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Samenvatting 

In dit onderzoek werd onderzocht of diep leren bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs kon worden 

bevorderd door de leerlingen in groepjes begrippenkaarten te laten opstellen (kaarten die de leerlingen 

aan het eind van een lesweek opstelden en waar ze de geleerde sleutelbegrippen en verbanden op 

vermeldden) en door leerlingen in groepjes zelf toetsvragen te laten opstellen. Het onderzoek werd 

uitgevoerd voor het vak wiskunde in HAVO4 en VWO5, waarbij er steeds een onderzoeksklas 

vergeleken werd met een controleklas. In alle klassen werden de lessen op de reguliere manier 

verzorgd, maar alleen in de onderzoeksklassen werden de begrippenkaarten en toetsvragen 

geïntroduceerd. De groepsgrootte van de klassen lag steeds tussen 21 en 27 leerlingen. De 

vergelijking van de klassen gebeurde op basis van de toetsresultaten. Er werden toetsen op korte 

termijn (onmiddellijk na de leerstof) en op lange termijn (3 weken later) afgenomen. De resultaten 

lieten zien dat er op korte termijn geen statistisch significant effect waarneembaar was betreffende de 

toetsresultaten. Op lange termijn echter was er bij de onderzoeksklas in HAVO4 een statistisch 

significante verbetering waarneembaar. Bij het onderzoek bij VWO5, waar er wel een aantal limitaties 

waren, was er op lange termijn geen significant verschil waarneembaar. Uit dit onderzoek besluiten 

we dat de begrippenkaarten het diep leren niet bevorderden, het in groep opstellen van toetsvragen 

had wel een positief effect op diep leren. 

 

Trefwoorden: diep leren, begrippenkaarten, toetsvragen, groepswerk. 
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     Voorwoord 

Voor het afstuderen aan de Eindhoven School of Education hebben wij onderzoek gedaan naar het 

stimuleren van diep leren bij leerlingen van HAVO4 en VWO5 met behulp van begrippenkaarten en 

zelf ontworpen toetsvragen.  

Wij willen graag alle betrokkenen bedanken voor hun bijdrage. In het bijzonder Ton Marée en 

Marieke Thurlings voor de begeleiding vanuit de lerarenopleiding. Daarnaast willen wij graag de 

betrokken collega’s en leerlingen van het Raayland College in Venray bedanken voor hun 

medewerking en bijdrage. 

Wij wensen jullie veel plezier met het lezen van dit onderzoeksverslag! 

 

10-05-2017 

Marly van Geel en Bart Vandewalle 
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1. Inleiding 

Wij (Marly, wiskundelerares op het Raayland College te Venray en Bart op regelmatige basis 

bijles wiskunde gevend aan leerlingen in het voortgezet onderwijs) ergerden ons aan de oppervlakkige 

wiskundekennis bij veel leerlingen. Het ontbreken van een goede basiskennis door het slechts 

oppervlakkig leren (surface learning), waarbij leerstof op een reproductieve en betekenisloze manier 

wordt geleerd (Vermetten, Lodeweijks, & Vermunt, 1999) is een probleem. Onze ervaringen leerden 

ons dat er, door het gebrek aan een goede basiskennis bij de leerlingen, (te) veel herhaling nodig was 

om de juiste links te leggen tussen nieuwe leerstof en leerstof die zij reeds behandeld hadden. 

Hierdoor ging veel tijd verloren, zowel voor de leerling als voor de docent. Dit was jammer aangezien 

er zo minder tijd over blijft voor het toepassen van of het verder verdiepen in de leerstof.  

Bij het leren van exacte vakken speelt oppervlakkige verwerking van informatie altijd een 

bepalende rol, die echter nooit voldoende is (Ferguson-Hessler & Jong, 1993). Sommige leerlingen 

ontwikkelen vaardigheden in een handelingspatroon voor een soort oppervlakkig ‘oplossen’ van 

standaardopgaven, waarbij hun eigen denken grotendeels uitgeschakeld wordt. Bij oppervlakkige 

verwerking wordt de ontvangen informatie in zekere mate letterlijk ingeprent. Hierdoor wordt de in 

het geheugen opgeslagen informatie als het ware een kopie van de aangeboden informatie (Ferguson-

Hessler & Jong, 1993). Uiteraard is dit niet voldoende en willen we meer bereiken dan enkel een 

kopie van informatie.  

Een tweede ergernis die we waarnamen bij veel leerlingen, was dat ze weinig kritisch waren 

en zichzelf weinig of geen vragen stelden bij wiskunde. Zo voerden ze perfect bepaalde handelingen 

uit op de grafische rekenmachine (GR), bijvoorbeeld bij het berekenen van de afgeleide in een punt 

van een functie. De uitkomst van de GR bekeken ze echter zelden kritisch en namen ze zonder meer 

als waaraan. Als je echter vroeg wat de uitkomst nu concreet betekende, dan konden ze je niet melden 

dat dit de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in dat punt was. Dit is ongewenst omdat ze op die 

manier slechts een handeling leerden en geen wiskundekennis verwierven. 

In dit onderzoek was ons doel om de leerlingen de wiskundeleerstof actiever te laten opnemen. 

Onze ervaring leerde ons dat veel leerlingen de wiskundelessen vaak te passief ondergingen, vaak 
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omdat ze te weinig geprikkeld werden, m.a.w. ze werden te weinig uitgedaagd om de leerstof kritisch 

te bekijken en de juiste links te leggen. We wilden onderzoeken of we tot een bevordering van het 

diep leren (meaningful learning, ook deep learning) konden komen. Zes definiërende karakteristieken 

van benaderingen van diep leren zijn (Marée, 2013; Sawyer, 2006):  

• Nieuwe ideeën en concepten linken aan bestaande kennis en ervaringen; 

• Samenhangende conceptuele systemen integreren in je kennis; 

• Op zoek gaan naar betekenis, patronen en onderliggende beginselen;  

• Nieuwe ideeën evalueren en deze relateren aan conclusies; 

• Inzicht verwerven in het proces van dialoog, waardoor er kennis gecreëerd wordt, en het 

onderscheid maken tussen argumenten en bewijzen; 

• Reflectie op je eigen begrip en leerproces. 

 

We wilden dat de leerlingen in groepjes actief op zoek gingen naar de sleutelbegrippen en 

verbanden. Tevens was ons doel dat ze hun creativiteit gingen aanspreken en kritisch gingen denken. 

We wilden meer uitdagende en verrijkende lessen aanbieden en zo bijdragen aan het diep leren bij de 

leerlingen. Om de leerlingen bovenstaande leeractiviteiten te laten toepassen, hebben we de groepjes 

gevraagd om begrippenkaarten op te maken en zelf toetsvragen op te stellen. Het onderzoek van 

Fisher, Bruhn, Gräsel en Mandl (2002) toont aan dat het in groep uitvoeren van deze leeractiviteiten 

diep leren bevorderd. Het samenwerken, communiceren en overleggen van de leerlingen bevordert het 

diep leren (Chi, de Leeuw, Chiu, & Lavancher, 1994). 

Wij vonden dit onderzoek belangrijk omdat we een betekenisvolle en diepere basiskennis, in 

plaats van oppervlakkige basiskennis, bij de leerlingen wilden bevorderen. Uit onze ervaring 

voorafgaand aan dit onderzoek, hebben we ondervonden dat een goede basiskennis ertoe kan 

bijdragen dat er bij nieuwe leerstof minder herhaling nodig is en dat er een betekenisvolle link 

gemaakt wordt met bestaande kennis. We vermoedden dat de leerlingen actiever aan de les zullen 

deelnemen door eigen inbreng van begrippenkaarten, zelf ontworpen toetsvragen en het samenwerken 

in groep, waardoor de leerlingen gestimuleerd zullen worden in creativiteit en het kritisch denken.  
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2. Theoretisch inbedding van het onderzoek 

In dit onderzoek wilden we de leerlingen een onderwijswerkvorm aanbieden die het diep 

leren stimuleert. Een diep leren aanpak ontstaat door de behoefte om een taak goed en betekenisvol 

uit te voeren en is gericht op begrip en het toekennen van betekenis aan de leerinhoud (Biggs & Tang, 

2007). Bij een diep leren aanpak gaan de leerlingen de inhoud beter begrijpen en er betekenis aan 

geven door het leggen van verbanden (Blankenzee-de Boer, 2013). 

In dit onderzoek hebben we aandacht besteed aan het leggen van verbanden, het kritisch 

denken, het samenwerken in groepjes en het aanspreken van creativiteit, wat hebben allemaal hebben 

proberen te integreren door de leerlingen begrippenkaarten te laten maken en zelf toetsvragen te laten 

opstellen.  

In dit onderzoek stonden de volgende karakteristieken centraal:  

• Toepasbaar 

Een argument voor dit onderzoek was de wil om de relevantie van onderzoek voor educatieve 

doeleinden te verbeteren (van den Akker, Gravemeijer, McKenny, & Nieveen, 2006). Het 

onderzoek was gericht op het vermijden van oppervlakkig leren en was perfect toepasbaar in 

de praktijk. Het onderzoek kan bijkomend inzicht geven en mogelijk een toegevoegde waarde 

geven voor andere ontwikkelde methodes.  

• Gelinkt 

Het onderzoek was theoretisch gelinkt en gericht op een uitdaging voor het onderwijs, 

namelijk de integratie van diep leren. 

• Flexibel en iteratief 

Het toepassen van het opstellen van begrippenkaarten en toetsvragen, is in het algemeen een 

proces dat moet groeien en waarin ook de leerlingen kunnen groeien. Dit groeiproces kan 

door de leerlingen of de leraar bijgestuurd worden. Dit onderzoek heeft de mogelijkheid om 

verder uitgebreid of geoptimaliseerd te worden. In dit onderzoek gingen we op zoek om door 

een aanpassing van de leeromgeving de educatieve praktijk te verbeteren (Wang & Hannafin, 

2005).  
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• Integratief 

In dit onderzoek probeerden we een aantal methodes en aanpakken te combineren en waar 

mogelijk te streven naar een afgewerkt geheel. 

• Contextueel 

De resultaten van dit onderzoek konden gelinkt worden aan de toepassing van de gekozen 

onderwijsaanpak en -opzet.  

 

In dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van toetsen die opgesteld werden volgens RTTI. 

RTTI is een taxonomie die gebruikt wordt om een beter zicht te krijgen op de kwaliteit van 

onderwijsdoelen en toetsvragen. Bij RTTI wordt er rekening gehouden wordt met vier categorieën: 

reproductie (R), toepassing in vergelijkbare situaties (T1), toepassing in nieuwe situaties (T2) en 

inzicht (I) (Kwakernaak, 2013). In ons onderzoek naar dieper leren waren we uiteraard voornamelijk 

geïnteresseerd in categorieën T2 en I, aangezien deze de hogere cognitieve niveaus (analyseren, 

evalueren en creëren) aanspreken van de herziende taxonomie van Bloom (Forehand, 2010). 

Fisher, Bruhn, Gräsel en Mandl (2002) onderzochten hoe visualisatietools de gezamenlijke 

kennisconstructie van psychologiestudenten kon bevorderen. Het onderzoek toonde o.a. aan dat bij het 

oplossen van een probleem gerelateerd aan het leerdomein van de studenten, het proces en het 

resultaat van de probleemoplossing verbeterden in het geval van coöperatief gebruik van 

visualisatietools. Ons onderzoek was uiteraard gericht op het voortgezet onderwijs, waar we 

onderzochten of we een vergelijkbare conclusie konden trekken voor de door ons onderzochte 

klasgroepen voor het vak wiskunde door het gebruik van begrippenkaarten (concept maps, 

visualisaties). In het onderzoek van Boxtel, van der Linden, Roelofs en Erkens (2002) werd bij 15- en 

16- jarigen het samenwerken in paren met concept maps voor fysica (lessen i.v.m. elektriciteit) 

onderzocht. Zij onderzochten vooral de interacties tussen de leerlingen, door deze interactie met video 

op te nemen, ze te beschrijven en ze te analyseren. Van Boxtel et al. concludeerden dat een betere 

interactie zorgde voor betere leerresultaten. 

Inzake het dieper leren door het opstellen van toetsvragen van leerlingen voerden Brink, 

Capps en Sutko (2004) een onderzoek uit bij eerstejaars studenten werktuigbouwkunde, die als 
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huiswerk zelf een toets met bijbehorende antwoorden dienden op te stellen. Via rubrics werd de 

kwaliteit van de opgestelde toetsen gemeten en de resultaten hiervan werden vergeleken met de 

resultaten van de eindtoets. Brink concludeerden dat er een positieve relatie was tussen enerzijds de 

kwaliteit van door de student ontwikkelde modeltoetsen en antwoorden en anderzijds de resultaten 

van de eindtoets. Arthur (2006) liet in zijn onderzoek, bij universiteitsstudenten aan de faculteit 

Economy and Business, zien dat het in groepjes opstellen van multiple choice toetsvragen en het 

uitwisselen daarvan bijdroeg aan een actievere leeraanpak. Het verhoogde tevens het analyserend 

vermogen van de studenten. In het onderzoek van Denny, Hamer, Luxton-Reilly en Purchase (2008) 

maakten studenten in computerwetenschappen bij het vak programmeren gebruik van een programma 

waarbij de studenten zelf toetsvragen in multiple choice konden opstellen en uitwisselen onder elkaar. 

Er werd een positieve correlatie gevonden tussen het gebruik van het programma en de resultaten (niet 

alleen multiple choice) van toetsresultaten, waarbij er gesuggereerd werd dat er positief effect was op 

diep leren.  

De beschreven onderzoeken geven aan dat als studenten zelf toetsvragen opstellen, dit een 

positief effect heeft op toetsresultaten en een diepere betekenis van het leren. Ons onderzoek was 

gericht op het voortgezet onderwijs en meer specifiek op het vak wiskunde, waar we onderzochten of 

we vergelijkbare conclusies konden trekken.  

 

3. Onderzoeksvragen 

Hieronder worden de specifieke onderzoeksvragen geformuleerd. 

3.1 Hoofdvraag 

In hoeverre wordt diep leren bevorderd bij leerlingen voor het vak wiskunde, wanneer zij 

tijdens de les in groesverband werken met begrippenkaarten (kaarten waarop leerlingen de 

belangrijkste begrippen van de in die week behandelde leerstof vermelden) die zij op het eind van het 

behandelde hoofdstuk verwerken in door hen zelf opgestelde toetsvragen? 
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3.2 Deelvragen 

1. Wat zijn de verschillen tussen de toetsresultaten van de onderzoeksklassen t.o.v. de 

controleklassen voordat de begrippenkaarten en het zelf ontwerpen van toetsvragen worden 

ingevoerd?  

a. Wat is het verschil tussen de toetsresultaten van de onderzoeksklassen ten opzichte 

van de controleklassen na het aanbieden van een toets direct na de afsluiting van het 

hoofdstuk? (referentietoets korte termijn) 

b. Wat is het verschil tussen de toetsresultaten van de onderzoeksklassen ten opzichte 

van de controleklassen na het aanbieden van een toets drie weken na de afsluiting van 

het hoofdstuk? (referentietoets lange termijn) 

2. Wat zijn de verschillen tussen de toetsresultaten van de onderzoeksklassen t.o.v. de 

controleklassen na het invoeren (enkel in de onderzoeksklassen) van begrippenkaarten die 

leiden tot het opstellen van toetsvragen door de leerlingen zelf?  

a. Wat is het verschil tussen de toetsresultaten van de onderzoeksklassen ten opzichte 

van de controleklassen na het aanbieden van een toets direct na de afsluiting van het 

hoofdstuk? (nametingstoets korte termijn) 

b. Wat is het verschil tussen de toetsresultaten van de onderzoeksklassen ten opzichte 

van de controleklassen na het aanbieden van een toets drie weken na de afsluiting van 

het hoofdstuk? (nametingstoets lange termijn) 

3. Wat is het verschil tussen de verschilscores van de onderzoeks- en de controleklassen? 

a. Verschilscore VS1: het kwantitatieve verschil tussen de korte termijn scores van de 

onderzoeksklassen enerzijds en de controleklassen anderzijds. 

b. Verschilscore VS2: het kwantitatieve verschil tussen de lange termijn scores van de 

onderzoeksklassen enerzijds en de controleklassen anderzijds.  

c. Verschilscore VS3: het kwantitatieve verschil tussen de scores van de korte en lange 

termijn nametingstoetsen van de onderzoeksklassen enerzijds en de controleklassen 

anderzijds (enkel voor VWO5, ter vervanging van verschilscore VS2, aangezien er 

geen data was van de lange termijn referentietoets) 
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In Figuur 1 staat een overzicht van de referentie- en nametingstoetsen. 
 

4. Wat is de kwaliteit van de door leerlingen gemaakte begrippenkaarten? 

5. Wat is de kwaliteit van de door leerlingen zelf ontworpen toetsvragen? 

6.  Hoe ervaren de leerlingen de gekozen methodiek om diep leren te bevorderen? 

a. Welke punten van de gekozen methodiek ervaren de leerlingen als positief? 

b. Wat zijn mogelijke verbeterpunten?  
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Figuur 1. Overzicht van de referentie- en nametingstoetsen. 

Noot: De bruine pijlen duiden aan welke toetsen vergeleken worden. De zwarte pijlen duiden aan 

welke verschilscores vergeleken worden. Tussen haakjes wordt aangegeven welke deelvragen hier 

aan gelinkt zijn. 
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4. Methode 

4.1 Participanten 

Aan dit onderzoek hebben twee HAVO4-klassen en twee VWO5-klassen deelgenomen, 

waarbij er in beide gevallen steeds één onderzoeksklas en één controleklas was. 

In de twee HAVO4-klassen zaten zowel jongens als meisjes en varieerden de leeftijden van 15 tot 

18 jaar. De samenstelling van de onderzoeksklas is terug te vinden in Tabel 1 en de samenstelling van 

de controleklas is te vinden in Tabel 2. 

 
Tabel 1 

Leerlinggegevens onderzoeksklas HAVO4 

 15 jaar 16 jaar 17 jaar Totaal 
Man 5 2 2 9 
Vrouw 6 6 1 13 
Totaal 11 8 3 22 

Noot: In deze klas zaten vier doubleurs, drie leerlingen kwamen van VMBOT, drie leerlingen 
kwamen van VWO3 en één leerling kwam van VWO4. 
 
Tabel 2 

Leerlinggegevens controleklas HAVO4 

 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar Totaal 
Man 4 3 2 1 10 
Vrouw 6 4 4 2 16 
Totaal 10 7 6 3 26 

Noot: Hiervan waren er vijf doubleurs en vier leerlingen die van VMBOT afkwamen. 

 

In de twee VWO5-klassen zaten, net als bij HAVO4, jongens en meisjes. Hier varieerden de 

leeftijden van 16 tot 18 jaar. De samenstelling van de onderzoeksklas is terug te vinden in Tabel 3 en 

de samenstelling van de controleklas is te vinden in Tabel 4. 

 

 

Tabel 3 

Leerlinggegevens onderzoeksklas VWO5 

 16 jaar 17 jaar 18 jaar Totaal 
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 16 jaar 17 jaar 18 jaar Totaal 
Man 2 2 1 10 
Vrouw 15 4 2 16 
Totaal 17 6 3 26 

Noot: Hiervan waren er twee doubleurs en twee leerlingen kwamen van HAVO5 af. 

 
Tabel 4 

Leerlinggegevens controleklas VWO5 

 16 jaar 17 jaar 18 jaar Totaal 
Man - 4 - 4 
Vrouw 1 14 4 19 
Totaal 1 18 4 23 

Noot: Hier waren er geen doubleurs. 

 

 Bij afname van de toetsen waren er regelmatig leerlingen die niet konden deelnemen aan de 

toetsen wegens afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte. Deze afwezigheden hadden geen invloed op de 

resultaten van het onderzoek, aangezien deze leerlingen op een correcte manier uit de data gefilterd 

werden. Voor de vergelijking van de toetsresultaten werden enkel de scores van de leerlingen die 

deelnamen aan de toets meegenomen in de analyses. Voor de verschilscores werd alleen de data 

meegenomen van leerlingen die beide toetsen met betrekking tot de verschilscore, gemaakt hadden. 

 

4.2 Procedure 

Hieronder wordt de procedure voor het verzamelen van de data en de verwerking ervan 

beschreven. 

4.2.1 Referentiefase 

In eerste instantie hebben we een referentietoetsing gedaan in de participerende klassen. Deze 

referentietoetsing gebeurde op korte termijn (direct na het afsluiten van het hoofdstuk) en op lange 

termijn (drie weken na de afsluiting van het hoofdstuk). Deze toetsen hebben we respectievelijk korte 

termijn referentietoets (instrument 1) en lange termijn referentietoets (instrument 2) genoemd. De 

resultaten van de korte en lange termijn referentietoets van de onderzoeks- en controleklassen hebben 

we vergeleken, om zo respectievelijk onderzoeksdeelvragen 1a en 1b te beantwoorden.  
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We bespreken nu de toenmalige reguliere aanpak van het behandelen van de wiskundeleerstof 

bij HAVO4. De leerlingen kregen drie keer les per week les. De eerste twee lessen kregen de 

leerlingen de theorie uitgelegd. De derde, en tevens laatste les van de week, was een keuzeles. Hierbij 

maakte de leerling zelf een keuze uit opgaven. De leerling kon kiezen uit versterkende opgaven of 

extra verdieping. Op deze dag werd er geen nieuwe leerstof aangeboden. De leerstof werd 

aangeboden met behulp van de methode Getal en Ruimte elfde editie deel 1 HAVO A.  

De toetsresultaten van hoofdstuk 2 werden gebruikt als referentiemeting (zowel in de 

controle- als onderzoeksklas). Dit hoofdstuk was genaamd “Verwerken van data”. Hier maakten de 

leerlingen kennis met statistiek, mediaan, kwartiel, standaardafwijking, klassenindelingen, relatieve 

cumulatieve frequentie, boxplots, etc. Er werd hierbij zowel een toets op korte termijn als een toets op 

lange termijn afgenomen.  

 In VWO5 volgden we dezelfde aanpak. In deze klassen werd gebruik gemaakt van Getal en 

Ruimte elfde editie deel 3 VWO A.  

De toetsresultaten van hoofdstuk 8 werden gebruikt als referentiemateriaal (zowel in de 

controle- als onderzoeksklas). Hoofdstuk 8 werd in beide klassen afgewerkt volgens de reguliere 

aanpak. In dit hoofdstuk, genaamd “Rijen en veranderingen”, werkten de leerlingen met recursieve en 

directe formules, rekenkundige en meetkundige rijen, somrijen, toenamediagrammen en 

differentiequotiënten. Er werd hierbij zowel een toets op korte termijn als een toets op lange termijn 

afgenomen. Bij afname van de toets op lange termijn in de controleklas was de docent helaas afwezig 

en werd deze toets niet afgenomen. Hierdoor was er voor de controleklas VWO5 geen lange termijn 

referentietoets beschikbaar. Voor ons onderzoek betekende dat er voor VWO5 geen vergelijking 

gemaakt kon worden voor de lange termijn referentietoets. Verschilscore VS2 voor de controleklas 

VWO5 kon eveneens niet berekend worden. Daarom hebben we de verschilscore VS2 van deelvraag 

3 voor VWO5 vervangen door de introductie van verschilscore VS3: het kwantitatieve verschil tussen 

de nametingsscores (score korte termijn vergeleken met score lange termijn toets) van de 

onderzoeksklas enerzijds en de controleklas anderzijds. Deze vervanging gaf eveneens een duidelijk 

beeld op de verschillen, zonder afbreuk te doen aan het onderzoek.  
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4.2.2. Interventiefase 

In de controleklassen was het de bedoeling de lessen op de gebruikelijke manier aan te 

houden. Deze manier was gelijk aan de manier waarop in de onderzoeksklassen les werd gegeven 

voor de interventiefase. In HAVO4 is dit gelukt. In VWO5 zijn er echter een deel van de lessen 

weggevallen wegens afwezigheid van de leraar. In deze lessen hebben de leerlingen de leerstof door 

zelfstudie moeten leren. 

In de onderzoeksklassen hebben we de begrippenkaarten (instrument 3) en het zelf ontwerpen 

van toetsvragen (instrument 4) geïntroduceerd in de keuzelessen. Bij het starten van een nieuw 

hoofdstuk in de onderzoeksklassen begonnen we met de introductie van de begrippenkaarten, die de 

leerlingen in groepjes van drie, vier of vijf leerlingen dienden op te stellen. De bedoeling was dat de 

groepen aan het eind van iedere lesweek tien à vijftien minuten de tijd kregen om de geleerde 

sleutelbegrippen en verbanden in kaart te brengen. De groepjes werden door de leerlingen zelf 

gevormd. Na de laatste les van het hoofdstuk gingen de leerlingen in hun groepjes toetsvragen 

opstellen en uitwerken met behulp van hun opgestelde begrippenkaarten. Deze toetsvragen werden 

uitgewisseld met de andere groepjes als oefenmateriaal, uiteraard na controle door de leraar. De 

begrippenkaarten werden als informatie gebruikt om deelvraag 4 te beantwoorden. De door de 

leerlingen opgestelde toetsvragen werden gebruikt om deelvraag 5 te beantwoorden.  

Voor HAVO4 werd hoofdstuk 3 in de controleklas op dezelfde manier als hoofdstuk 2 

verzorgd. Hoofdstuk 3 ging over tabellen en grafieken. Leerlingen gingen in dit hoofdstuk aan de slag 

met de Grafische Rekenmachine (GR) om zelf met formules te werken (plotten, schetsen en tekenen). 

Ook moesten ze data uit tabellen en grafieken aflezen en moesten ze inter- en extrapoleren. Daarnaast 

kwam procentrekenen aan de orde. In de onderzoeksklas werd de methode met de begrippenkaarten 

en zelf ontworpen toetsvragen gehanteerd. De toetsresultaten van hoofdstuk 3 werden gebruikt als 

nameting (zowel in de controle- als onderzoeksklas). Er werd zowel een toets op korte termijn als een 

toets op lange termijn afgenomen.  

Voor VWO5 was het de bedoeling dat hoofdstuk 9 in de controleklas op dezelfde manier als 

hoofdstuk 8 verzorgd. Hoofdstuk 9 ging over kansverdelingen. Leerlingen leerden hier hoe ze 

kansverdelingen konden opstellen en de bijbehorende verwachtingswaarde en standaardafwijking 
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konden uitrekenen. Daarna leerden ze wat een binomiale verdeling was en hoe ze binomiale kansen 

met hun GR moesten uitrekenen. Daarna werd er overgegaan naar normale verdelingen, ze leerden 

hoe deze zijn opgebouwd en hoe deze getekend en afgelezen werden op 

normaalwaarschijnlijkheidspapier. Tot slot werd de oppervlakte onder de normaalkromme nog 

behandeld. De leerlingen van de controleklas hebben echter de leerstof voor meer dan de helft via 

zelfstudie dienen te bestuderen, vanwege afwezigheid van de docent. In de onderzoeksklas werd de 

methode met de begrippenkaarten en zelf ontworpen toetsvragen gehanteerd. De toetsresultaten van 

hoofdstuk 9 werden gebruikt als nameting (zowel in de controle- als onderzoeksklas). Er werd hierbij 

een toets op korte termijn en een toets op lange termijn afgenomen.  

4.2.3. Nametingsfase 

 De nametingstoetsing gebeurde op korte termijn (direct na het afsluiten van het hoofdstuk) en 

op lange termijn (drie weken na de afsluiting van het hoofdstuk). Deze toetsen noemden we 

respectievelijk korte termijn nametingstoets (instrument 5) en lange termijn nametingstoets 

(instrument 6). De resultaten van de korte en lange termijn nametingstoets van de onderzoeks- en 

controleklassen hebben we vergeleken, om zo respectievelijk deelvragen 2a en 2b te beantwoorden. 

Voor HAVO4 gingen de nametingstoetsen over hoofdstuk 3. Voor VWO5 gingen de 

nametingstoetsen over hoofdstuk 9. 

De resultaten van de referentie- en nametingstoetsen hebben we vergeleken en geanalyseerd. 

De verschilscores tussen de verschillende klassen van de referentie- en de nametingstoetsen hebben 

ons informatie verschaft om deelvraag 3 te beantwoorden.  

Daarnaast hebben we een enquête (instrument 7) afgenomen om de ervaringen van de 

leerlingen in de onderzoeksklassen te weten te komen. Deze enquête bestond grotendeels uit gesloten 

vragen waarbij de leerlingen een score konden selecteren van 1 (helemaal niet akkoord) tot 4 

(helemaal akkoord). Aan het eind van de enquête werden er drie open vragen gesteld, waar de 

leerlingen opmerkingen of ideeën konden noteren. Deze enquête werd gebruikt om de ervaringen van 

de leerlingen met de onderwijsaanpak te weten te komen. De resultaten van de ingevulde enquêtes 

vormden geen onderdeel van een diepgaande analyse, maar werden wel gebruikt om feedback te 

krijgen en om ruimte voor mogelijke verbeteringen te detecteren. Deze enquête werd eveneens 
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gebruikt als inspiratiebron voor mogelijkheden tot verder onderzoek. Met behulp van deze enquête 

hebben we een antwoord geformuleerd op deelvragen 6, 6a en 6b. 

 

4.3 Instrumenten 

Instrument 1 was de referentietoets korte termijn. Dit was een normale 50-minutentoets die 

volgens RTTI is opgesteld. Deze toets werd onmiddellijk na het eind van het hoofdstuk afgenomen. 

De resultaten van deze toets verschaften ons informatie om deelvraag 1a te beantwoorden. In Bijlage 

8.3 staat de referentietoets korte termijn voor HAVO4. In Bijlage 8.4 staat de referentietoets korte 

termijn voor VWO5. 

Instrument 2 was de referentietoets lange termijn. Deze toets behandelde dezelfde leerstof als 

de referentietoets korte termijn. Ook deze toets werd volgens RTTI opgesteld. Hierbij werd het T2- 

(toepassing in nieuwe situatie) en het I (inzicht)-gedeelte uiteraard verschillend gekozen van de 

referentietoets die op korte termijn werd afgenomen. Deze toets, een 30-minutentoets die zich vooral 

richtte op het diep leren, werd drie weken na het einde van het hoofdstuk aangeboden aan de 

leerlingen en de resultaten verschaften ons informatie om deelvraag 1b te beantwoorden. In Bijlage 

8.5 staat de referentietoets lange termijn voor HAVO4. In Bijlage 8.6 staat de referentietoets lange 

termijn voor VWO5.  

Instrument 3 waren de begrippenkaarten. Deze begrippenkaarten werden door de leerlingen in 

groepjes opgesteld aan het eind van iedere lesweek. Deze kaarten werden op het eind van het 

onderzoek beoordeeld met behulp van rubrics om zo de kwaliteit van de begrippenkaarten te 

beoordelen. Via de rubrics (zie Bijlage 8.1) werden de begrippenkaarten beoordeeld op drie 

onderdelen:  

• de vermelde inhoud en onderwerpen; 

• de verbanden tussen de behandelde onderwerpen enerzijds en de bestaande kennis anderzijds;  

• de opbouw en structuur. 

De beoordeling van de begrippenkaarten verschafte de informatie om deelvraag 4 te antwoorden. 
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Instrument 4 waren de toetsvragen. De leerlingen stelden de toetsvragen op in groepjes. De 

bedoeling was dat ze hier samenwerkten, creatief waren, kritisch durfden te denken en te evalueren. 

De toetsvragen werden beoordeeld met behulp van rubrics. Via de rubrics in Bijlage 8.1 werden de 

toetsvragen beoordeeld op drie onderdelen:  

• de mate waarin de toetsvragen de belangrijke aspecten van de behandelde leerstof dekken; 

• de creativiteit; 

• het RTTI-niveau van de toetsvragen. 

De beoordeling van de toetsvragen verschafte de informatie om op deelvraag 5 te kunnen antwoorden. 

Instrument 5 was de nametingstoets korte termijn. Deze toets werd volgens RTTI opgesteld 

en werd onmiddellijk na het hoofdstuk aangeboden aan de leerlingen. Deze toets verschafte ons 

informatie om deelvraag 2a te kunnen beantwoorden. In Bijlage 8.7 staat de nametingstoets korte 

termijn voor HAVO4. In Bijlage 8.8 staat de nametingstoets korte termijn voor VWO5.  

Instrument 6 was de nametingstoets lange termijn. Deze toets werd volgens RTTI opgesteld 

en werd drie weken na het hoofdstuk aangeboden aan de leerlingen. Deze toets gaf ons informatie om 

deelvraag 2b te kunnen beantwoorden. In Bijlage 8.9 staat de nametingstoets lange termijn voor 

HAVO4. In Bijlage 8.10 staat de nametingstoets lange termijn voor VWO5.  

Instrument 7 was de enquête. De bedoeling van deze enquête was om de gekozen 

onderwijsmethode te evalueren, eventuele verbeterpunten te detecteren en mogelijke verdere 

onderzoeksmogelijkheden te ontdekken. In de enquête is gekozen voor 4-punts Likertschaal zodat de 

leerlingen ‘gedwongen’ worden om een keuze te maken en niet neutraal kunnen invullen zoals bij een 

5-puntsschaal wel mogelijk is. De resultaten van deze enquête gaven ons informatie waardoor 

deelvragen 6a, 6b en 6c kunnen beantwoord worden. De enquête is te vinden in Bijlage 8.2. 

De resultaten van instrumenten 1, 2, 5 en 6 verschaften ons de nodige informatie om 

deelvraag 3 te beantwoorden.  

Alle gebruikte instrumenten werden door onszelf ontworpen.   
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4.4 Analyse 

We hebben een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Voor onze analyse hebben we gebruik 

gemaakt van statische analyse. De gegevens van de verschillende toetsen werden zorgvuldig 

verzameld en geanalyseerd.  

De toetsen werden opgesteld volgens het RTTI-principe. De vragen van de toetsen konden 

steeds gecategoriseerd worden als T1 (toepassing in vergelijkbare situaties), T2 (toepassing in nieuwe 

situaties) of I (inzicht). Reproductievragen (R) werden in de toetsen niet gesteld. We hebben dus een 

opsplitsing gemaakt inzake resultaten in de categorieën T1, T2 en I, die we apart hebben geanalyseerd. 

De resultaten van de toetsen hebben we per RTTI-categorie steeds percentueel uitgedrukt om het 

geheel overzichtelijker en makkelijker leesbaar te maken. Ook de scores van T2 en I als geheel en de 

totaalscores hebben we percentueel uitgedrukt. 

  De toetsresultaten van de onderzoeksklassen werden steeds vergeleken met de toetsresultaten 

van de parallelle controleklassen, uiteraard voor dezelfde toets. Het doel was te onderzoeken of er 

statistische significante verschillen waren tussen de resultaten van de onderzoeks- en de 

controleklassen (zie deelvragen 1 en 2). Tevens hebben we onderzocht of er statistische significante 

verschillen waren in de verschilscores (zie deelvraag 3). Om de data te analyseren hebben we gebruikt 

gemaakt van het computerprogramma SPSS.  

Aangezien diep leren in het onderzoek centraal staat, hebben we gekozen om de resultaten 

van T2 en I eveneens als geheel te bekijken, mede omdat het aantal toetsopgaven in de 

inzichtscategorie beperkt waren. De totaalresultaten hebben we ook geanalyseerd.  

 Om een correcte analyse te maken van de verschilscores voor onderzoeksvraag 3, met name 

voor het totaalresultaat en voor het resultaat van T2 en I samen, hebben we gekozen voor vaste 

verhoudingen. We kozen bij de verschilscores niet voor het optellen van de scores, wat we bij de 

andere resultaten wel deden. De reden hiervoor is dat we een vaste verhouding willen hanteren tussen 

de verschillende categorieën, om zo een evenwicht te creëren tussen de categorieën. Voor de 

totaalscores zijn de verhoudingen als volgt:  

      T1: 2, T2: 3 en I: 1 
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Voor het resultaat van T2 en I worden de volgende verhoudingen gebruikt: 

    T2: 3  en   I: 1     

We hebben gekozen voor deze verhoudingen omdat we deze in de toetsen ook hebben nagestreefd. 

Om de juiste toetsen te gebruiken in SPSS, hebben we eerst getest of de datasets normaal 

verdeeld waren. Deze toetsing op normaliteit is gedaan in SPSS met behulp van de Shapiro-Wilk test 

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

• Indien de datasets die vergeleken werden normaal verdeeld waren, hebben we ANOVA  

(analysis of variance, variantieanalyse) gebruikt om de resultaten van de onderzoeksklas te 

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

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

te analyseren (González-Rodríguez, Colubi, & Gil, 2012). 

• Indien de datasets die vergeleken werden niet normaal verdeeld waren, hebben we de Mann-

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

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

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

2016). 

Bovenstaande analyses hebben ons geholpen om onderzoeksvragen 1, 2 en 3 te beantwoorden. 

In ons onderzoek hebben we tevens een analyse uitgevoerd van de begrippenkaarten 

(onderzoeksvraag 4) en de door de leerlingen opgestelde toetsvragen (onderzoeksvraag 5). Deze 

analyse hebben we uitgevoerd om zicht te krijgen op de manier waarop leerlingen omgaan met de 

gekozen onderzoeksopzet. Om de kwaliteit van de begrippenkaarten en de door leerlingen opgestelde 

toetsvragen te beoordelen, hebben we rubrics (zie de Bijlage in 8.1) gebruikt. Aan elk onderdeel 

(onderwerpen, verbanden en opbouw/structuur) van een begrippenkaart werd een score (zwak, 

gemiddeld of goed) toegekend. Aan elk onderdeel (onderwerp, creativiteit, RTTI-niveau) werd een 

score (zwak, gemiddeld of goed) toegekend. 

De antwoorden van de afsluitende enquête hebben we geanalyseerd om eventuele 

verbeterpunten te detecteren en verdere onderzoeksmogelijkheden te ontdekken. Deze analyse gaf ons 

de nodige informatie om de onderzoeksvragen 6, 6a en 6b te kunnen beantwoorden. De enquête is 
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voorgelegd ter validatie aan de begeleiders van het project en gecontroleerd op betrouwbaarheid door 

de Cronbach’s alpha te berekenen in SPSS. Cronbach’s alpha is een maat voor de interne consistentie 

van de schaal (Nunally, 1978). Hier is het belangrijk dat de samenstellende onderdelen allen 

betrekking hebben op één enkel concept. Voor dit onderzoek betekende dit dat alle vragen over het 

uitgevoerde onderzoek moesten gaan.  

Bij het bepalen van de Cronbach’s alpha moest er rekening gehouden worden met het feit dat 

de score bij alle onderdelen hetzelfde betekent. Echter twee vragen waren afwijkend, deze twee 

vragen zijn met “NIET” gesteld. Deze twee onderdelen hebben we daarom gespiegeld in SPSS. Dit 

betekent dat antwoord 1 aangepast is naar antwoord 4, 2 moet aangepast worden naar 3, enz. 

Een schematisch overzicht van hoe de instrumenten gerelateerd zijn aan de analyses en de 

onderzoeksvragen staat weergegeven in Figuur 2. 
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Figuur 2. Schematische weergave : instrumenten, analyses en deelvragen.  
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5. Resultaten 

Zoals hierboven reeds aangegeven hebben we de resultaten van de toetsvragen voor de 

verschillende RTTI-categorieën geanalyseerd. Aangezien de focus van het onderzoek lag op diep 

leren, bespreken we hier de resultaten van het gedeelte T2 (toepassen in een nieuwe situatie) en I 

(inzicht) samen. De resultaten van deze twee categorieën werden opgeteld en omgezet naar 

percentages. Echter bij verschilscores werden de verhoudingen 3 (voor T2) en 1 (voor I) gehanteerd. 

Voor het overzicht van de resultaten van de individuele categorieën en de totaalresultaten verwijzen 

we naar Bijlage in 8.11.  

We bespreken nu voor de onderzoeksvragen eerst steeds de resultaten van HAVO4 en daarna 

deze van VWO5. Resultaten van de toetsen zijn te vinden in Bijlage 8.12 en Bijlage 8.13. In Bijlage 

8.14 en Bijlage 8.15 wordt de kwaliteit van de gemaakte begrippenkaarten uitgebreid besproken met 

voorbeelden en wordt er een aanbeveling voor vervolgonderzoek gegeven. In Bijlage 8.16 en Bijlage 

8.17 worden de door leerlingen gemaakte toetsopgaven uitgebreid besproken met behulp van 

voorbeelden. Tot slot zijn de resultaten van de enquête te vinden in Bijlage 8.18 en Bijlage 8.19. 

Onderzoeksdeelvraag 1a (korte termijn referentietoets) 

HAVO4 

De percentuele gemiddeldes en de standaarddeviaties voor de korte termijn referentietoets in 

de HAVO4-klassen staan in Tabel 5. 

 

Tabel 5 

Toetsresultaten korte termijn referentietoets in de HAVO4-klassen.  

 N M SD  
Controleklas 26 0.567 0.178  
Onderzoeksklas 22 0.628 0.185  
 

De percentages van de Shapiro-Wilk test voor de controleklas p = 0.234 (p > .05) en voor de 

onderzoeksklas p = 0.474 (p > .05) geven aan dat de toetsresultaten voor beide klassen statistisch 

significant normaal verdeeld zijn.  
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Variantieanalyse kan dus toegepast worden om de toetsresultaten te vergelijken. Er is geen 

statistisch significant verschil, ANOVA F(1,46) = 1.323, p = 0.256 (p > .05), tussen de gemiddeldes 

van de resultaten van de onderzoeksklas en de controleklas.  

VWO5 

De percentuele gemiddeldes en de standaarddeviaties voor de korte termijn referentietoets in 

de VWO5-klassen staan in Tabel 6. 

 

Tabel 6 

Toetsresultaten korte termijn referentietoets in de VWO5-klassen.  

 N M SD  
Controleklas 22 0.828 0.155  
Onderzoeksklas 26 0.752 0.195  
 

Uit de percentages van de Shapiro-Wilk test voor de controleklas p = 0.006 (p < .05) en voor 

de onderzoeksklas p = 0.003 (p < .05) blijkt dat de toetsresultaten van beide klassen statistisch 

significant niet-normaal verdeeld zijn.  

Uit de Mann-Withney test, U=211.50, N1=22, N2=26, p = 0.120 (p > .05 ), blijkt dat er geen 

statistisch significant verschil is tussen de gemiddeldes van de resultaten van de onderzoeksklas en de 

controleklas. 

Onderzoeksdeelvraag 1b (lange termijn referentietoets) 

HAVO4 

De percentuele gemiddeldes en de standaarddeviaties voor de lange termijn referentietoets in  

De HAVO4-klassen staan in Tabel 7. 

 

Tabel 7 

Toetsresultaten lange termijn referentietoets in HAVO4-klassen.  

 N M SD  
Controleklas 21 0.348 0.209  
Onderzoeksklas 21 0.198 0.195  
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Het percentage van de Shapiro-Wilk test voor de controleklas p = 0.076 (p > .05) geeft aan 

dat de toetsresultaten voor de controleklas statistisch significant normaal verdeeld zijn. Uit het 

percentage van de Shapiro-Wilk test voor de onderzoeksklas p = 0.001 (p < .05) blijkt dat de 

toetsresultaten van de onderzoeksklas statistisch significant niet-normaal verdeeld zijn.  

Uit de Mann-Withney test, U=121, N1=21, N2=21, p = 0.011 (p < .05 ), blijkt dat er een 

statistisch significant verschil is tussen de gemiddeldes van de resultaten van de onderzoeksklas en de 

controleklas. 

VWO5 

Voor de lange termijn referentietoets hadden we enkel cijfers voor de onderzoeksklas. Het 

percentuele gemiddelde en de standaarddeviatie voor de lange termijn referentietoets voor de VWO5-

onderzoeksklas staan in Tabel 8. 

 

Tabel 8 

Toetsresultaten lange termijn referentietoets in VWO5-onderzoeksklas.  

 N M SD  
Controleklas - - -  
Onderzoeksklas 21 0.249 0.169  
 

Voor VWO5 kan deelvraag 1b niet beantwoord worden. 

Onderzoeksdeelvraag 2a (korte termijn nametingstoets) 

HAVO4 

De percentuele gemiddeldes en de standaarddeviaties voor de korte termijn nametingstoets in 

de HAVO4-klassen staan in Tabel 9. 

 

Tabel 9 

Toetsresultaten korte termijn nametingstoets in HAVO4-onderzoeksklas.  

 N M SD  
Controleklas 25 0.525 0.232  
Onderzoeksklas 22 0.628 0.240  
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De percentages van de Shapiro-Wilk test voor de controleklas p = 0.768 (p > .05) en voor de 

onderzoeksklas p = 0.162 (p > .05) geven aan dat de toetsresultaten voor beide klassen statistisch 

significant normaal verdeeld zijn.  

Variantieanalyse kan dus toegepast worden om de toetsresultaten te vergelijken. Er is geen 

statistisch significant verschil, ANOVA F(1,45) = 2.224, p = 0.143 (p > .05), tussen de gemiddeldes 

van de resultaten van de onderzoeksklas en de controleklas.  

VWO5 

De percentuele gemiddeldes en de standaarddeviaties voor de korte termijn nametingstoets in  

De VWO5-klassen staan in Tabel 10. 

 

Tabel 10 

Toetsresultaten korte termijn nametingstoets in VWO5-onderzoeksklas.  

 N M SD  
Controleklas 22 0.633 0.268  
Onderzoeksklas 26 0.560 0.278  
 

De percentages van de Shapiro-Wilk test voor de controleklas p = 0.433 (p > .05) en voor de 

onderzoeksklas p = 0.072 (p > .05) geven aan dat de toetsresultaten voor beide klassen statistisch 

significant normaal verdeeld zijn.  

Variantieanalyse kan dus toegepast worden om de toetsresultaten te vergelijken. Er is geen 

statistisch significant verschil, ANOVA F(1,46) = 0.845, p = 0.363 (p > .05), tussen de gemiddeldes 

van de resultaten van de onderzoeksklas en de controleklas.  

Onderzoeksdeelvraag 2b (lange termijn nametingstoets) 

HAVO4 

De percentuele gemiddeldes en de standaarddeviaties voor de lange termijn nametingstoets in  

De HAVO4-klassen staan in Tabel 11. 
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Tabel 11 

Toetsresultaten lange termijn referentietoets in HAVO4-klassen.  

 N M SD  
Controleklas 21 0.414 0.253  
Onderzoeksklas 21 0.467 0.222  
 

De percentages van de Shapiro-Wilk test voor de controleklas p = 0.239 (p > .05) en voor de 

onderzoeksklas p = 0.928 (p > .05) geven aan dat de toetsresultaten voor beide klassen statistisch 

significant normaal verdeeld zijn.  

Variantieanalyse kan dus toegepast worden om de toetsresultaten te vergelijken. Er is geen 

statistisch significant verschil, ANOVA F(1,40) = 0.532, p = 0.470 (p > .05), tussen de gemiddeldes 

van de resultaten van de onderzoeksklas en de controleklas.  

VWO5 

De percentuele gemiddeldes en de standaarddeviaties voor de lange termijn nametingstoets in  

De VWO5-klassen staan in Tabel 12. 

 

Tabel 12 

Toetsresultaten lange termijn referentietoets in VWO5-klassen.  

 N M SD  
Controleklas 19 0.127 0.110  
Onderzoeksklas 24 0.171 0.128  
 

Uit het percentage van de Shapiro-Wilk test voor de controleklas p = 0.008 (p < .05) blijkt dat 

de toetsresultaten voor de controleklas statistisch significant niet-normaal verdeeld zijn. Het 

percentage van de Shapiro-Wilk test voor de onderzoeksklas p = 0.142 (p > .05) geeft aan dat de 

toetsresultaten van de onderzoeksklas statistisch significant normaal verdeeld zijn.  

Uit de Mann-Withney test, U=184.50, N1=19, N2=24, p = 0.279 (p > .05 ), blijkt dat er geen 

statistisch significant verschil is tussen de gemiddeldes van de resultaten van de onderzoeksklas en de 

controleklas. 
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De resultaten van beide klassen op de nametingstoets lange termijn zijn erg laag. We kunnen 

ons de vraag stellen of een minder moeilijke toets een andere kijk geeft.  

Onderzoeksdeelvraag 3a (verschilscores korte termijn VS1) 

HAVO4 

De gemiddeldes en de standaarddeviaties voor de korte termijn verschilscores in de HAVO4-

klassen staan in Tabel 13. 

 

Tabel 13 

Verschilscores korte termijn in HAVO4-klassen.  

 N M SD  
Controleklas 25 -0.018 0.289  
Onderzoeksklas 22 0.061 0.292  
 

De percentages van de Shapiro-Wilk test voor de controleklas p = 0.192 (p > .05) en voor de 

onderzoeksklas p = 0.711 (p > .05) geven aan dat de toetsresultaten voor beide klassen statistisch 

significant normaal verdeeld zijn.  

Variantieanalyse kan dus toegepast worden om de toetsresultaten te vergelijken. Er is geen 

statistisch significant verschil, ANOVA F(1,45) = 0.856, p = 0.360 (p > .05), tussen de gemiddeldes 

van de resultaten van de onderzoeksklas en de controleklas.  

VWO5 

De gemiddeldes en de standaarddeviaties voor de korte termijn verschilscores in  

De VWO5-klassen staan in Tabel 14. 

 

Tabel 14 

Verschilscores korte termijn in VWO5-klassen.  

 N M SD  
Controleklas 21 -0.209 0.249  
Onderzoeksklas 26 -0.190 0.226  
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De percentages van de Shapiro-Wilk test voor de controleklas p = 0.419 (p > .05) en voor de 

onderzoeksklas p = 0.354 (p > .05) geven aan dat de toetsresultaten voor beide klassen statistisch 

significant normaal verdeeld zijn.  

Variantieanalyse kan dus toegepast worden om de toetsresultaten te vergelijken. Er is geen 

statistisch significant verschil, ANOVA F(1,45) = 0.075, p = 0.785 (p > .05), tussen de gemiddeldes 

van de resultaten van de onderzoeksklas en de controleklas.  

Onderzoeksdeelvraag 3b (verschilscores lange termijn VS2) 

HAVO4 

De gemiddeldes en de standaarddeviaties voor de lange termijn verschilscores in  

De HAVO4-klassen staan in Tabel 15. 

 

Tabel 15 

Verschilscores lange termijn in HAVO4-klassen.  

 N M SD  
Controleklas 19 0.034 0.204  
Onderzoeksklas 21 0.274 0.225  
 

Uit het percentage van de Shapiro-Wilk test voor de controleklas p = 0.036 (p < .05) blijkt dat 

de toetsresultaten voor de controleklas statistisch significant niet-normaal verdeeld zijn. Het 

percentage van de Shapiro-Wilk test voor de onderzoeksklas p = 0.559 (p > .05) geeft aan dat de 

toetsresultaten van de onderzoeksklas statistisch significant normaal verdeeld zijn.  

Uit de Mann-Withney test, U=92.50, N1=19, N2=21, p = 0.003 (p < .05 ), blijkt dat er een 

statistisch significant verschil is tussen de gemiddeldes van de resultaten van de onderzoeksklas en de 

controleklas. 

Onderzoeksdeelvraag 3c (verschilscores nametingstoetsen VS3) 

VWO5  

De gemiddeldes en de standaarddeviaties voor verschilscores tussen de nametingstoetsen in  

De VWO5-klassen staan in Tabel 16. 
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Tabel 16 

Verschilscores nametingstoetsen in VWO5-klassen.  

 N M SD  
Controleklas 19 0.480 0.241  
Onderzoeksklas 24 0.377 0.277  
 

De percentages van de Shapiro-Wilk test voor de controleklas p = 0.317 (p > .05) en voor de 

onderzoeksklas p = 0.612 (p > .05) geven aan dat de toetsresultaten voor beide klassen statistisch 

significant normaal verdeeld zijn.  

Variantieanalyse kan dus toegepast worden om de toetsresultaten te vergelijken. Er is geen 

statistisch significant verschil, ANOVA F(1,41) = 1.634, p = 0.208 (p > .05), tussen de gemiddeldes 

van de resultaten van de onderzoeksklas en de controleklas.  

 

In Tabel 17 staan bovenstaande resultaten samengevat.  

 

Tabel 17 

Overzicht: Is het verschil tussen de toetsresultaten controleklas en onderzoeksklas statistisch 
significant of niet? 
 
  HAVO4 VWO5  
1a/ referentietoets korte termijn 
 
1b/ referentietoets lange termijn 
 
2a/ nametingstoets korte termijn 
 
2b/ nametingstoets lange termijn 
 
3a/ verschilscores kort termijn 
 
3b/ verschilscores lange termijn 
 
3c/ verschilscores nametingstoets 

Niet Niet  
 
Significant 
 
Niet 
 
Niet 
 
Niet 
 
Significant 
 
- 

 
- 
 
Niet 
 
Niet 
 
Niet 
 
- 
 
Niet 

 

 

Noot: De referentietoets lange termijn kon in VWO5 niet afgenomen worden. 
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Onderzoeksdeelvraag 4  

De kwaliteit van de door leerlingen gemaakte begrippenkaarten is erg zwak. Leerlingen 

hebben niet goed geluisterd naar de instructie die elke week gegeven werd. Leerlingen schreven niet 

eens hun eigen namen op wat duidelijk was gezegd omdat het in het kader van dit onderzoek nodig is 

om de kwaliteit van de begrippenkaarten te kunnen koppelen aan de vooruitgang in diep leren. 

Daarnaast vonden veel leerlingen dit zonde van hun tijd. In plaats van te werken aan hun huiswerk, 

moesten ze hieraan werken waardoor ze meer huiswerk voor thuis hadden. Hierdoor werden de 

begrippenkaarten vaak snel en zonder veel aandacht opgesteld.  

Voor voorbeelden van begrippenkaarten en een diepgaande bespreking hiervan verwijzen we 

naar Bijlage 8.13 en Bijlage 8.14. 

Onderzoeksdeelvraag 5 

De kwaliteit van de door leerlingen gemaakte toetsvragen was gemiddeld tot goed. Leerlingen 

gaven tijdens een nabespreking aan dat zij het nuttig vonden om zelf toetsvragen te ontwerpen. Dit 

kwam mede doordat de leerlingen wisten dat ze op korte termijn een toets kregen over deze stof en 

het dus als voorbereiding op hun toets werd gezien. De leerlingen van HAVO4 waren creatiever dan 

de leerlingen van VWO5. De leerlingen van HAVO4 kwamen vaker met contextrijke opgaven terwijl 

de leerlingen van VWO5 opgaven bedachten waar geen of nauwelijks context in zat waardoor de 

opgaven ook niet aansloten bij de belevingswereld. Over het algemeen werd het toetsniveau juist 

ingeschat. Tot slot, net als bij de begrippenkaarten, vonden leerlingen het moeilijk om meerdere 

onderwerpen aan elkaar te koppelen en terug te laten komen in één opgave. De opgaven behandelden 

vaak maar over een of twee onderwerpen, maar onderwerpen uit verschillende paragrafen in een 

opgave verwerken werd niet of nauwelijks gedaan. Hieruit werd duidelijk dat leerlingen het moeilijk 

vinden om verbanden tussen de verschillende paragrafen te leggen.  

Voor voorbeelden van toetsvragen door de leerlingen opgesteld en een diepgaande bespreking 

hiervan verwijzen we naar Bijlagen 8.15 en Bijlage 8.16. 
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Onderzoeksdeelvraag 6  

Hieronder bespreken we de resultaten van de enquête. Eerst hebben we de betrouwbaarheid 

van onze enquêtes geanalyseerd door de Cronbach’s alpha te gaan berekenen voor de afgenomen 

enquêtes. In Tabel 18 staan de resultaten voor de HAVO4-onderzoeksklas.  

 

Tabel 18 

Details Cronbach’s alpha HAVO4-onderzoeksklas 

 Aantal enquêtes Aantal vragen Cronbach’s alpha  
Enquête HAVO4 21 18 0.687  

 

Wanneer de vraag “De grootte van de groepen waarin we werkten was goed” niet 

meegenomen werd, was de Cronbach’s alpha gelijk aan 0.740. We concluderen dat de ingevulde 

enquêtes betrouwbaar zijn. Een schaal met een waarde van > 0.70 gezien als betrouwbaar (Nunally, 

1978). Echter, een vraag achteraf uit de enquête verwijderen vereist wel een goede reden. Het 

onderzoek heeft plaatsgevonden in de winter waarin een griepepidemie voor veel zieken heeft 

gezorgd, ook bij de onderzoeksklas. Dit had als gevolg dat de groepsgrootte veel varieerde waardoor 

antwoorden die gegeven worden over de groepsgrootte niet betrouwbaar hoeven te zijn. De ene groep 

bestond uit vier leerlingen terwijl een andere groep maar uit twee leerlingen bestond. De week erna 

kon dit weer anders zijn. 

 Ook voor de VWO5-onderzoeksklas werd met behulp van SPSS de Cronbach’s alpha 

berekend voor de afgenomen enquêtes. In Tabel 19 staan de resultaten van de VWO5-onderzoeksklas. 

 

Tabel 19  

Details Cronbach’s alpha VWO5-onderzoeksklas 

 Aantal enquêtes Aantal vragen Cronbach’s alpha  
Enquête VWO5 26 18 0.757  

 

De Cronbach’s alpha voor deze klas is 0,757. Hierbij zijn alle enquêtevragen meegenomen en 

hebben 26 leerlingen de enquête ingevuld. Vanwege de hoge waarde van Cronbach’s alpha is besloten 
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om de vraag over de groepsgrootte erin te laten. Wanneer deze vraag eruit gehaald wordt, zal ook hier 

de Cronbach’s alpha toenemen maar dit zal geen meerwaarde hebben. De afgenomen enquête is voor 

zowel HAVO4 als VWO5 valide en betrouwbaar.  

Vervolgens bespreken we de antwoorden van de leerlingen op de enquête voor de twee 

onderzoeksklassen.  

HAVO4 

Begrippenkaarten 

Volgens veel leerlingen (71,4%) gaven de begrippenkaarten een goed overzicht over de 

leerstof, maar de begrippenkaart werd verder niet als nuttig middel gezien om de stof te begrijpen. De 

leerlingen vonden dat zij door de begrippenkaarten niet beter in staat waren om verbanden te leggen 

binnen de leerstof en het hen ook niet hielp om de theorie beter te onthouden. Ondanks dat de 

begrippenkaarten hielpen bij het krijgen van een goed overzicht van de leerstof, gaf meer dan 

driekwart van de leerlingen aan deze methode niet meer te gaan gebruiken. Extra begeleiding kan 

mogelijk leiden tot een positiever beeld en een betere uitvoering van de begrippenkaart. Een 

verbeteringssuggestie die door meerdere leerlingen werd ingevuld, was dat zij graag een 

begrippenkaart individueel wilden maken. De reden hiervoor was dat de leerling dan beter in staat zou 

zijn om voor zichzelf te bepalen wat belangrijk is.  

Opstellen van toetsvragen in groep 

De leerlingen gaven aan dat de toetsvragen, net als de begrippenkaarten, hielpen bij het 

verkrijgen van een overzicht van de toetsstof. Echter, net als bij de begrippenkaarten, vonden ze dat 

het hen niet hielp bij het krijgen van een beter begrip waardoor het niet als leerzaam werd gezien. Hier 

gaven de leerlingen aan dat zij meer begeleiding van de docent zouden willen. De 

verbeteringssuggestie die gedaan werd, is dat de moeilijkheidsgraad duidelijker moest zijn en dat het 

verwachte eindniveau duidelijk aangegeven zou moeten worden. Nu gaven de leerlingen aan dat hun 

eigen toetsvragen van een moeilijker niveau mochten zijn en dat ze zich er vaak gemakkelijk vanaf 

maakten (de snelste weg kozen). Tot slot gaven de leerlingen aan dat ze het niet nuttig vonden om de 

toetsvragen van de andere groepen te bekijken, dit in tegenstelling tot de mondelinge feedback die 

gegeven werd tijdens de les. Tijdens het gesprek waarbij mondeling om feedback werd gevraagd, 
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werd duidelijk dat de meeste leerlingen de vragen niet bekeken hadden. De reden hiervoor was dat de 

leerlingen het al druk genoeg hadden en ze geen extra werk wilden doen. De leerlingen die de vragen 

wel bekeken hadden, gaven aan dit wel nuttig te vinden. 

VWO5  

Begrippenkaarten 

Ook volgens de leerlingen van VWO5 gaven de begrippenkaarten een goed overzicht van de 

leerstof maar werden de begrippenkaart verder door twee derde van de klas niet als nuttig middel 

gezien om de stof te begrijpen. De helft van de leerlingen vonden dat zij door de begrippenkaarten 

beter in staat waren om verbanden te leggen binnen de leerstof en dat het hen geholpen had om de 

theorie beter te onthouden. Daarnaast gaf 65,4% aan dat het gebruik van begrippenkaarten leerzaam 

was, maar desondanks gaf 84,6% van de leerlingen aan deze methode niet meer te gaan gebruiken. 

In tegenstelling tot HAVO4 gaf de VWO5-klas (65,3%) aan dat zij geen extra begeleiding 

nodig hadden en dat er ook voldoende tijd gegeven werd om de begrippenkaarten te maken. Er werd 

de leerlingen gevraagd tips te geven voor verbeteringen, maar veel leerlingen gaven aan dat de 

begrippenkaarten niet nuttig waren. De leerlingen vonden het vervelend dat het ten koste ging van de 

tijd die ze normaal gesproken aan huiswerk konden besteden, ze zagen dit dus niet als een investering. 

Opstellen van toetsvragen in groep 

In tegenstelling tot de begrippenkaarten waren de VWO5-leerlingen wel positief over het zelf 

opstellen van toetsvragen. De toetsvragen hielpen bij het verkrijgen van een overzicht en een beter 

begrip van de toetsstof, waardoor deze leerlingen het zelf opstellen van toetsvragen als leerzaam 

zagen. Daarnaast gaven de VWO5-leerlingen aan dat zij niet meer begeleiding nodig hebben bij het 

opstellen van de toetsvragen. Ook hier werden er suggesties voor verbetering gedaan. Tweemaal werd 

aangegeven om de toetsstof te verdelen over de groepjes om meer diversiteit in de opdrachten te 

krijgen. Ook werd het voorstel gedaan om het opstellen van toetsvragen thuis te doen zodat de 

leerlingen meer tijd zouden hebben en de moeilijkheidsgraad van de toets omhoog zou kunnen.  

Tot slot gaven veel leerlingen aan dat ze het fijn vonden om zelf toetsopgaven te bedenken. 

Ze vonden het ook fijn dat ze er op deze manier extra uitwerkingen erbij kregen als oefenmateriaal 

voor de toets. Ook vonden veel leerlingen het fijn om dit in groepjes te doen. 
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6. Conclusie en discussie 

Inzake diep leren konden we de volgende conclusies trekken: 

Onderzoeksvraag 1a.  

Wat is het verschil tijdens de referentiefase (fase waar de begrippenkaarten en het zelf 

ontwerpen van toetsvragen nog niet van toepassing zijn) tussen de toetsresultaten van de 

onderzoeksklassen ten opzichte van de controleklassen na het aanbieden van een toets direct na de 

afsluiting van het hoofdstuk (referentietoets korte termijn)? 

Zowel voor HAVO4 als voor VWO5 hebben we geen statistisch significant verschil kunnen 

vaststellen tussen de resultaten van de korte termijn referentietoets van de controleklas en de 

onderzoeksklas.  

Onderzoeksvraag 1b.  

Wat is het verschil tijdens de referentiefase (fase waar de begrippenkaarten en het zelf 

ontwerpen van toetsvragen nog niet van toepassing zijn) tussen de toetsresultaten van de 

onderzoeksklassen ten opzichte van de controleklassen na het aanbieden van een toets drie weken na 

de afsluiting van het hoofdstuk (referentietoets lange termijn)? 

Voor HAVO4 scoorde de controleklas statistisch significant hoger dan de onderzoeksklas op 

de lange termijn referentietoets. Gemiddeld lagen de scores van de controleklas hier 15 procent hoger. 

Voor VWO5 hadden we hier geen data beschikbaar. 

Onderzoeksvraag 2a. 

Wat is het verschil tijdens de nametingsfase (fase waar de begrippenkaarten en het zelf 

ontwerpen van toetsvragen in de onderzoeksklassen worden gebruikt) tussen de toetsresultaten van de 

onderzoeksklassen ten opzichte van de controleklassen na het aanbieden van een toets direct na de 

afsluiting van het hoofdstuk (nametingstoets korte termijn)? 

Zowel voor HAVO4 als voor VWO5 hebben we geen statistisch significant verschil kunnen 

vaststellen tussen de resultaten van de korte termijn nametingstoets van de controleklas en de 

onderzoeksklas. 
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Onderzoeksvraag 2b. 

Wat is het verschil tijdens de nametingsfase (fase waar de begrippenkaarten en het zelf 

ontwerpen van toetsvragen in de onderzoeksklassen worden gebruikt) tussen de toetsresultaten van de 

onderzoeksklassen ten opzichte van de controleklassen na het aanbieden van een toets drie weken na 

de afsluiting van het hoofdstuk (nametingstoets lange termijn)? 

Zowel voor HAVO4 als voor VWO5 hebben we geen statistisch significant verschil kunnen 

vaststellen tussen de resultaten van de lange termijn nametingstoets van de controleklas en de 

onderzoeksklas. 

Onderzoeksvraag 3a. 

Wat is het verschil tussen de verschilscores VS1 (het kwantitatieve verschil tussen de korte 

termijn scores) van de onderzoeksklassen enerzijds en de controleklassen anderzijds? 

Zowel voor HAVO4 als voor VWO5 hebben we geen statistisch significant verschil kunnen 

vaststellen tussen de korte termijn verschilscores van de controleklas en de onderzoeksklas. Op korte 

termijn heeft de gekozen methodiek van begrippenkaarten en het zelf opstellen van toetsvragen geen 

statistisch significante invloed. 

Onderzoeksvraag 3b. 

Wat is het verschil tussen de verschilscores VS2 (het kwantitatieve verschil tussen de lange 

termijn scores) van de onderzoeksklas enerzijds en de controleklas anderzijds? 

Voor HAVO4 was er een significant verschil tussen de lange termijn verschilscores van de 

controleklas en de onderzoeksklas. Dit is te verklaren door het feit dat er in de referentiefase wel een 

statistisch significant verschil was, maar bij de nametingsfase niet meer. De onderzoeksklas heeft dus 

een inhaalbeweging gemaakt ten opzichte van de controleklas en scoorde gemiddeld nu zelfs beter. 

Voor VWO5 werd door het ontbreken van data, onderzoeksvraag 3b. vervangen door 

onderzoeksvraag 3c. 

Onderzoeksvraag 3c. 

Wat is het verschil tussen de verschilscores VS3 (het kwantitatieve verschil tussen de scores 

van de korte en lange termijn nametingstoetsen ) van de onderzoeksklas enerzijds en de controleklas 

anderzijds? 
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Voor VWO5 was er geen statistisch significant verschil tussen de verschilscores van de 

nametingstoetsen.  

Het was opvallend dat de onderzoeksklas van HAVO4 de lange termijn nametingstoets 

opmerkelijk beter maakte dan de lange termijn referentietoets, die wel heel slecht gemaakt werd in de 

onderzoeksklas. De controleklas scoorde in de lange termijn referentietoets opvallend beter dan de 

onderzoeksklas. Bij de lange termijn nametingstoets scoorde de onderzoeksklas iets beter dan de 

controleklas, wat toch duidt op een sterke verbetering bij de onderzoeksklas.  

 Bij de VWO5-klas dienen we in het kader van dit onderzoek toch een belangrijke 

kanttekening te maken. De afwezigheid van de docent zorgde er voor dat de lange termijn 

referentietoets niet afgenomen kon worden en er werd ook een groot deel van het behandelde 

onderwerp als zelfstudie geleerd door de leerlingen. Het is natuurlijk moeilijk in te schatten welke 

invloed de zelfstudie op het resultaat van de controleklas heeft gehad.  

Onderzoeksvraag 4 

Wat is de kwaliteit van de door leerlingen gemaakte begrippenkaarten? 

De kwaliteit van de gemaakte begrippenkaarten is zwak tot gemiddeld. Hierbij is er een 

niveauverschil tussen HAVO4 en VWO5 waarneembaar. De kwaliteit van de begrippenkaarten van 

VWO5 is zwak tot gemiddeld, de kwaliteit van de begrippenkaarten van HAVO4 is zwak. Veel 

leerlingen hadden moeite met het leggen van verbanden. Verder werd bij het maken van de 

begrippenkaarten tijdens de les duidelijk dat de leerlingen het maken van een begrippenkaart als 

tijdsverspilling zagen omdat ze gedurende die tijd niet aan huiswerkopgaven konden werken. Dit 

werd meerdere malen door leerlingen tijdens de les aangegeven. Dit betekende dat de leerlingen de 

begrippenkaarten afraffelden met als gevolg dat daardoor minder tijd en aandacht aan de 

begrippenkaart werd besteed dan gewenst. 

De begrippenkaarten waren vaak onvolledig en bevatten geen verbanden. Een duidelijke opbouw en 

structuur waren zelden aanwezig. Hoogstwaarschijnlijk was de begrippenkaart voor de makers zelf 

niet meer bruikbaar na een aantal weken. Doordat de kwaliteit van de begrippenkaarten zwak was, 

zullen deze ook niet bijdragen aan een stimulatie van diep leren. De begrippenkaarten droegen weinig 
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tot niets bij aan creativiteit en kritisch denken. Wat wel bereikt was, was dat de leerstof in groepjes 

besproken werd en dat er in groep geprobeerd werd om de belangrijkste begrippen te identificeren. 

Onderzoeksvraag 5 

Wat is de kwaliteit van de door leerlingen zelf ontworpen toetsvragen? 

Over het algemeen geldt dat de kwaliteit van de toetsvragen tussen VWO5 en HAVO4 niet 

heel erg verschillend is. Dit in tegenstelling tot de begrippenkaarten. Dit kan mogelijk komen doordat 

de leerlingen meer gemotiveerd waren in het maken van toetsvragen dan de begrippenkaarten. Ook 

zat er een beloning aan gekoppeld en is de datum van de toets bekend waardoor de leerlingen wisten 

dat ze naar de toets toewerken die een week later plaatsvond. 

Het niveau bij HAVO4 was gemiddeld tot goed. Er zijn groepen bij die theorie uit meerdere 

paragrafen in één opgaven te stopten. Echter veel groepjes beperkten zich tot één onderdeel wat vaak 

ook hetzelfde onderdeel is. Hierdoor werden er veel dezelfde soort toetsvragen gemaakt. Wat ons 

opviel is dat veel leerlingen het toetsniveau goed wisten in te schatten, dit kan te maken hebben met 

het feit dat de leerlingen in het boek gekeken hebben naar gemengde opgaven (die van toetsniveau 

zijn) ter inspiratie.  

De VWO5 leerlingen waren beduidend minder creatief in het maken van de toetsvragen. De 

HAVO4 leerlingen zorgden voor context terwijl veel toetsvragen van VWO5 geen context bevatten. 

Daarnaast lieten de leerlingen van VWO5 het na om verschillende onderwerpen in één opgave te 

gebruiken. Sommige HAVO4-groepjes gebruikten wel verschillende onderwerpen in één opgave. Dit 

kan natuurlijk met het onderwerp te maken hebben. 

Net als de HAVO4-klas wisten de leerlingen het gewenste toetsniveau goed in te schatten. Ook hier 

kan dit komen doordat de leerlingen de gemengde opgaven ter inspiratie hadden genomen. Wat bij 

deze VWO5 klas wel opmerkelijk was, was dat er soortgelijke opgaven in de toets zaten maar de 

leerlingen vervolgens niet in staat waren om hun “eigen” opgaven te maken.  

 De resultaten van de door leerlingen opgestelde toetsvragen, gaven aan dat de creativiteit 

gestimuleerd wordt, al kan dit onderwerpgerelateerd zijn. Het leggen van verbanden tussen 

verschillende onderwerpen is moeilijk voor leerlingen. Uit de resultaten van de toetsvragen en de 

enquête hierover kunnen we besluiten dat het in groep opstellen van toetsvragen diep leren stimuleert.  
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Onderzoeksvraag 6a.  

Welke punten van de gekozen methodiek ervaren de leerlingen als positief? 

• Het in groep opstellen van toetsvragen werd als nuttig ervaren. 

• Het uitwisselen van de opgestelde toetsvragen gaf de leerlingen extra oefeningen met 

uitwerking en werd als positief ervaren. 

Onderzoeksvraag 6b.  

 Wat zijn de mogelijke verbeterpunten?  

• Begrippenkaart individueel maken omdat er voor elke leerling een verschil is in kennis en hoe 

nieuwe kennis aan bestaande kan gekoppeld worden. 

• De toetsstof waar de toetsvragen over gemaakt dienen te worden, verdelen over de groepjes 

om zo meer diversiteit in de opdrachten te krijgen.  

• Het opstellen van de toetsvragen (gedeeltelijk) als huiswerk opgeven zodat de leerlingen meer 

tijd hebben en de moeilijkheidsgraad van de toets omhoog kan. Hierbij kan gedacht worden 

aan de uitwerkingen thuis individueel op te schrijven. 

 

Hoofdvraag.  

In hoeverre wordt diep leren bevorderd bij leerlingen voor het vak wiskunde, wanneer zij 

tijdens de les in groesverband werken met begrippenkaarten (kaarten waarop leerlingen de 

belangrijkste begrippen van de in die week behandelde leerstof vermelden) die zij op het eind van het 

behandelde hoofdstuk verwerken in door hen zelf opgestelde bijbehorende toetsvragen? 

 Naar aanleiding van ons onderzoek kunnen we concluderen dat de gekozen methodiek geen 

statistisch significante invloed had op korte termijn. Onze interesse gaat uiteraard voornamelijk uit 

naar de lange termijn, wegens de relatie met diep leren. Op lange termijn was er voor HAVO4 een 

statistisch significante invloed, maar voor VWO5 niet. Voor het onderzoek van VWO5 dienen we 

echter te vermelden dat er een aantal limitaties waren aan het onderzoek. Zo hadden we geen 

beschikking over een lange termijn referentietoets en werd een deel van de leerstof door de 

controleklas door zelfstudie werd doorgenomen. We vermelden ook dat de scores op de lange termijn 
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toetsen voor alle VWO5-klassen erg laag waren, wat kan wijzen op een hoog niveau van de toetsen of 

een laag prestatieniveau van de leerlingen. 

 Na analyse van de begrippenkaarten en de enquête kunnen we besluiten dat de 

begrippenkaarten weinig toegevoegde waarde gaven. We kunnen besluiten dat de begrippenkaarten, 

als visualisatievorm, geen positieve impact hadden. Dit spreekt eerder onderzoek van Fisher (2002), 

weliswaar bij oudere studenten, tegen. Een gebrek aan motivatie, interesse en tijd speelde hier een 

belangrijke rol in de onderzochte klasgroepen. Mogelijk kunnen meer begeleiding, een kortere 

opvolging of een langere periode van onderzoek (om de studenten wat meer vertrouwd te maken met 

de begrippenkaarten) hier voor verbetering zorgen.  

Na analyse van de in groep opgestelde toetsvragen en de enquête kunnen we besluiten dat de 

in groep opgestelde toetsvragen en de uitwisseling hiervan tussen de groepen een meerwaarde voor de 

leerlingen betekenden en dat dit kon bijdragen tot een bevordering van het diep leren. Dit bevestigt 

eerder beschreven onderzoeken (zie 2. Theoretische inbedding van het onderzoek), die aangaven dat 

als studenten zelf toetsvragen opstellen, dit een positief effect had op toetsresultaten en een diepere 

betekenis van het leren. 

Om de toegepaste methode of een deel hiervan in de praktijk te brengen, dient er natuurlijk 

tijd voorzien te worden voor de leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld aan het eind van een lessenreeks of 

de leerlingen kunnen dit als huiswerk uitvoeren.  

Mogelijkheden tot verder onderzoek zijn:  

• Dit onderzoek werd uitgevoerd in HAVO4 en VWO5. In HAVO4 hadden we wel een 

statistisch significant verschil in de verschilscores tussen de onderzoeksklas en de 

controleklas, in VWO5 niet. Er is een niveauverschil tussen HAVO4 en VWO5 en tevens 

een leeftijdsverschil. Men kan verder onderzoeken of leeftijd een rol speelt bij diep leren. 

Tevens kan men onderzoeken in hoeverre niveau een rol speelt. 

• Een interessant vervolgonderzoek kan zijn deze methode met begrippenkaarten en zelf 

opgestelde toetsvragen over een langere periode te laten lopen. Wij, als onderzoekers, 

ervaarden dat het voor heel wat leerlingen (vooral in HAVO4) erg moeilijk was om een 
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goede begrippenkaart op te stellen, zeker in het begin. Hetzelfde geldt voor de 

toetsvragen.  

• Verder kan er ook onderzocht worden of dat er verschillen zijn tussen jongens en meisjes. 

• Doordat de docent van de controleklas veel ziek is geweest tijdens de onderzoeksperiode, 

hebben deze leerlingen veel lesuitval gehad. Als gevolg hiervan hebben deze leerlingen 

veel theorie zelfstandig doorgewerkt. Dit kan invloed hebben gehad op het diep leren van 

deze leerlingen. Deze klas scoorde ondanks de vele lesuitval beter dan de onderzoeksklas. 

Dit zou te maken kunnen hebben met niveauverschil, het verschil tussen de jongens-

meisjes verhouding maar ook doordat de leerlingen zelfstandig hebben moeten werken 

waardoor ook hier diepleren is gestimuleerd. In hoeverre heeft zelfstandig werken invloed 

op diep leren?  
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8. Bijlagen 

8.1 Rubrics 

Tabel 1 

Rubrics beoordeling begrippenkaarten 

 Zwak Gemiddeld Goed 
Onderwerpen Op de begrippenkaarten worden 

de behandelde 
begrippen/onderwerpen niet of 
nauwelijks genoemd. 

 

Op de begrippenkaarten worden 
verschillende behandelde 
begrippen/onderwerpen genoemd 
(eventueel ook visueel). 

 

Op de begrippenkaarten worden 
de behandelde 
begrippen/onderwerpen genoemd 
(eventueel ook visueel). De 
begrippenkaarten geven een 
duidelijk overzicht van de 
behandelde leerstof. 

 
Verbanden Er worden geen verbanden gelegd 

tussen de behandelde 
onderwerpen onderling en reeds 
bestaande kennis. 

Er worden enkele verbanden 
gelegd tussen de behandelde 
onderwerpen onderling en reeds 
bestaande kennis (eventueel ook 
visueel). 

Er worden duidelijke verbanden 
gelegd tussen de behandelde 
onderwerpen onderling en reeds 
bestaande kennis. De verbanden 
zorgen voor een meerwaarde en 
zijn liefst ook visueel. 

Opbouw / structuur De begrippenkaarten zijn niet 
overzichtelijk. 

De begrippenkaarten zijn 
overzichtelijk. 

De begrippenkaarten zijn goed 
overzichtelijk en duidelijk 
(begrijpelijk voor 
medeleerlingen). 
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Tabel 2 

Rubrics beoordeling toetsvragen 

 Zwak Gemiddeld Goed 
Onderwerp De ontworpen toetsvraag dekt 

geen belangrijke aspecten van het 
hoofdstuk. 

 

De ontworpen toetsvraag dekt 
belangrijke aspecten van een 
paragraaf van het hoofdstuk. 

 

De ontworpen toetsvraag dekt 
meerdere belangrijke aspecten 
van verschillende paragrafen uit 
het hoofdstuk. 

 
Creativiteit De ontworpen toetsvraag is een 

aangepaste opgave uit het boek. 
De ontworpen toetsvraag is zelf 
bedacht maar sluit niet aan bij de 
interesses van de leerlingen. 

De ontworpen toetsvraag sluit aan 
bij actualiteiten en interesses van 
de leerlingen. 

Niveau (RTTI-niveau) De ontworpen toetsvraag is van 
een laag niveau (R-niveau). 

De ontworpen toetsvraag is van 
een matig niveau (T1 -niveau). 

De toetsvraag sluit aan bij het 
gewenste toetsniveau (T2 - of I-
niveau). 
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8.2 Enquête 

Evaluatieformulier 
    Werken met begrippenkaarten en toetsvragen opstellen in groep Naam:  

   
     

 

Helemaal 
niet mee 
eens Oneens Mee eens 

Helemaal 
mee eens 

     Begrippenkaarten 
    De begrippenkaarten geven mij een goed overzicht over de leerstof. ○    ○ ○ ○ 

De begrippenkaarten zijn nuttig om de leerstof te begrijpen. ○    ○ ○ ○ 
De begrippenkaarten helpen mij NIET om de theorie te onthouden. ○    ○ ○ ○ 
Begrippenkaarten helpen mij om verbanden te leggen tussen verschillende begrippen. ○    ○ ○ ○ 
Er is meer begeleiding van de docent nodig bij het opmaken van de begrippenkaarten. ○    ○ ○ ○ 
Ik ga in de toekomst weer gebruik maken van begrippenkaarten. ○    ○ ○ ○ 
Ik vind het moeilijk om begrippenkaarten in een groep op te stellen. ○    ○ ○ ○ 
Ik vind het leerzaam om begrippenkaarten in een groep op te stellen. ○    ○ ○ ○ 
We kregen voldoende tijd om begrippenkaarten te maken. ○    ○ ○ ○ 

     Opstellen van toetsvragen in groep 
    Het maken van toetsvragen in een groep bezorgt mij een goed overzicht over de leerstof. ○    ○ ○ ○ 

Het maken van toetsvragen in een groep helpt mij om de leerstof te begrijpen. ○    ○ ○ ○ 
Het maken van toetsvragen in een groep helpt mij NIET om de hoofdzaken te onderscheiden van de bijzaken.  ○    ○ ○ ○ 
Er is meer begeleiding van de docent nodig bij het maken van de toetsvragen in een groep. ○    ○ ○ ○ 
Ik vind het moeilijk om toetsvragen te maken in een groep. ○    ○ ○ ○ 
Ik vind het leerzaam om toetsvragen te maken in een groep. ○    ○ ○ ○ 

     Algemeen 
    De grootte van de groepen waarin we werkten was goed. ○    ○ ○ ○ 

Het was leerzaam om de toetsvragen en de uitwerkingen van de andere groepen te zien.  ○    ○ ○ ○ 
De combinatie van het werken met begrippenkaarten en de zelf gemaakte toetsvragen in groep vind ik leerzaam. ○    ○ ○ ○ 
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     Welke tips geef je mee om het gebruik van begrippenkaarten en/of het zelf opstellen in groep van toetsvragen te verbeteren? 
            

          
          
Welke punten moeten zeker behouden blijven indien we deze oefening/aanpak in de toekomst herhalen? 

              
          
          
          
Welke bijkomende opmerkingen of tips heb je?  
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8.3 Referentietoets korte termijn HAVO4 

OPGAVE 1 
Bij een warenhuis heeft men een 
tijd lang bijgehouden hoeveel 
klanten per uur gebruik maakten 
van de zelfscankassa.  
Zie de tabel. 
 

1p (T1) a Van hoeveel uren heeft men het aantal zelfscanners bijgehouden? 
2p (T1) b Hoeveel klanten hebben in deze periode gebruik gemaakt van de 

zelfscankassa? 
2p (T1) c Geef de modus en bereken de mediaan. Licht je antwoorden toe. 
3p (T2) d Bereken in één decimaal nauwkeurig het gemiddelde en de 

standaardafwijking. 
2p (T1) e Maak de boxplot. 

 

Opgave 2 
3p (T2)  Bij een onderzoek naar het gebruik van oordopjes tegen harde muziek in 

discotheken wordt onder de bezoekers van een grote discotheek een 
steekproef gehouden van 350 bezoekers. Van deze bezoekers blijken er 146 
jonger dan 18 jaar te zijn. Totaal zijn er in de discotheek 1399 bezoekers 
jonger dan 18 jaar. De populatieproportie van het kenmerk ‘jonger dan 18 jaar’ 
is daarmee 0,387. 
Bereken de steekproefproportie van het kenmerk ‘jonger dan 18 jaar’ en 
bereken het totale aantal bezoekers in de discotheek. 
 
 

OPGAVE 3 
Bij een onderzoek naar de resultaten 
van de laatste toets Nederlands is 
onder andere gekeken naar hoeveel tijd 
de 140 leerlingen besteed hebben aan 
het leren voor deze toets. Zie de 
boxplot hiernaast 
 

2p (T1) a Geef de spreidingsbreedte en de kwartielafstand. 
 
2p (T2) b Hoeveel leerlingen hebben meer dan een half uur voor deze toets geleerd? 
 

  

AANTAL ZELFSCANNERS PER UUR 

aantal 5 6 7 8 9 10 11 12 
frequentie 2 5 7 5 8 9 3 1 

      
 LEERTIJD 
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OPGAVE 4 
Saskia zit al jaren bij dezelfde provider  
voor mobiele telefonie en mobiel internet. 
Haar provider houdt sinds het moment 
waarop Saskia klant is geworden bij hoeveel 
data Saskia per maand verbruikt voor mobiel 
internet. Het resultaat zie je in de tabel 
hiernaast. 
 

1p (T1) a Hoe lang is Saskia al klant bij deze 
provider? 

 

2p (T2) b Bereken het gemiddelde verbruik. Gebruik als waarnemingsgetallen de 
klassenmiddens. 

 
3p (I) c Volgens Hans is het totale verbruik van Saskia hoger dan 8000 MB.  

Licht toe dat Hans gelijk heeft en bereken tussen welke grenzen het totale 
verbruik van Saskia ligt. 

 

3p (T2) d Teken de relatieve cumulatieve frequentiepolygoon. 
  

SASKIA’S DATAVERBRUIK PER MAAND 
verbruik in MB frequentie 
    0 –< 100 2 
100 –< 200 10 
200 –< 300 16 
300 –< 400 8 
400 –< 500 3 
500 –< 600 1 
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8.4 Referentietoets korte termijn VWO5 

OPGAVE 1 
  Gegeven is de rij A(t): 1400; 840; 504; 302,4; 181,44; … met beginterm A(1). 
4p (T1) a Stel van A(t) zowel de recursieve als de directe formule op. 
3p (T1) b Vanaf welke t is A(t) kleiner dan 1? 
3p (T2) c Bereken de som van alle termen die groter zijn dan 10. Rond af op 

gehelen. 
 
 
OPGAVE 2 

 
Zie bovenstaande figuur. 

1p (T1) a Op welk interval is de grafiek afnemend dalend? 
1p (T1) b Met welke soort van stijgen heb je te maken op het interval [ ]40, 50 ? 

2p (T2) c Schrijf een interval op waarvoor geldt dat 0y
x

∆
=

∆
.  

4p (T2) d  Teken het toenamediagram op het interval [0, 50] met 10x∆ = . 

 

OPGAVE 3 
Een reisbureau verkoopt tijdens een actieperiode gedurende twee weken elke 
dag één reis voor een hele familie naar Mallorca. Hoe sneller je boekt, hoe 
goedkoper, want iedere dag wordt de reis 15 euro duurder. De eerste dag kost 
de reis 500 euro. 

2p (T1) a Stel zowel de recursieve als de directe formule op van de prijs P van de reis 
op de te dag. Gebruik als beginterm P(1).  

3p (T2) b Bereken hoeveel euro de veertien reizen het reisbureau in totaal opleveren. 
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OPGAVE 4 
Een kweker heeft het toenamediagram hieronder gemaakt bij het verloop van 
de temperatuur T in één van zijn kassen gedurende een deel van donderdag 
12 juli. In het diagram is de tijd t in uren met t = 0 om 8 uur ’s ochtends. Het 
was om 11 uur ‘s ochtends 22°C in de kas. 

 
 
2p (T1) a Bereken de temperatuur in de kas om 8 uur ’s ochtends. 
2p (T2) b Als het warmer dan 30°C is in de kas, dan zet de kweker de ramen in het 

dak open. 
Heeft de kweker de ramen open gehad op donderdag 12 juli? Licht toe. 

4p (I) c Teken bij het oorspronkelijke toenamediagram een mogelijke grafiek. 
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8.5 Referentietoets lange termijn HAVO4 

PLUGIN-HYBRIDE  
Matthijs heeft een tijd lang bijgehouden hoeveel keer per week hij zijn 
plug-in hybride auto heeft opgeladen. Zie de tabel hieronder. 

    OPLADEN AUTO 
aantal keer per 

week  
    

0 1 2 3 
frequentie         

 
 2p 1 Hoe vaak heeft Matthijs zijn auto in deze periode opgeladen? 
 3p 2 Bereken voor deze periode het gemiddeld aantal keren per dag dat 

Matthijs zijn auto heeft opgeladen. Rond af op één decimaal. 
 
 

OORDOPJES 
Bij een onderzoek naar het gebruik van oordopjes tegen harde muziek in 
discotheken wordt onder de bezoekers van een grote discotheek een 
steekproef gehouden van 350 bezoekers. Van deze bezoekers blijken er 146 
jonger dan 18 jaar te zijn. Totaal zijn er in de discotheek 1399 bezoekers 
jonger dan 18 jaar. De populatieproportie van het kenmerk ‘jonger dan 18 jaar’ 
is daarmee 0,387. 

 3p 3 Bereken de steekproefproportie van het kenmerk ‘jonger dan 18 jaar’ en 
bereken het totale aantal bezoekers in de discotheek. 

 

APPELS 
Van een restantpartij appels, bestaande uit 800 kisten van kweker A en 600 
kisten van kweker B, is bekend dat deze rotte appels bevat. Daarom kan Jos 
deze partij van 1400 kisten, met elk 100 appels, voor een kleine prijs inkopen 
voor haar groentewinkels. De winkels waar deze kisten terecht komen 
rapporteren het aantal rotte appels per kist. De gegevens zijn verwerkt in het 
histogram hieronder. Van de kisten van kweker A is het aantal rotte appels per 
kist bovendien verwerkt in de relatieve cumulatieve frequentiepolygoon 
hieronder. 
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      ROTTE APPELS PER KIST   

  

ROTTE APPELS PER KIST 
VAN KWEKER A 

 

 

 

 2p 4 Hoeveel kisten van kweker A bevatten minder dan 12 rotte appels? 
 4p 5 Volgens Jos is hoogstens 5% van de appels in de partij rot. 

Toon aan dat Jos geen gelijk kan hebben. 
 3p 6 Hoeveel procent van de kisten met minder dan 4 rotte appels zijn 

afkomstig van kweker B? 
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8.6 Referentietoets lange termijn VWO5 

WIELRENNEN 
Peter gaat een rondje van 40 km fietsen op de racefiets. Over de eerste km 
doet Peter precies 2 minuten. Over elke km daarna doet hij 1 seconde langer 
dan over de km ervoor. 

 4p 1 Bereken hoeveel minuten Peter over het rondje doet.  
 
 

ZESHOEKSGETALLEN 
Er zijn twee soorten zeshoeksgetallen. Hieronder zie je van een van de 
soorten de eerste drie zeshoeksgetallen uitgebeeld.  

 

Bij deze zeshoeksgetallen hoort de directe formule 23 3 1.nZ n n= − +   
 4p 2 Gebruik de directe formule om de recursieve formule op te stellen. 

 
 
AUTOVERHUURBEDRIJF 

Juan van autoverhuurbedrijf Alamo op de luchthaven van Phoenix houdt per 
uur bij hoeveel huurauto’s er door zijn klanten zijn opgehaald en hoeveel er 
zijn teruggebracht. Klanten brengen de huurauto nooit op dezelfde dag terug. 
Als een klant een huurauto komt ophalen, maar er geen beschikbaar is, dan 
leent Juan een auto van een ander verhuurbedrijf. 
Tijdens zijn dienst op maandagochtend heeft hij onderstaande tabel gemaakt. 
Hierin is N het aantal auto’s dat van zijn eigen bedrijf beschikbaar is. Als Juan 
om 13:00 uur naar huis gaat, dan zijn er 9 huurauto’s van zijn eigen bedrijf 
beschikbaar.  

  

Z Z Z
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     VERANDERING VAN HET AANTAL HUURAUTO’S OP MAANDAGOCHTEND 

 

 

 4p 3 Hoeveel auto’s heeft Juan op zijn minst moeten lenen bij een ander 

verhuurbedrijf tijdens zijn dienst op maandagochtend? 

 

MELKPAK 
Een pak melk wordt uit de koelkast gehaald en na een tijdje weer teruggezet. 
Bij de temperatuur T in °C van de melk in het pak t minuten nadat het uit de 
koelkast is gehaald hoort de formule 3 20,008 0,04 1,2 4.t t tT + + += −   

 2p 4 Bereken het differentiequotiënt van T op het interval [3, 8]. Rond af op één 
decimaal. 

 3p 5 Bereken de gemiddelde snelheid waarmee de temperatuur verandert in de 
eerste twee minuten nadat het pak uit de koelkast is gehaald. Rond af op 
één decimaal. 
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8.7 Nametingstoets korte termijn HAVO4 

OPGAVE 1 

Vanaf het moment van bereiden neemt de kwaliteit van een levensmiddel 
voortdurend af. Een banketbakker gebruikt voor de kwaliteit K van door hem 
gemaakte taartjes de formule K = 100 – 0,25t. Door toevoeging van een 
conserveermiddel kan de banketbakker voor de kwaliteit Q van deze taartjes 
de formule Q = 90 – 1,008t gebruiken. In beide formules is t de tijd in minuten 
die verstreken is vanaf het moment van bereiding. In deze opgave vergelijken 
we twee taartjes die op hetzelfde moment zijn gemaakt, waarvan de ene met 
conserveermiddel en de ander zonder conserveermiddel is bereid. 

3p (T1) a Schets de grafieken van K en Q in één figuur. Een geschikt venster is  
Xmin = 0, Xmax = 600, Ymin = 0 en Ymax = 100. 

2p (T1) b Hoeveel minuten na bereiding is de kwaliteit van beide taartjes gelijk? Geef 
je antwoord in gehele minuten nauwkeurig. 

2p (T2)  c Het taartje is bedorven als de kwaliteit gelijk is aan 0. 
Hoeveel minuten na bereiding is het taartje zonder conserveermiddel 
bedorven? 

4p (I) d De banketbakker kan de taartjes niet meer verkopen als de kwaliteit lager 
dan 37,5 is. 
Hoeveel minuten kan de banketbakker het taartje met conserveermiddel 
langer verkopen dan het taartje zonder conserveermiddel? Geef je 
antwoord in gehele minuten nauwkeurig. 

 

OPGAVE 3 

 In de tabel zie je gegevens over het aantal uitgesproken faillissementen in 
Nederland, onderverdeeld naar een aantal bedrijfstakken. 

 
 AANTAL UITGESPROKEN FAILLISSEMENTEN 

jaar 2007 2011 2014 
totaal 8229 6883 7621 
industrie 876 726 565 
horeca 303 376 381 
cultuur, sport en recreatie 85 131 106 

 
3p (T1)  a Bereken met behulp van lineair interpoleren het aantal faillissementen in de 

bedrijfstak horeca in 2009. 
4p (T2)  b Bereken met behulp van lineair extrapoleren hoeveel procent van de 

faillissementen in 2020 naar verwachting voor rekening van de bedrijfstak 
industrie komt. Neem hierbij aan dat in 2020 het totaal aantal uitgesproken 
faillissementen 9097 is. 
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OPGAVE 4 

 Bij een groot bedrijf wordt bijgehouden hoeveel internet-storingen er jaarlijks 
plaatsvinden. Ook wordt bijgehouden hoe lang deze storingen gemiddeld 
duren. In onderstaande figuur staat informatie over de internet-storingen van 
het bedrijf in de periode 2008 tot en met 2014. 

 

 
 

2p (T1) a Wat was de gemiddelde duur van de storingen in 2012? 
3p (T2) b Wat was de totale duur van alle storingen in 2010? Geef je antwoord in 

uren. 
3p (I) c Hoeveel procent was de totale duur van alle storingen in 2014 lager dan in 

2008? 
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8.8 Nametingstoets korte termijn VWO5  

Toets bestond uit meerdere hoofdstukken, hieronder alleen de relevante vragen voor het 
onderzoek 
 

OPGAVE 1  

Van de onafhankelijke 
toevalsvariabelen X en Y zijn de 
kansverdelingen gegeven. 

4p (T1) Bereken E(X), ,Xσ  E(Y) en 
 .Yσ  Rond zo nodig af op drie 
 decimalen. 

  
 

OPGAVE 2 
De oppervlakte van het gebied onder een normaalkromme links van 4 is gelijk aan 
0,30. 

4p (T2) Bereken µ als gegeven is dat σ = 1,12. Rond af op twee decimalen. 
 

 
OPGAVE 3 
Het gewicht van de grove leverworsten van slagerij Aalpoel is bij benadering 
normaal verdeeld met een gemiddelde van 540 gram en een 
standaardafwijking van 25 gram. 

2p (T1) a Hoeveel procent van de grove leverworsten van deze slagerij weegt minder 
dan 500 gram? 

3p (T2) b Wat weet je van het gewicht van de 25% zwaarste worsten? Rond af op 
gehele grammen. 

 

OPGAVE 5 
Het gewicht van de avocado’s in een grote partij is bij benadering normaal 
verdeeld. Van de avocado’s weegt 0,5% minder dan 180 gram en 10% meer 
dan 207 gram.  

 
4p (T1) Gebruik het normaal-waarschijnlijkheidspapier op het werkblad om uit te 

zoeken hoe groot het gemiddelde en de standaardafwijking van het gewicht 
zijn. Geef de antwoorden in gehele grammen nauwkeurig. 

 

OPGAVE 6 
De schijf hiernaast is verdeeld in vijf even grote 
sectoren. Op elke sector staat een letter.  
Niels laat deze schijf  tien keer draaien. 
Bereken de kans op 

x 1 2 3 4 5 6 
P(X = x) 0,08 0,16 0,32 0,22 0,16 0,06 

y 1 3 5 7 8 10 
P( Y = y) 1

18   3
18  7

18  4
18  2

18  1
18  
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2p c geen enkele keer K 
3p d zes keer P en geen enkele keer S 
4p e minstens twee maar minder dan acht keer K. 
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8.9 Nametingstoets lange termijn HAVO4 

ZORKOSTEN IN NEDERLAND 
In de tabel staat informatie over de totale zorgkosten in Nederland in 2011. 

In totaal werd er in 2011 in Nederland ruim 89 miljard euro uitgegeven aan zorg. In 
2011 had Nederland 16,66 miljoen inwoners. 

 
ZORGKOSTEN NEDERLAND IN 2011 

kostenpost kosten in euro’s 
x 1 000 000 

ziekenhuiszorg en medisch 
specialistische zorg 24 077 

ouderenzorg 16 396 
welzijnszorg 10 352 

genees- en hulpmiddelen, 
lichaamsmaterialen 9040 

overige 29 516 
totaal 89 381 

 
 3p (T2) 1 In 2011 werd van de kostenpost ‘overige’ 1,7% uitgegeven aan ambulancevervoer. 

Hoeveel procent is dat van de totale zorgkosten? 
 3p (T2) 2 In 2012 waren de zorgkosten in Nederland gemiddeld 5535 euro per persoon. In 

2012 had Nederland 16,73 miljoen inwoners. 
Met hoeveel procent zijn de totale zorgkosten in 2012 gestegen ten opzichte van 
2011? 

 4p (T2) 3 Neem aan dat de totale zorgkosten vanaf 2011 elk jaar met 4,3% zullen toenemen 
en dat het aantal inwoners vanaf 2011 elk jaar met 0,4% zal toenemen. 
Wat zullen de gemiddelde zorgkosten per persoon zijn in 2030? Rond af op een 
geheel aantal euro’s. 
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TOERISTISCHE RONDLEIDINGEN 
Een bedrijf biedt in de zomervakantie toeristische rondleidingen aan in 

Amsterdam. Na afloop van de rondleiding kunnen toeristen allerlei producten 
proeven die in de stad gemaakt worden. Voor de weekopbrengst R van de 
rondleidingen gebruikt het bedrijf de formule 20,01 15,4R q q= − + . De wekelijkse 
kosten K in euro’s die het bedrijf maakt voor de rondleidingen zijn gegeven door 
de formule K = 1,2q + 1000. In deze formules zijn K en R in euro’s en is q het 
aantal toeristen dat per week wordt rondgeleid. 

 3p (T1) 4 Hoeveel toeristen moeten er per week worden rondgeleid voor een maximale 
opbrengst? Hoe groot is de maximale opbrengst? 

 2p (T2) 5 In een week worden 500 toeristen rondgeleid. 
Hoeveel winst maakt het bedrijf die week? 

 4p (I)   6 Hoeveel winst maakt het bedrijf als de weekopbrengst 3625 euro is? Geef beide 
mogelijkheden. 
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8.10 Nametingstoets lange termijn VWO5 

FRISDRANK 
Bij een fastfoodfiliaal vult een machine bekers frisdrank. Er kan gekozen 
worden uit de formaten small, medium en large. De afgegeven hoeveelheid 
frisdrank is bij al deze formaten bij benadering normaal verdeeld. 
Bij de medium bekers is de gemiddelde hoeveelheid frisdrank 0,41 L en de 
standaardafwijking 0,05 L. 

 2p (T1) 1 Op een avond worden er in dit filiaal 300 medium bekers frisdrank 
verkocht. Hoeveel daarvan, verwacht je, bevatten meer dan een halve liter 
frisdrank? 

 
  Simone bestelt in dit filiaal vier medium bekers frisdrank. 
 4p (I)  2 Bereken de kans dat hoogstens één van de bekers die ze krijgt minder 

dan 0,35 L frisdrank bevat. 
 

Bij de small bekers is de gemiddeld afgegeven hoeveelheid 25 cL en de 
standaardafwijking is 2 cL. Paul heeft een small beker frisdrank die behoort tot 
de 5% volste bekers van het formaat small. 

 3p (T1) 3 Wat weet je van de hoeveelheid frisdrank in de beker van Paul? 
 

De gemiddelde hoeveelheid frisdrank in bekers van het formaat large is 610 
mL. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 48 bekers minder dan een halve liter 
frisdrank bevat. 

  4p (T2) 4 Bereken de standaardafwijking in gehele mL nauwkeurig. 
 

 

BOEKING 
Reisorganisatie Janened heeft op Ibiza twee hotels: Sol Más en Palma. Beide 
hotels hebben uitsluitend tweepersoonskamers. Hotel Sol Más heeft 70 
kamers en Palma heeft er 120. De 190 kamers zijn allen gelijkwaardig en zijn 
steeds voor één week te boeken. Mensen die een kamer op Ibiza boeken bij 
Janened kunnen niet kiezen in welk van deze hotels ze een kamer krijgen. Dat 
bepaalt Janened. 
Een vriendengroep boekt voor week 26 vier kamers. Omdat zij de eersten zijn 
die boeken voor deze week worden door Janened willekeurig 4 kamers voor 
hen gereserveerd. 
Bereken de kans dat 

 3p (T1) 5 ze twee kamers in Sol Más krijgen en twee kamers in Palma 
 4p (T2) 6 ze vier kamers in hetzelfde hotel krijgen. 
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BINOMIALE VERDELING 
Van een binomiaal verdeelde toevalsvariabele X is E(X) = 6,3 en σX = 2,1. 

 7p (T2) 7 Bereken P(X ≥ 7). 
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8.11 Resultaten onderzoek totaaltabel 

In onderstaande tabellen Tabel 20 tot en met Tabel 23 staan de resultaten uitgesplitst per 

RTTI-categorie (T1, T2 en I) en tevens voor T2 en I samen en voor het totaal. In de tabellen staan de 

resultaten voor de toetsen (referentietoets korte termijn, referentietoets lange termijn, nametingstoets 

korte termijn, nametingstoets lange termijn) evenals de resultaten voor de verschilscores korte termijn, 

lange termijn (enkel HAVO4) en de verschilscores van de nametingstoetsen (enkel VWO5) 

weergegeven. 

Voor elke klas staan in de tabellen volgende scores: gemiddelde, standaarddeviatie en 

significantieniveau Shapiro-Wilk test  

De resultaten van de controleklas en de onderzoeksklas worden dan vergeleken met behulp 

van de ANOVA-test, indien beide datasets normaal verdeeld zijn. In het andere geval (tenminste één 

dataset niet normaal verdeeld) wordt de Mann-Whitney U test gebruikt. Beide testen zijn te vinden in 

onderstaande data, echter de test in kleur (rood of groen) geniet de voorkeur. De rode kleur staat voor 

een significant verschil van de resultaten van de controleklas en de onderzoeksklas, de groene kleur 

geeft aan dat er geen significant verschil is van de resultaten. 
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Tabel 20   
 
Resultaten HAVO4 deel 1 
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Tabel 21  
 
Resultaten HAVO4 deel 2 
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Tabel 22  
 
Resultaten VWO5 deel 1 
 

 
 



DIEP LEREN: BEGRIPPENKAARTEN EN ZELF ONTWORPEN TOETSVRAGEN 69 

Tabel 23 
 
Resultaten VWO5 deel 2 
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8.12 Resultaten toetsen HAVO4 

Onderstaande tabellen bevatten informatie over hoe de toets gemaakt is. Er zijn verschillende soorten vragen, bijvoorbeeld T1 staat voor toepassingsgericht 

vergelijkbaar met geoefende situaties. Het cijfer tussen haakjes hierachter is de maximale score die behaald had kunnen worden. Daaronder staat score 0, score 

1 etc. Deze geven aan hoeveel leerlingen deze score hebben behaald bij dit onderdeel. 

 

Tabel 24 

Details resultaten referentietoets korte termijn HAVO4-onderzoeksklas 

Vraag T1(1) T1(2) T1(2) T2(3) T1(2) T2(3) T1(2) T2(2) T1(1) T2(2) I(3) T2(3) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 

6 
16 
- 
- 

6 
3 
13 
- 

2 
10 
10 
- 

1 
5 
4 
12 

3 
7 
12 
- 

8 
3 
6 
5 

0 
2 
20 
- 

8 
1 
13 
- 

0 
22 
- 
- 

3 
1 
18 
- 

6 
10 
2 
4 

2 
2 
4 
14 

 

Tabel 25 

Details resultaten referentietoets korte termijn HAVO4-controleklas 

Vraag T1(1) T1(2) T1(2) T2(3) T1(2) T2(3) T1(2) T2(2) T1(1) T2(2) I(3) T2(3) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 

3 
23 
- 
- 

9 
1 
16 
- 

1 
6 
19 
- 

4 
6 
3 
13 

2 
8 
16 
- 

8 
3 
7 
8 

4 
5 
17 
- 

11 
2 
13 
- 

1 
25 
- 
- 

2 
2 
24 
- 

10 
4 
5 
7 

12 
2 
3 
9 
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Tabel 26 

Details resultaten referentietoets lange termijn HAVO4-onderzoeksklas 

Vraag T1(2) T2(3) T2(3) T1(2) T2(4) I(3) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

2 
3 
16 
- 
- 

6 
10 
1 
4 
- 

12 
1 
4 
4 
- 

11 
3 
7 
- 
- 

18 
0 
2 
0 
1 

20 
1 
0 
0 
- 

 

Tabel 27 

Details resultaten referentietoets lange termijn HAVO4-controlesklas 

Vraag T1(2) T2(3) T2(3) T1(2) T2(4) I(3) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

3 
5 
13 
- 
- 

5 
6 
1 
9 
- 

3 
6 
8 
4 
- 

8 
0 
13 
- 
- 

15 
3 
3 
0 
0 

14 
0 
4 
3 
- 
 

 

Tabel 28 

Details resultaten nametingstoets korte termijn HAVO4-onderzoeksklas 

Vraag T1(3) T1(2) T2(2) I(4) T1(3) T2(4) T1(2) T2(3) I(3) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

3 
3 
9 
7 
- 

12 
2 
8 
- 
- 

8 
2 
12 
- 
- 

8 
2 
1 
4 
7 

2 
1 
7 
12 
- 

5 
0 
0 
5 
12 

1 
0 
21 
- 
- 

4 
2 
2 
14 
- 

3 
5 
7 
7 
- 

 

Tabel 29 

Details resultaten nametingstoets korte termijn HAVO4-controleklas 

Vraag T1(3) T1(2) T2(2) I(4) T1(3) T2(4) T1(2) T2(3) I(3) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

2 
2 
4 
17 
- 

8 
9 
8 
- 
- 

11 
8 
6 
- 
- 

9 
7 
3 
1 
5 

3 
1 
4 
17 
- 

6 
1 
4 
6 
8 

4 
1 
20 
- 
- 

6 
1 
1 
17 
- 

7 
3 
7 
8 
- 
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Tabel 30 

Details resultaten nametingstoets lange termijn HAVO4-onderzoeksklas 

Vraag T2(3) T2(3) T2(4) T1(3) T2(2) I(4) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

4 
3 
7 
7 
- 

2 
1 
7 
11 
- 

10 
0 
6 
3 
2 

17 
2 
1 
1 
- 

4 
6 
11 
- 
- 

13 
4 
3 
0 
1 

 

Tabel 31 

Details resultaten nametingstoets lange termijn HAVO4-controleklas  

Vraag T2(3) T2(3) T2(4) T1(3) T2(2) I(4) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

6 
1 
9 
5 
- 

7 
0 
6 
8 
- 

10 
0 
2 
5 
4 

17 
3 
1 
0 
- 

5 
3 
13 
- 
- 

17 
3 
1 
0 
0 
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8.13 Resultaten toetsen VWO5 

Onderstaande tabellen bevatten informatie over hoe de toets gemaakt is. Er zijn verschillende soorten vragen, bijvoorbeeld T1 staat voor toepassingsgericht 

vergelijkbaar met geoefende situaties. Het cijfer tussen haakjes hierachter is de maximale score die behaald had kunnen worden. Daaronder staat score 0, score 

1 etc. Deze geven aan hoeveel leerlingen deze score hebben behaald bij dit onderdeel. 

 

Tabel 32 

Details resultaten referentietoets korte termijn VWO5-onderzoeksklas 

Vraag T1(4) T1(3) T2(3) T1(1) T1(1) T2(2) T2(4) T1(2) T2(3) T1(2) T2(2) I(4) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

0 
2 
7 
13 
4 

4 
0 
5 
17 
- 

7 
4 
6 
9 
- 

20 
6 
- 
- 
- 

1 
25 
- 
- 
- 

2 
0 
24 
- 
- 

2 
0 
7 
1 
16 

3 
11 
12 
- 
- 

4 
2 
3 
17 
- 

2 
1 
23 
- 
- 

1 
4 
21 
- 
- 

2 
0 
9 
3 
12 

 

Tabel 33 

Details resultaten referentietoets korte termijn VWO5-controleklas 

Vraag T1(4) T1(3) T2(3) T1(1) T1(1) T2(2) T2(4) T1(2) T2(3) T1(2) T2(2) I(4) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

1 
3 
4 
6 
8 

2 
5 
1 
14 
- 

2 
1 
4 
15 
- 

20 
2 
- 
- 
- 

3 
19 
- 
- 
- 

4 
0 
18 
- 
- 

1 
1 
1 
7 
12 

2 
8 
12 
- 
- 

0 
2 
3 
17 
- 

1 
2 
19 
- 
- 

1 
1 
20 
- 
- 

0 
1 
8 
3 
10 
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Tabel 34 

Details resultaten referentietoets lange termijn VWO5-onderzoeksklas 

Vraag T2(4) T2(4) I(4) T2(2) T2(3) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

18 
1 
1 
0 
5 

4 
25 
0 
0 
0 

15 
1 
2 
2 
5 

10 
7 
8 
- 
- 

13 
1 
5 
6 
- 

 

Tabel 35 

Details resultaten nametingstoets korte termijn VWO5-onderzoeksklas 

Vraag T1(4) T2(4) T1(2) T2(3) T1(4) T1(2) I(3) T2(4) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

2 
3 
3 
4 
14 

7 
1 
0 
1 
17 

6 
1 
19 
- 
- 

8 
2 
2 
14 
- 

7 
4 
4 
5 
6 

6 
0 
20 
- 
- 

4 
10 
1 
11 
- 

12 
3 
3 
2 
6 

 

Tabel 36 

Details resultaten nametingstoets korte termijn VWO5-controleklas 

Vraag T1(4) T2(4) T1(2) T2(3) T1(4) T1(2) I(3) T2(4) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

2 
0 
3 
2 
15 

2 
1 
3 
3 
13 

3 
1 
18 
- 
- 

4 
6 
1 
11 
- 

1 
0 
3 
5 
13 

1 
1 
20 
- 
- 

4 
2 
5 
11 
- 

8 
3 
2 
2 
7 

 

Tabel 37 

Details resultaten nametingstoets lange termijn VWO5-onderzoeksklas 

Vraag T1(2) I(4) T1(3) T2(4) T1(3) T2(4) T2(7) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

10 
5 
9 
- 
- 

12 
9 
1 
1 
1 

9 
0 
3 
12 
- 

21 
2 
1 
0 
0 

6 
4 
3 
11 
- 

7 
4 
0 
1 
12 

23 
1 
0 
0 
0 
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Tabel 38 

Details resultaten nametingstoets lange termijn VWO5-controleklas 

Vraag T1(2) I(4) T1(3) T2(4) T1(3) T2(4) T2(7) 
Score 0 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

13 
2 
4 
- 
- 

13 
5 
1 
0 
0 

16 
0 
0 
3 
- 

19 
0 
0 
0 
0 

6 
2 
1 
10 
- 

8 
1 
1 
0 
9 

19 
0 
0 
0 
0 
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Figuur 3. Begrippenkaart 
ingeleverd door jongens die het 
niet serieus namen. 

8.14 Begrippenkaarten HAVO4 

Als onderdeel van dit onderzoek hebben de leerlingen uit de onderzoeksklassen (HAVO4 en 

VWO5) op het eind van elke week een begrippenkaart moeten maken met een groepje. De leerlingen 

hebben zelf de groepjes mogen vormen. De groepsgrootte was maximaal vier leerlingen en minimaal 

drie leerlingen. Echter als gevolg van ziekte varieerde de groepsgrootte regelmatig en is het 

voorgekomen dat leerlingen soms alleen aan een begrippenkaart hebben moeten werken.  

Alle leerlingen hebben de volgende instructie gekregen bij het maken van de 

begrippenkaarten: “Op de begrippenkaarten zet je het belangrijkste dat je deze week hebt geleerd. Je 

probeert verbanden te leggen tussen de begrippen op je kaart, wat hebben ze met elkaar te maken, en 

probeer de nieuwe theorie te koppelen aan kennis die je al hebt. Verder ben je vrij om erop te zetten 

wat je wilt, je mag tekenen en schrijven. Ook kun je opschrijven welke opgave(n) belangrijk voor je 

zijn.” 

We hebben er bewust voor gekozen om de leerlingen niet bij te sturen tijdens het maken van 

de begrippenkaarten. De redenen hiervoor zijn: 

1. De leerlingen hadden een duidelijk instructie gehad (elke week herhaald); 

2. We wilden het onderzoek niet wilde beïnvloeden door leerlingen te sturen; 

3. Het gevaar bestond dat wanneer wij de leerlingen gingen sturen bij het maken van hun 

begrippenkaart, wijzelf de verbanden zouden leggen en wijzelf zouden aangeven wat wij 

belangrijk vonden. Het doel was juist dat de leerlingen hier zelf over nadenken en dit 

proces met hun groepje zelf doormaakten. 

De begrippenkaarten hebben we beoordeeld met behulp van Rubrics (zie Bijlage 1). 

Het niveau bij HAVO4 was over het algemeen zwak. De 

jongens presteerden beduidend slechter dan de meisjes. De jongens 

hadden zeker de eerste week de begrippenkaart niet serieus 

genomen wat duidelijk naar voren kwam, zie Figuur 3. 
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Figuur 4. Voorbeeld begrippenkaart HAVO4. 

Verder werd tijdens het maken van de begrippenkaarten tijdens de les duidelijk dat de 

leerlingen het maken van een begrippenkaart als tijdsverspilling zagen omdat ze gedurende die tijd 

niet aan huiswerkopgaven konden werken. Dit werd meerdere malen door leerlingen tijdens de les 

aangegeven. Dit betekende dat de leerlingen de begrippenkaarten afraffelden met als gevolg dat 

daardoor minder tijd en aandacht aan de begrippenkaarten werd besteed dan gewenst. 

De begrippenkaarten waren vaak niet volledig, bevatten geen verbanden en vaak waren een 

duidelijke opbouw en structuur niet aanwezig. In Figuur 4 kan men een voorbeeld vinden van een 

begrippenkaart die ingeleverd werd. Hoogstwaarschijnlijk was de begrippenkaart ook voor de makers 

zelf niet meer bruikbaar na een aantal weken. Deze begrippenkaarten droegen inderdaad niet bij aan 

een stimulatie van diep-leren. Wat wel bereikt 

werd, was dat de groepjes de leerstof bespraken en 

gezamenlijk de belangrijkste elementen 

probeerden te achterhalen. 
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8.15 Begrippenkaarten VWO5 

Het niveau van de begrippenkaarten bij VWO5 was hoger dan bij HAVO 4, maar nog steeds 

zwak tot gemiddeld. Opvallend was dat in VWO5 de leerlingen kozen voor gemengde groepen (zowel 

jongens als meisjes), terwijl in HAVO4 er een duidelijke scheiding was tussen jongens en meisjes. Dit 

had waarschijnlijk met leeftijd te maken en wellicht ook met niveauverschil. De eerste week heeft één 

groepje een mooie begrippenkaart gemaakt, zie Figuur 5. 

 

Figuur 5.Voorbeeld prima begrippenkaart VWO5. 

 

Net als bij HAVO4 vonden veel leerlingen, maar wel in mindere dan in HAVO4, het maken 

van de begrippenkaarten een tijdsverspilling. Dit was ook te zien in de kwaliteit van sommige 

begrippenkaarten. Een voorbeeld van een zwakke begrippenkaart waarbij de leerlingen zich weinig 

hadden ingespannen is te vinden in Figuur 6. Deze begrippenkaart komt sterk met de overige 

begrippenkaarten die werden ingeleverd. De begrippenkaarten waren vaak niet volledig, bevatten geen 

verbanden en vaak waren een duidelijke opbouw en structuur afwezig.  
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Figuur 6.Voorbeeld zwakke begrippenkaart VWO5. 

 

Zulke zwakke begrippenkaarten droegen, net als bij HAVO4, waarschijnlijk niets bij aan diep-

leren. Wat dat wel bereikt werd, was dat groepjes de leerstof bespraken en gezamenlijk de 

belangrijkste elementen probeerden te achterhalen. 

Aanbevelingen voor de toekomst 

Veel leerlingen gaven aan dat een begrippenkaart persoonlijk zou moeten zijn. Dit omdat 

iedereen op een andere manier leert. Daarom zouden wij adviseren om de begrippenkaart als huiswerk 

op te geven. Leerlingen kunnen er thuis op hun gemak aan werken en kunnen er hun persoonlijke 

overzicht van maken.  

Het lijkt ons wel verstandig dat deze begrippenkaarten de les erna ingeleverd worden zodat de 

leerlingen ook serieus aan de begrippenkaarten werken. Er kan hier ook nog gedacht worden een 

beoordeling geven die meetelt voor het eindcijfer zodat de leerlingen een extra extrinsieke stimulans 

hebben om serieus aan de begrippenkaarten werken.  

Een aantal begrippenkaarten kunnen klassikaal besproken worden zodat leerlingen weten wat 

belangrijk is, waar ze op moeten letten en welke verbanden er zijn. Hiermee kunnen ze hun eigen 

begrippenkaart, die ze natuurlijk weer terug hebben gekregen, mee aanvullen. 

Verder is het verstandig om de leerlingen in huiswerk te compenseren wanneer ze aan een 

begrippenkaart moeten werken. Dit kan door de leerlingen bijvoorbeeld minder huiswerk op te geven 
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en dus als docent te selecteren in de opgaven rekening houdend met de verbanden op de 

begrippenkaart. 

Tot slot het advies om de leerlingen gedurende de eerste weken veel feedback te geven bij het 

maken van de begrippenkaarten. Wanneer leerlingen weten hoe ze een goede begrippenkaart maken, 

kan de hoeveelheid feedback afnemen. Hierdoor wordt waarschijnlijk het nut van de begrippenkaart 

duidelijker en hebben de leerlingen ook een handig overzicht wanneer ze gaan studeren voor een toets. 
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8.16 Resultaten opstellen van toetsvragen HAVO4 

Naast de kwaliteit van de begrippenkaarten speelt de kwaliteit van de ontworpen toetsvragen 

ook een rol bij ons onderzoek. De leerlingen uit de onderzoeksklassen (HAVO4 en VWO5) hebben 

daarom op het eind van het hoofdstuk samen met hun groepje zelf een toetsvraag ontworpen.  

Alle leerlingen hebben de volgende instructie gekregen bij het maken van de toetsvragen in 

groep: “Probeer te bedenken welke stof van het hoofdstuk in jullie proefwerk terug zal komen. Bedenk 

hier vervolgens een toetsvraag bij die in het proefwerk zou kunnen staan. Gebruik jullie 

begrippenkaarten om ideeën te krijgen en om verschillende stukken theorie in één opgave terug te 

laten komen. Wanneer er een hele goede opgave bij zit, kan het zijn dat we deze opgave in het 

proefwerk van dit hoofdstuk zullen zetten. Lever op het eind van de les deze proefwerkopgave met 

uitwerkingen in.” 

Ook hier hebben we er bewust voor gekozen om de leerlingen niet bij te sturen tijdens het 

maken van de toetsvragen. De redenen hiervoor zijn: 

1. De leerlingen hadden een duidelijk instructie gehad (elke week herhaald); 

2. We wilden het onderzoek niet wilde beïnvloeden door leerlingen te sturen; 

3. We wilden graag dat de leerlingen zelf hun creativiteit aanspreken en zelf verbanden 

proberen te leggen tussen de paragrafen.  

We hebben de kwaliteit van de toetsvragen beoordeeld met behulp van rubrics (zie Bijlage 1). 

De kwaliteit van de toetsvragen tussen VWO5 en HAVO4 was niet heel erg verschillend, dit in 

tegenstelling tot de begrippenkaarten. Dit kan wellicht komen doordat de leerlingen meer gemotiveerd 

waren in het maken van toetsvragen dan de begrippenkaarten. Ook zat er een beloning aan gekoppeld 

en is de datum van de toets bekend waardoor de leerlingen wisten dat ze naar de toets toewerkten die 

een week later plaatsvond. 

Het niveau bij HAVO4 was gemiddeld tot goed. Er waren groepen bij die theorie uit meerdere 

paragrafen in één opgaven wisten te stoppen. Echter veel groepjes beperkten zich tot één onderdeel 

wat vaak ook hetzelfde onderdeel was. Hierdoor werden er veel dezelfde soort toetsvragen gemaakt. 

Wat ons opviel, was dat veel leerlingen het toetsniveau goed wisten in te schatten, dit kan te maken 
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hebben met het feit dat de leerlingen in het boek gekeken hadden naar gemengde opgaven (die 

toetsniveau zijn) ter inspiratie.  

Een groepje had een opgave uit het boek genomen, de getallen en vragen iets aangepast en dat 

als toetsvraag ingeleverd. Het niveau was natuurlijk goed echter van creativiteit was natuurlijk geen 

sprake meer. Voorbeelden van ingeleverde toetsvragen zijn te vinden in Figuur 7 en Figuur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Door HAVO4-leerlingen ontworpen toetsvragen. 

Figuur 8. Door HAVO4-leerlingen ontworpen toetsvragen. 
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Figuur 10: Door VWO5 leerlingen 
ontworpen toetsvraag. 

Figuur 11: Door VWO5 leerlingen ontworpen toetsvraag. 

Figuur 9: Door VWO5 leerlingen 
ontworpen toetsvraag. 

8.17 Resultaten opstellen van toetsvragen VWO5 

Het niveau bij VWO5 van de opgestelde toetsvragen, was vergelijkbaar met het niveau van 

HAVO4. Wat wel opviel, was dat de VWO5-leerlingen beduidend minder creatief waren in het maken 

van de toetsvragen. De HAVO4 leerlingen zorgden voor context terwijl veel VWO5 toetsvragen geen 

context bevatten zie Figuur 9, Figuur 10 en Figuur 11. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat opviel, was dat de leerlingen van VWO5 er niet in slaagden verschillende onderwerpen in 

één opgave terug te laten komen. Dit deden sommige HAVO4-groepjes wel. Dit kan natuurlijk met het 

onderwerp te maken hebben. 

Net als de HAVO4-klas wisten de leerlingen het gewenste toetsniveau goed in te schatten. 

Ook hier was dit mogelijk te verklaren door het feit dat de leerlingen de gemengde opgaven ter 
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inspiratie hadden gebruikt. Wat bij deze VWO5-klas wel opmerkelijk was, was dat er soortgelijke 

opgaven in de toets zaten maar de leerlingen vervolgens niet in staat waren om hun “eigen” opgaven te 

maken. 

Aanbevelingen voor de toekomst 

In tegenstelling tot de begrippenkaarten vonden de leerlingen het zelf maken van toetsvragen 

wel nuttig. De leerlingen hebben hier van ons 15 à 20 minuten de tijd voor gekregen. Dit was echter 

aan de korte kant. Het zou beter zijn voor de kwaliteit en creativiteit om de leerlingen hier een heel 

lesuur voor te geven. Mede ook omdat de leerlingen hun eigen toetsvragen moeten kunnen uitwerken 

zoals zij dat in de toets zouden willen zien. Dit kost tijd, zeker als er goed overlegd wordt. Door meer 

tijd te geven, hebben de leerlingen ook meer mogelijkheden om verschillende onderdelen in een 

toetsvraag te combineren waardoor een toetsvraag over meer dan één paragraaf of subparagraaf zou 

kunnen gaan. 

Verder hadden we alle toetsvragen netjes gebundeld voor de leerlingen en de uitwerkingen 

beschikbaar gesteld. Hier hebben veel leerlingen niets meer mee gedaan. Daarom, om de toetsvragen 

nuttig te gebruiken, zouden de leerlingen in plaats van een herhalingsles, een les met oefentoets, een 

selectie van de door hun gemaakte opgaven, kunnen maken. 

Tot slot zou het verdelen van de toetsstof over de groepjes kunnen leiden tot een grotere 

diversiteit in ontworpen toetsvragen. Nu zagen we bij HAVO4 veel vragen over inter- en extrapoleren 

en bij VWO5 over het berekenen van oppervlakten en grenzen. Hierdoor leken bepaalde onderdelen, 

op basis van deze toetsvragen, minder belangrijk terwijl dit niet het geval was. 
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8.18 Resultaten enquête HAVO4 

Naam V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

0 
6 
15 
0 

1 
13 
7 
0 

1 
10 
10 
0 

0 
13 
8 
0 

0 
12 
9 
0 

6 
12 
2 
1 

5 
12 
4 
0 

0 
12 
8 
1 

0 
3 
14 
4 

0 
7 
13 
1 

1 
10 
9 
1 

0 
11 
9 
1 

0 
9 
11 
1 

5 
10 
4 
2 

1 
9 
11 
0 

0 
0 
13 
8 

0 
11 
10 
0 

0 
13 
8 
0 

 

8.19 Resultaten enquête VWO5 

Naam V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 
Score 1 
Score 2 
Score 3 
Score 4 

1 
7 
18 
0 

2 
15 
9 
0 

1 
12 
11 
2 

0 
12 
14 
0 

3 
14 
7 
2 

4 
18 
4 
0 

5 
15 
5 
1 

1 
8 
17 
0 

1 
7 
17 
1 

0 
4 
21 
1 

0 
9 
15 
2 

4 
16 
6 
0 

2 
17 
4 
3 

3 
14 
8 
1 

0 
6 
18 
2 

0 
1 
13 
12 

0 
8 
15 
3 

0 
12 
14 
0 
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