomen. De mate van een variabele in de beginsituatie heeft dus geen invloed op het 

effect van de pre-toets op het studiegedrag van de leerlingen. De grootste correlatie is echter te 

vinden tussen Aanvang en het effect op Aanvang. Deze correlatie is negatief wat betekent dat 

de vragenlijst juist bij de groep die laat begint met leren het grootste effect heeft. Dit is positief, 

aangezien juist deze groep eerder zou moeten beginnen met studeren. Daarnaast zijn er nog 

andere negatieve correlaties te vinden. Opvallend is dat de beginmaat van DiepLeren juist een 

positieve correlatie geeft met het effect op Aanvang en DiepLeren. Juist bij de leerlingen die 

al sterk bezig zijn met diep leren is het effect groter dan bij groepen die nog niet diep leren. 
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Hoewel er hier gesproken wordt over een teweeg gebrachte verandering, zijn deze resultaten 

gebaseerd op het effect van één enkele pre-toets. De vraag is of er op basis hiervan duidelijke 

conclusies getrokken mogen worden. Eén enkele pre-toets kan gezien worden als een 

momentopname. Bij het structureler afnemen van pre-toetsen kan het effect hiervan pas echt 

gemeten worden. Daarnaast is er geen controle op het effect. Leerlingen geven weliswaar aan 

dat ze voornemens zijn om veranderingen in hun instelling aan te brengen, maar er is geen 

controle of dit ook daadwerkelijk plaatsgevonden heeft. Om het effect te meten, zou er nog een 

vervolgtoets of vragenlijst moeten worden afgenomen. 

De leerlingen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen zijn bij aanvang al bovengemiddeld 

bezig met diep leren. Ook hun Toewijding en Aanvang zijn net bovengemiddeld. Het effect 

van een pre-toets zal mogelijk beter te onderzoeken zijn bij leerlingen die meer oppervlakkig 

te werk gaan. Dit is ook meer de doelgroep die je wilt stimuleren tot diep leren. Of de 

waargenomen effecten van toepassing zijn op leerlingen in het algemeen is echter moeilijk te 

zeggen. De hier gebruikte onderzoeksgroep is erg klein (slechts 20 participanten). Voor een 

betrouwbaarder beeld zou de groep participanten moeten worden uitgebreid. 

Het feit dat de onderzoeksgroep erg klein is heeft ook effect op de vragenlijsten. De gebruikte 

vragenlijsten zijn zelf ontworpen en door de kleine groep participanten kunnen deze niet goed 

worden gevalideerd middels een factoranalyse. De beknopte analyse zoals die te vinden is in 

de bijlage geeft al aan dat de vragenlijsten niet volledig betrouwbaar zijn. De vragenlijsten zijn 

dus nog voor verbetering vatbaar. Verschillende vragen zijn niet specifiek genoeg op één factor 

of bevatten een dubbele vraagstelling. Verbetering van de vragenlijsten kan het onderzoek ten 

goede komen. 

Naast de vragenlijsten kan ook meer aandacht gestoken worden in de pre-toets en de hierop 

gegeven feedback. De hier gebruikte pre-toets is samengesteld door een nog onervaren docent 

en toets allicht niet precies op de gebieden zoals die bedoeld zijn. Ditzelfde geldt voor de 

gegeven feedback. Hierin zou meer aandacht gestopt kunnen worden waardoor de leerlingen 

meer gerichte feedback krijgen en er meer voordeel uit kunnen halen. 

Hoewel dit onderzoek een eerste idee geeft van het effect van de pre-toets op de instelling van 

leerlingen ten aanzien van diep leren. Kan dit onderzoek verbeterd worden door gebruik te 

maken van een grotere onderzoekspopulatie. Hierdoor kunnen ook de gebruikte vragenlijsten 

beter geëvalueerd en gevalideerd worden. Daarnaast zou een meer doordachte pre-toets, 
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opgesteld door een ervaren docent, en duidelijkere feedback de uitkomsten van dit onderzoek 

betrouwbaarder kunnen maken.  

Ter conclusie: een onverwachte pre-toets heeft een minimaal effect op de instelling ten aanzien 

van diep leren en de leeropbrengst van de leerlingen. Gemiddeld genomen is een kleine 

vooruitgang in instelling van de leerlingen te zien, maar slechts bij een enkele leerling is er een 

groot effect waar te nemen. Bij ongeveer de helft van de leerlingen is er vrijwel geen effect 

waargenomen. Het correlatie van het effect van de vragenlijst is voor alle variabelen 

significant. Deze zullen elkaar dan ook positief beïnvloeden. Voor leerlingen die al sterk diep 

leren is het effect van de pre-toets op DiepLeren het grootst. Wanneer de Toewijding en 

Aanvang al groot zijn, heeft de pre-toets hier minder effect. 
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Bijlagen 

Data afnamemomenten 

20/05/2016 Afname oefenopgaves/pre-toets 

20/05/2016 Afname vragenlijst 1; voor proefwerk 

23/05/2016 Teruggave pre-toets met feedback 

31/05/2016 Proefwerk V4 

06/06/2016 Teruggave Proefwerk V4 

06/06/2016 Afname vragenlijst 2; na proefwerk 

Gebruikte vragen voor analyse 

Tabel B1. Overzicht van vragen gebruikt in de resultatenanalyse, gerangschikt per variabele 

per vragenlijst. 

 Vragenlijst 1a  Vragenlijst 2b 

(E
ffe

ct
 o

p 
…

) Toewijding 1, 2, 10, 12  2, 5, 7, 8, 12 

Aanvang 4, 6, 7, 8, 9, 17  1, 3, 13, 14, 15 

Diep Leren 5, 11, 14, 15, 16  4, 6, 9, 10 

 



21 
T.D.J. Kierkels  Onderzoek van Onderwijs, EME41 
  12-2-2107 

Oefenopgaves 
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Vragenlijst 1 
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Vragenlijst 2 
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Factoranalyse 

De gebruikte vragenlijsten zijn zelf samengestelde lijsten. Om na te gaan of de vragenlijsten 

de juiste variabelen toeten, dient eerst een factoranalyse gedaan te worden. Echter is deze 

analyse pas betrouwbaar bij een grote onderzoeksgroep. In dit onderzoek was de 

onderzoeksgroep maximaal 20 personen groot; te klein voor een valide factoranalyse. Om een 

idee te krijgen van de validiteit van de vragenlijsten, wordt hieronder kort een factoranalyse 

gegeven die hiervan een eerste indicatie geeft. 

De vragenlijsten zijn opgesteld om drie variabelen te toetsen. De factoranalyse zal dan ook 

kijken naar drie aanwezige factoren/variabelen. De uit de analyses verkregen waardes kunnen 

zowel positief als negatief zijn. Dit heeft te maken met de vraagstelling; wanneer een vraag op 

een positieve manier gesteld is, kan hij de tegenovergestelde uitkomst geven als een vraag die 

negatief gesteld is. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de interpretatie van de 

resultaten van de factoranalyse. 

Vragenlijst 1 

Uit de factoranalyse volgt dat de vragen 1, 3, 10, 12 en 17 tot factor 1 gerekend kunnen worden 

(Tabel B2). Vraag 2 zou hier eventueel ook toe gerekend kunnen worden. De vragen 7, 8, 9 en 

11 kunnen tot factor 2 gerekend en mogelijk ook de vragen 6 en 13. Tot factor 3 kunnen de 

vragen 5, 14, 15 en 18 gerekend worden. In tabel B2 zijn de waardes gemarkeerd die indiceren 

tot welke factor de vragen behoren. 

Factor 1 

De vragen behorende bij factor 1, inclusief twijfelgeval 2, zijn in de vragenlijst vraag 1.1, 3.2, 

1.3, 1.10, 1.12 en 2.17. De meerderheid van deze vragen was bedoeld onder de variabele 

toewijding (te herkennen aan het getal voor de punt). Op basis hiervan kan worden 

geconcludeerd dat in de factoranalyse de eerste factor toewijding is. De twee overige vragen 2 

en 17 behoorde beiden niet tot deze variabele. Vraag 17 zou wel geïnterpreteerd kunnen worden 

als een vraag die toets op toewijding. De hier genoemde vraag is negatieve gesteld en resulteert 

in een positieve waarde. Dit betekent dat wanneer hier hoog gescoord wordt, de toewijding 

laag is; uitstel van opdrachten suggereert geen toewijding. Voor vraag 2, die niet overtuigend 

factor 1 scoort, kan geen directe interpretatie gevonden worden die variabele toewijding doet 

suggereren. 

De vragen voor factor 1, toewijding, zijn dus vraag 1, 3, 10, 12 en 17. Deze vragen zijn ook in 

het onderzoek gebruikt voor toewijding, exclusief vraag 17. Deze vraag had eventueel 
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meegenomen kunnen worden. De gebruikte vragen voor toewijding toetsen de gekozen 

variabele dus vrij aardig. 

Factor 2 

De volgende vragen uit de vragenlijst behoren tot de gecreëerde factor 2; 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.11 

en 1.13. Deze vragen, vraag 11 en 13 uitgezonderd, behoren tot de variabele aanvang. Voor 

vraag 11 kan hier niet direct een link gevonden worden naar aanvang, voor vraag 13 wel. Bij 

hoge score voor deze vraag zijn de leerlingen continu bezig met leren en hebben dan ook een 

vroeg aanvangsmoment. Deze vraag zou dus ook tot aanvang gerekend kunnen worden. 

Tot factor 2 kunnen dus de vragen 6, 7, 8, 9 en 13 gerekend worden. In het onderzoek zijn naast 

de vragen 6, 7, 8 en 9 ook de vragen 4 en 17 gebruikt. Deze behoren echter niet tot factor 2; 

vraag 4 laat geen duidelijke factor zien en vraag 17 zou tot factor 1 behoren. Daarnaast is vraag 

13 niet meegenomen, wat volgens de factoranalyse wel had gekund. 

N.B. De scheidslijn tussen de variabelen toewijding en aanvang is niet eenduidig. De gestelde 

vragen kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd waardoor ze tot beide 

variabelen gerekend zouden kunnen worden. 

Factor 3 

De vragen 5, 14, 15 en 18 kunnen tot factor 3 gerekend worden. Deze factor zou overeen 

moeten komen met diep leren (variabele 3). De vragen behoren tot de variabelen 3.5, 3.14, 3.15 

en 1.18. De eerste drie vragen zijn inderdaad vragen voor diep leren. Vraag 18 is een vraag die 

twee verschillende aspecten in zich heeft; interesse en inzet. Het is het lastig in te schatten op 

basis waarvan de leerlingen deze vraag beantwoorden. Wanneer de vraag op basis van interesse 

beantwoord wordt, kan er een link gelegd worden met diep leren en kan de vraag tot deze 

variabele gerekend worden. 

Het onderzoek gebruikt voor diep leren de vragen 5, 11, 14, 15 en 16. Deze komen niet goed 

overeen met de vragen uit de factoranalyse. Vraag 11 zou tot factor 2 behoren en vraag 16 geeft 

geen factor. De vragen voor variabele 3 toetsen dus wel enigszins de juiste variabele, maar er 

is zeker nog verbetering mogelijk. 

Conclusie 

De vragen geven een redelijke indicatie van de getoetste variabelen. Voor alle variabelen 

zouden er nog vragen kunnen worden toegevoegd of ingeruild, maar in elke factoren zitten 

minimaal drie vragen die volgens de factoranalyse ook tot de gekozen variabele behoren. 
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Vragenlijst 2 

Op basis van de factoranalyse kunnen de vragen 3, 9, 13, 14 en 15 geschaald worden onder 

factor 1 (Tabel B3). Hierbij kan vraag 13 als twijfelgeval gezien worden. De vragen 1, 2, 5, 7, 

8 en 10 kunnen tot factor 2 gerekend worden en de vragen 4, 6 en 11 tot factor 3. De vragen 6 

en 11 zijn niet erg overtuigend aangezien ze ook hoog scoren op andere factoren. In tabel B3 

zijn de waardes gemarkeerd die indiceren tot welke factor de vragen behoren. 

Factor 1 

De vragen 3, 9, 13, 14 en 15 scoren hoog op factor 1. In de vragenlijsten zijn dit vraag 2.3, 3.9, 

2.13, 2.14 en 2.15. Het merendeel van deze vragen behoort in de vragenlijsten tot variabele 2, 

aanvang. De geteste factor 1 komt dus overeen met variabele 2. Vraag 9 behoorde in de 

vragenlijsten niet tot aanvang, maar naar diep leren. De vraagstelling kan voor de leerlingen 

onduidelijk geweest zijn. In deze vraag wordt direct gevraagd naar diep leren. Wanneer dit 

begrip niet bekend is kan het zijn dat de leerlingen deze vragen niet invullen zoals hij bedoeld 

is. Mogelijk heeft dit ertoe geleidt dat deze vraag in een andere factor beland is. 

In de vragenlijst behoorden de vragen 1, 3, 13, 14 en 15 tot variabele 2. Alleen vraag 1 valt 

hier in de factoranalyse buiten; deze vraag heeft een duidelijkere waarde voor factor 2 dan voor 

factor 1 en wordt dus tot factor 1 gerekend. De vragen voor aanvang zoals gebruikt, komen dus 

redelijk overeen met de factoranalyse. 

Factor 2 

Tot factor 2 behoren de vragen 1, 2, 5, 7, 8 en 10 en komen in de vragenlijst overeen met vraag  

2.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8 en 3.10. Factor 2 komt vermoedelijk overeenkomst met variabele 1, 

toewijding. De vragen 1 en 10 waren echter niet toebedeeld aan deze factor. De vraag 1 vraag 

namelijk expliciet naar het moment van aanvang van studie, dat duidelijk tot variabele aanvang 

behoort. Deze vraag scoort op factor 1 vrij hoog, maar op factor 2 hoger. Een duidelijke 

indeling voor deze vraag kan dus niet gemaakt worden. Vraag 10 vraagt naar twee 

verschillende aspecten; het beter begrijpen, maar ook het interessanter gaan vinden. De dubbele 

vraagstelling kan de interpretatie van de vraag beïnvloeden. Hierdoor kan deze vraag tot een 

afwijkende factor gekomen zijn. 

In het onderzoek zijn de vragen 2, 5, 7, 8, en 12 gebruikt voor toewijding. Alleen vraag 12 valt 

weg in de factoranalyse. Vraag 12 geeft geen duidelijke factor, waardoor deze niet is ingedeeld 

tot een factor. De vragen gebruikt voor toewijding geven een goede indicatie van de gevraagde 

variabele. 
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Factor 3 

Volgens de factoranalyse behoren de vragen 4, 6 en 11 tot factor 3. De vragen behoren tot de 

variabelen 3.4, 3.6 en 3.11 welke alleen behoren tot variabele diep leren (variabele 3). Echter 

geeft alleen vraag 4 een duidelijk voorkeur voor factor 3. De andere twee vragen zouden ook 

tot een andere factor gerekend kunnen worden. 

In het onderzoek zijn voor diep leren de vragen 4, 6, 9 en 10 gebruikt. Vraag 4 en 6 komen 

overeen met de vragen uit de factoranalyse. Vraag 9 scoort echter niet op factor 3, wat mogelijk 

komt door de reden zoals beschreven bij factor 1. Vraag 10 mogelijk niet zijn de dubbele 

vraagstelling. De in het onderzoek gebruikte vragen behoren dus grotendeels wel tot variabele 

3, maar geven geen overtuigende voorkeur. 

Conclusie 

Globaal gezien zijn de vragen redelijk gekozen voor de onderliggende variabelen. Echter lijkt 

deze vragenlijst minder valide dan vragenlijst 1. Het onderzoek toets, gebruik makende van de 

gekozen vragen, redelijk betrouwbaar op de te onderzoeken variabelen, maar de vragenlijst is 

zeker nog voor verbetering vatbaar. 
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Tabel B2. Rotated component matrix van de factoranalyse vragenlijst 1. Het getal 

voorafgaande aan de vragen geeft aan tot welke variabele de vraag door de maker van de lijst 

gecategoriseerd is (1, Toewijding. 2, Aanvang. 3, DiepLeren). Het tweede getal geeft het 

volgnummer zoals deze in de vragenlijst gehanteerd is. De lichtgrijze vakjes geven aan tot 

welke factor de vraag gerekend zou kunnen worden. Geel geeft twijfelgevallen aan. 

 Component 

1 2 3 

1.1 Ik maak alle opdrachten die in de studiewijzer staan -.763   

3.2 Als ik een opdracht fout gedaan heb, probeer ik te begrijpen wat ik 

fout heb gedaan 
.474   

1.3 Ik loop vaak achter met mijn opdrachten .817   

2.4 Ik probeer mijn proefwerken met zo min mogelijk werk goed te 

kunnen maken 
.425 -.558 .558 

3.5 Tijdens het leren zoek ik naar verbanden tussen de verschillende 

begrippen die aan bod komen 
  -.528 

2.6 Ik begin meestal ruim op tijd met leren -.407 .615  

2.7 Als ik eerder zou beginnen met leren, kan ik hoger scoren, maar dat 

vind ik niet nodig 
 -.762  

2.8 Door lang van tevoren te beginnen met leren onthoud ik beter wat 

ik geleerd heb 
 .880  

2.9 Als ik maar één dag heb geleerd, vind ik dat niet genoeg  .705  

1.10 Ik voel me niet gemotiveerd om tussen proefwerken in veel 

aandacht aan natuurkunde te besteden 
.627   

3.11 Als ik niet verder kom met mijn opdrachten kijk ik direct in het 

antwoordenboek naar het antwoord 
 .520  

1.12 Ik ben ook tussen de proefwerken actief bezig met leren -.575   

1.13 Als ik vragen heb over de stof van de vorige les, dan probeer ik 

die in de les nog te stellen 
.465 .641  

3.14 Bij natuurkunde wil ik écht snappen hoe/waarom iets werkt   -.779 

3.15 Ik probeer ervoor te zorgen dat ik de begrippen die in een 

paragraaf voorkomen allemaal snap 
  -.809 

3.16 Wanneer ik voor een proefwerk leer probeer ik zoveel mogelijk 

feiten uit mijn hoofd te leren zonder het echt te begrijpen 
   

2.17 Ik ga pas opdrachten maken als het proefwerk dichtbij komt .875   
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1.18 Ik vind natuurkunde niet erg interessant dus probeer er zo min 

mogelijk tijd in te steken 
  .796 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Tabel B3. Rotated component matrix van de factoranalyse vragenlijst 2. Het getal 

voorafgaande aan de vragen geeft aan tot welke variabele de vraag door de maker van de lijst 

gecategoriseerd is (1, Toewijding. 2, Aanvang. 3, DiepLeren). Het tweede getal geeft het 

volgnummer zoals deze in de vragenlijst gehanteerd is. Elke vraag werd vooraf gegaan aan 

“Naar aanleiding van de oefenopgaves en/of feedback …”. De lichtgrijze vakjes geven aan tot 

welke factor de vraag gerekend zou kunnen worden. Geel geeft twijfelgevallen aan. 

 Component 

1 2 3 

2.1 … wilde ik eerder gaan leren dan normaal .522 .702  

1.2 … ben ik de lesstof regelmatiger door gaan kijken  .637  

2.3 … ben ik harder gaan leren dan voor de vorige compotoets .719  .441 

3.4 … ben ik gaan kijken hoe verschillende begrippen aan elkaar 

gerelateerd zijn 

  .928 

1.5 … ben ik van plan de lesstof beter bij te houden  .819  

3.6 … heb ik geprobeerd vooral te begrijpen wat in het hoofdstuk stond .436 .438 .667 

1.7 … ga ik vaker vragen proberen te stellen als ik die heb .458 .758  

1.8 … wil ik meer opdrachten gaan maken  .766  

3.9 … denk ik dat ik dieper op de stof ben in gegaan dan bij de vorige 

compotoets 

.902   

3.10 … ben ik de stof niet alleen beter gaan begrijpen, maar ook 

interessanter gaan vinden 

 .668  

3.11 … heb ik mij vooral gericht op de feitenkennis die in het 

hoofdstuk aan de orde kwam 

.546  .735 

1.12 … ben ik meer gemotiveerd om tussen de proefwerken in 

aandacht aan natuurkunde te besteden 

 .512 .531 

2.13 … denk ik dat ik door eerder te gaan leren, de proefwerkstof beter 

ga onthouden 

.726 .545  

2.14 … ben ik eerder begonnen met leren dan normaal .788   

2.15 … wil ik voor de volgende toets eerder gaan beginnen met leren .796 .477  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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