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Abstract 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat formatieve evaluatie, feedback naar aanleiding van toetsen, een 

krachtig middel kan zijn om leerresultaten te verbeteren. Op OBS de Startbaan is men bezig met een 
verbeterplan voor het vak rekenen en is men op zoek naar een aanpak die werkt. Het geven van feedback 

zou hiervan deel kunnen uitmaken. Daarom is in een experiment van 2 weken met n=190 en een 
willekeurige toewijzing van leerlingen naar controle- en interventiegroep onderzocht wat het effect is van 

feedback op een toets. De hiervoor gebruikte toets komt uit de methode Wereld in Getallen (WIG) en 
bestaat uit een minimumtoets, een projecttoets en een basistoets. Voor alle drie deze onderdelen zijn 

significante effecten gevonden respectievelijk: d=0,45 en p<0,001; d=0,62 en p<0,001; d= 0,30 en p<0,05. 
Op OBS De Startbaan heeft feedback op de rekentoets dus een aanzienlijk effect. 

 
Keywords: Feedback, formatieve evaluatie, primair onderwijs, rekenen, groepen 3 t/m 8,  

experiment, effect. 
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1. Inleiding 
Op OBS De Startbaan is men op zoek naar een aanpak om het rekenonderwijs te verbeteren.  

De Cito resultaten voor dit vak liggen al een aantal jaren onder het landelijk gemiddelde. Uit diverse 

onderzoeken blijkt dat het geven van doelgerichte en duidelijke feedback hierbij een krachtig middel 

zou kunnen zijn (Black & Wiliam, 2006; Hattie, 2012; Shirbagi, 2007). Ook de Inspectie van het 

Onderwijs is van mening dat effectieve feedback essentieel is bij het geven van een goede les 

(Inspectie van het Onderwijs, 2014). Helaas blijkt ook uit onderzoek dat het structureel geven van 

feedback nog veel te weinig in de klas wordt toegepast (Hattie & Timperley, 2007). Daarbij komt ook 

dat niet alle vormen van feedback het leren bevordert (Bangert-Drowns, Kulik, Kulik, & Morgan, 

1991; Shute, 2008; Voerman, 2014). De vaardigheden van leerkrachten bij het geven van feedback 

dienen daarom beter ontwikkeld te worden (Stokking, van der Schaaf, Jaspers, & Erkens, 2004; Yung, 

2001). Bij leerkrachten die wel goede feedback geven zijn de leerprestaties meestal hoger en de 

leerlingen meer gemotiveerd (Bangert-Drowns et al., 1991). Bij klassenbezoeken op OBS De 

Startbaan valt eveneens op dat leerkrachten wel feedback geven maar dat dit sterk verschilt per 

leerkracht en dat de gegeven feedback niet altijd effectieve feedback is die het leren bevordert. 

Formatieve evaluatie 

Bij het meten van leerprestaties zien we een verschuiving van het toetsten van het leren, naar een 

toetsen voor het leren (Arts, Jaspers, & Joosten-ten Brinke, 2016); Niet alleen het cijfer van de toets 

is van belang, maar de toets geeft ook vooral informatie over wat de leerling tot nu toe van de 

leerstof heeft opgestoken. Ook hierbij speelt feedback weer een belangrijke rol. Effectieve feedback 

naar aanleiding van gemaakte toetsen, formatieve evaluatie genoemd, kan de leerling inzicht 

verschaffen in zijn eigen vaardigheden. Dit helpt bij het verbeteren van zijn leerprestaties en 

verhoogt zijn motivatie (Shirbagi, 2007). Veel wetenschappelijke studies gaan over het geven van 

feedback op toetsen (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; Price, Handley, Millar, & O'Donovan, 2010; 

Walker, 2009; Wiliam, 2011). In het algemeen blijkt uit deze studies dat formatieve evaluatie, mits 

het op de juiste wijze wordt toegepast, een enorme bijdrage kan leveren aan het leren. Door het 

geven van effectieve feedback blijken leerlingen in staat steeds ingewikkelder taken aan te kunnen 

en meer inspanningen daarvoor te kunnen leveren. Verder leren ze hierbij kritisch te kijken naar hun 

eigen prestaties en kunnen ze hun eigen vaardigheden beter inschatten (Hattie & Timperley, 2007). 

Echter, ook formatieve evaluatie wordt nog weinig door leerkrachten toegepast. Als we specifiek 

naar de Nederlandse situatie kijken, blijkt eveneens uit Nederlandse studies dat leerkrachten 

formatieve evaluatie meer en beter zouden kunnen inzetten (Arts et al., 2016; De Kleijn, 2013; 

Inspectie van het Onderwijs, 2014; Voerman, 2014). 

OBS De Startbaan 

OBS De Startbaan is een openbare basisschool in de vinexlocatie Ypenburg te Den Haag en biedt 

onderwijs aan 240 leerlingen. De onderwijspopulatie is hier heel divers. Anders dan in andere Haagse 

wijken, waarbij de bewoners meer worden gescheiden door opleiding en inkomen, is er hier een mix 

van ‘villawijk’ en ‘schilderswijk’. Dit heeft tot gevolg dat in de klassen de leerresultaten zeer uiteen 

lopen. Adequaat differentiëren in de lessen is daarom van groot belang. Directie, interne begeleiders 

en leerkrachten zijn steeds op zoek naar de beste aanpak om zo goed mogelijk te voldoen aan de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Analyses van de toetsen zijn hierbij een belangrijk middel. De 

trendanalyses van de afgelopen jaren laten een zeer uiteenlopend beeld zien. Over de jaren 2011 tot 

heden blijkt dat bij een grote groep leerlingen de Citoresultaten voor alle vakken stelselmatig ver 

beneden het gemiddelde ligt (Langenberg Dirne, 2015). Andere groepen leerlingen laten in deze 

analyses vrij hoge scores zien, waardoor het op het eerste gezicht lijkt dat het gemiddelde op OBS De 

Startbaan niet veel afwijkt van het landelijk gemiddelde. Het percentage leerlingen dat ver beneden 
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het gemiddelde scoort is echter zorgelijk. Vooral de rekenresultaten baren zorgen. In dit vak scoorde 

OBS De Startbaan van 2011 t/m 2016 stelselmatig onder het landelijk gemiddelde. Het management 

is van mening dat voor het vak rekenen een verbeterplan noodzakelijk is. Op studiedagen met het 

team wil men de analyses bespreken en een gezamenlijke aanpak gaan formuleren. 

Wat draagt dit onderzoek bij? 

De opgave is dus in de eerste plaats voor OBS De Startbaan om de leerresultaten voor het vak 

rekenen te verbeteren. Met name voor die groep die onder het landelijk gemiddelde blijft scoren. De 

school zoekt hiervoor naar een aanpak die werkt. Het op de juiste wijze geven van feedback op het 

rekenen zou mogelijk de resultaten kunnen verbeteren. Formatieve evaluatie naar aanleiding van de 

rekentoets zouden hierin een eerste stap kunnen zijn. De toetsresultaten geven de leerkracht al een 

duidelijk houvast voor het geven van feedback en uit onderzoek blijkt dat formatieve evaluatie een 

sterk positief effect kan hebben (Hattie, 2012; Shirbagi, 2007). Wat het effect op OBS De Startbaan 

zou zijn weten we nog niet. Het is nog nooit structureel onderzocht. Dit onderzoek zou in de eerste 

plaats kunnen aantonen of formatieve evaluatie op de rekentoets ook effectief kan werken op OBS 

De Startbaan. Ten tweede is een duidelijk stappenplan voor het geven van feedback op toetsen 

onderdeel van de opzet van dit onderzoek. De leerkrachten gaan voor het onderzoek allemaal op 

dezelfde manier feedback geven op een rekentoets. Als blijkt dat deze wijze van formatieve evaluatie 

een positief effect heeft op de leerprestaties, kan dit stappenplan gebruikt worden als eerste aanzet 

voor een schoolbrede aanpak. De uitslag van het onderzoek kan dus inzicht geven in de vraag of 

focus op formatieve evaluatie op deze school bij het vak rekenen werkt en of verdere scholing van 

het team in het geven van feedback zinvol is. 

Onderzoeksvraag 

Voor dit paper is er dus voor gekozen binnen het vakgebied rekenen onderzoek te doen. De 

zorgwekkende scores voor dit vak op OBS De Startbaan liggen uiteraard ten grondslag aan deze 

keuze. Rekenen is echter tevens een vak waarbij heldere en duidelijke doelen kunnen worden 

gesteld. Feedback is eerder effectief als doelen concreet kunnen worden geformuleerd en op actie 

gericht kunnen zijn (Chan, Konrad, Gonsalez, Peters, & Ressa, 2014). Bij het vak rekenen is het voor 

de leerkracht eenvoudig om gericht feedback te geven en de leerling kan direct naar aanleiding van 

de gegeven feedback zijn vaardigheden oefenen. De onderzoeksvraag die hieruit volgt luidt daarom: 

 Verhoogt feedback op toetsresultaten de prestaties van leerlingen in het reguliere basisonderwijs 

bij het vak rekenen? 

De verwachting is dat feedback op toetsresultaten zal leiden tot betere leerprestaties (Shirbagi, 

2007). Het dient echter wel op de juiste wijze te worden gegeven (Black & Wiliam, 2006; Kluger & 

DeNisi, 1998). Als feedback op de juiste wijze wordt gegeven kan de volgende hypothese worden 

geformuleerd: 

Door feedback op gemaakte toetsen verbeteren de toetsresultaten van leerlingen uit de 

interventiegroep op de rekentoets meer dan de leerlingen uit de controlegroep. 

Hierna volgt in hoofdstuk 2 een literatuuroverzicht met een definitie van effectieve feedback en een 

beschrijving van succescriteria hiervoor. Op basis van deze inzichten is een interventie ontwikkeld die 

wordt beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de onderzoekspopulatie 

en de dataverzameling. Vervolgens worden de resultaten beschreven in hoofdstuk 5 en wordt 

afgesloten met een conclusie en discussie in hoofdstuk 6 en aanbeveling voor de onderwijspraktijk in 

hoofdstuk 7.  
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2. Literatuur 

Kluger and DeNisi (1998) beschreven feedback als een ‘double edged sword’, dat enorm krachtig kan 

werken maar ook een negatief effect kan hebben. Als feedback niet op een goede manier wordt 

gegeven kan het juist negatieve effecten hebben op motivatie, zelfvertrouwen en leerprestaties 

(Mueller & Dweck, 1998). Een antwoord op de vraag hoe effectieve feedback eruit ziet en aan welke 

criteria dit moet voldoen is dus belangrijk. In mijn eigen review ‘Feedback: Hoe het werkt en hoe het 

tegenwerkt’, staat deze vraag eveneens centraal (Van Es, 2014). Daarom wordt in dit hoofdstuk 

middels wetenschappelijke literatuur onderzocht wat een goede definitie is van effectieve feedback. 

Verder is het voor een goede interventie van belang op de hoogte te zijn van welke factoren van 

invloed zijn bij het geven van effectieve feedback en welke succescriteria hierbij een rol spelen. De 

criteria die uit de literatuur naar voren kwamen zijn gebruikt om de interventie te vorm te geven.  

Zoekcriteria 

Via de online bibliotheek van de Universiteit van Maastricht is gezocht in de databases: EBSCOhost, 

Jstor,SAGE Premier 2013, Sciencedirect en Springer. Verder werd er gebruik gemaakt van Google 

Scholar. De zoekcriteria waren: Scholarly and Peer Review, Full Tekst Online en Journal Article, 

discipline: education. Gebruikte keywords waren: feedback, formative evaluation, primary schools, 

intervention, effect, treatment, experiment, en evidence based. Er werden 2654 artikelen gevonden. 

Van de artikelen waarvan de titels aansloten bij de onderzoeksvraag is de abstract gelezen. Op basis 

daarvan bleven er 27 artikelen over die bleken te gaan over het geven van feedback in het primair 

onderwijs. Door middel van snowballing zijn nog 30 artikelen gevonden. Van deze 57 artikelen is 

weer een selectie gemaakt op basis van de volgende inclusiecriteria: de studie moet een  

gerandomiseerd experiment of een quasi-experimenteel onderzoek zijn, het onderzoek moet een 

interventie bevatten waarin feedback en/of formatieve evaluatie een rol speelt en het onderzoek 

moet betrekking hebben op het primair onderwijs. Uiteindelijk bleven er 25 artikelen over die aan 

deze criteria voldeden. 

Definitie van feedback 

Feedback heeft een lange geschiedenis. Onderwijspsycholoog Pressey (1926) en Skinner (1954) 

deden er al onderzoek naar. Het woord ‘feedback’ werd voor het eerst gebruikt in de cybernetica. 

Rosenblueth, Wiener, and Bigelow (1943) definieerden feedback als een mechanisme, proces of 

signaal dat binnen een systeem terugkoppelt om zichzelf te controleren. Dit concept van feedback 

heeft verregaande implicaties gehad voor computerwetenschap, biologie, filosofie en inrichting van 

maatschappij. Ramaprasad (1983) beschreef als eerste het begrip feedback voor de sociale 

wetenschappen. Hij definieerde het als informatie over de kloof tussen de geleverde prestatie en een 

referentiewaarde. Sadler (1998) gebruikte deze definitie van Ramaparasad in de context van 

formatieve evaluatie en definieerde het geven van feedback als: closing the gap. Net als bij Sadler 

benadrukten Black and Wiliam (2006) dat het hierbij van belang is duidelijk de leerdoelen te 

formuleren. In hun review over feedback namen ook Hattie and Timperley (2007) deze definitie van 

het verkleinen van de kloof tussen prestatie en leerdoel over. Zij introduceerden hierbij nog een 

ander element: The agent of feedback. Zij beschreven feedback als informatie ‘provided by an agent’. 

Deze ‘agent’ kan een leerkracht zijn, een peer, een boek, een ouder, de leerling zelf, of zijn 

ervaringen. Shute (2008) beschrijft feedback in haar review ‘Focus on Formative Feedback’ als 

‘information communicated to the learner that is intended to modify his or her thinking or behavior to 

improve learning’. Boud and Molloy (2013) hanteren de volgende definitie van feedback: ‘Feedback is 

a process whereby learners obtain information about their work in order to appreciate the similarities 

and differences between the appropriate standards for any given work, and the qualities of the work 

itself, in order to generate improved work.’ (Boud & Molloy, 2013) 
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Deze definitie beschrijft niet alleen de kloof tussen de prestatie en het leerdoel, maar ook informeert 

over hoe dat zou moeten gebeuren. Verder gaan we ervanuit dat feedback pas kan worden 

gekwalificeerd als goede feedback indien het de leerprestaties verbetert (Black & Wiliam, 2006). Lang 

niet alle feedback is echter feedback die het leerproces ondersteunt (Voerman, 2014). Opvallend is 

dat in veel studies wordt onderstreept dat effectieve feedback in de eerste plaats specifiek en 

duidelijk dient te zijn (Black & Wiliam, 2006; De Kleijn, 2013; Hattie & Timperley, 2007; Kluger & 

DeNisi, 1998; Sadler, 1998; Shute, 2008). 

Succescriteria voor feedback 

Er is echter meer nodig dan precisie om feedback succesvol in te zetten bij het leerproces.  

Shute (2008) vergelijkt feedback met ‘a good murder’. Volgens haar zijn zowel ‘een goede moord’ als 

effectieve feedback afhankelijk van drie factoren: 1. Motief: De leerling moet gemotiveerd zijn om 

zich tot een taak te zetten. 2. Gelegenheid: De leerling ontvangt de feedback op het juiste moment 

wanneer hij het nodig heeft en kan gebruiken. 3. Middelen: De leerling is capabel en heeft de 

intentie om de ontvangen feedback in te zetten en te gebruiken. Verder geeft goede feedback 

informatie over de huidige leerprestatie en inzicht in de stappen die nog gezet moeten worden  

om het leerdoel te bereiken. Hattie and Timperley (2007) refereren hieraan als feedback en feedup.  

Zij beweren verder dat goede feedback nuttige informatie bevat voor prestaties in de toekomst  

(feed forward). 

Het effectief toepassen van feedback die het leren bevordert blijft lastig. Er zijn diverse studies die 

negatieve effecten vinden van gegeven feedback (Kluger & DeNisi, 1996; Mueller & Dweck, 1998). 

Daar staan echter ook weer hele positieve effecten tegenover (Bangert-Drowns et al., 1991; Burnett, 

2002; Craven, Marsh, & Debus, 1991; Kluger & DeNisi, 1996; Shirbagi, 2007) 

Desondanks zijn er wel richtlijnen te geven en zijn door diverse onderzoekers ook criteria opgesteld 

voor goede feedback in de praktijk (Gibbs & Simpson, 2004; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; Shute, 

2008). In het literatuuronderzoek voorafgaand aan dit paper heeft de onderzoeker deze richtlijnen 

vergeleken (Van Es, 2014) en is ook andere literatuur onderzocht op factoren die van invloed zijn op 

de effectiviteit van feedback. Hieruit zijn onderstaande criteria gedestilleerd: 

Welke feedback versterkt en verbetert het leren? 

 Onbevooroordeelde objectieve feedback. 

Feedback dient zonder waardeoordeel gegeven te worden. Hierbij helpt een goede 

vertrouwensband met de leerkracht. (Kluger & DeNisi, 1996; Shirbagi, 2007).  

 Taakgerichte feedback. 

De feedback dient informatie te geven over de taak, met suggesties tot verbetering. 

Geschreven feedback is eerder neutraal en taakgericht en daarom makkelijker objectief dan 

mondelinge feedback. Dit zou kunnen verklaren waarom in veel studies geschreven feedback 

vaak effectiever blijkt dan mondelinge feedback (Kluger & DeNisi, 1996). 

 Uitgebreide feedback, waar nodig. 

Feedback kan kort informatie verschaffen of een antwoord goed of fout is of uitgebreid 

toelichten over het wat, hoe en waarom van een gegeven taak. Als uitgebreide feedback 

nodig is, zijn kleine taakgerichte porties het meest effectief (Bangert-Drowns et al., 1991). 

 Specifieke en duidelijke feedback. 

Het kan leerlingen frustreren als feedback geen duidelijkheid geeft. Goede feedback is helder 

en specifiek (Kluger & DeNisi, 1996; Shirbagi, 2007). 
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 Feedback gericht op het doel. 

Goede feedback geeft inzicht in prestaties en is doelgericht. Hierdoor wordt onzekerheid hoe 

dit doel te bereiken bij de leerling weggenomen (Bangert-Drowns et al., 1991). Fouten 

mogen maken is hierbij belangrijk. In een veilige leeromgeving is het maken van fouten 

onderdeel van het leerproces (Alder, 2006; Duijnhouwer, 2010; Hattie, 2012). 

 Feedback nadat de leerling eerst zelf naar een oplossing heeft gezocht. 

Te vroeg gegeven feedback of vooraf gegeven antwoorden maken het leren minder effectief. 

De leerling moet de kans krijgen zelf eerst zijn eigen oplossingen te vinden. (Bangert-Drowns 

et al., 1991). 

 Tijdige feedback. 

Over het algemeen geldt dat feedback die direct gegeven wordt na een toets of een taak het 

meest effectief is. Zeker bij moeilijke taken is het geven van directe feedback een belangrijke 

ondersteuning en helpt het frustratie te vermijden. Voor relatief simpele taken kan feedback 

ook uitgesteld worden (Kulik & Kulik, 1988). 

Vormen van feedback die een negatief effect hebben: 

 Ontmoedigende feedback. 

Een negatieve benadering gericht op de persoon werkt niet effectief. (Burnett, 2002; Kluger 

& DeNisi, 1996). 

 Normatieve vergelijkingen. 

Over het algemeen is het beter geen feedback te geven op de persoon en leerlingen met 

elkaar te vergelijken (Kluger & DeNisi, 1996). 

 Complimenten op intelligentie. 

Door leerlingen complimenten te geven op hun intelligentie zijn ze geneigd ook hun falen toe 

te schrijven aan hun intelligentie. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun 

doorzettingsvermogen, motivatie en plezier in hun werk (Mueller & Dweck, 1998). 

Feedback en de leerkracht  

Het antwoord op de vraag welke soorten feedback effectief zijn is dus uitgebreid en complex. Veel 

hangt af van de aanpak, kennis, vaardigheid en timing van de leerkracht. Ook de vaardigheden en 

kenmerken van de leerling spelen mee (Hattie & Timperley, 2007). Het geven van feedback blijft 

maatwerk en dient te worden afgestemd op de verschillen tussen leerlingen. In veel studies waarin 

het effect van feedback niet kan worden aangetoond blijkt bij nadere analyse dat de feedback van de 

leerkrachten niet voldeed aan bovengenoemde succescriteria (Ferguson, 2009; Havnes, Smith, 

Dysthe, & Ludvichsen, 2012; Orsmond & Merry, 2011; Price et al., 2010; Walker, 2009). Soms 

begrijpen de leerlingen de feedback niet (Shute, 2008; Wiggins, 1998) en soms geeft de leerkracht 

slechts een compliment, terwijl de leerlingen geen uitleg heeft gekregen wat er goed was, waarom 

iets goed was en wat er verbeterd kon worden (Ferguson, 2009; Walker, 2009). In veel gevallen is 

feedback niet gekoppeld aan leerdoelen (Weaver, 2006). Leraren blijken zich vaak niet bewust te zijn 

van hoe ze feedback geven (DeLuca & Bellara, 2013).  Kennis bij leerkrachten van de succescriteria 

voor feedback zijn dus van het grootste belang voor het slagen hiervan (Swennen, Lunenberg, & 

Korthagen, 2008). Ook bij de instructie is deze kennis van belang. De leerresultaten verbeteren 

wanneer leerkrachten de succescriteria als uitgangspunt nemen voor hun feedback tijdens de 

instructie (Chan, Konrad, Gonsalez, et al., 2014). Verder is er een sterke relatie tussen effectiviteit en 

de duur van de instructie. Instructies die langer duren hebben minder effect (Kroesbergen & Van 
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Luit, 2003). De eerste tien minuten van een taak blijken het belangrijkst omdat hierin de meeste 

feedbackmomenten zitten (Lam, DeRue, Karam, & Hollenbeck, 2011).  

Feedback en rekenen 

Bij het rekenen kan het benoemen van het aantal goede of foute antwoorden al een positief 

leereffect opleveren (Chan, Konrad, Gonsalez, et al., 2014; Krenn, Würth, & Hergovich, 2013). 

Uitgebreidere constructieve feedback leidt tot hogere leerprestaties (Goodman & Wood, 2004) en 

tot het beter beantwoorden van moeilijke vragen ten opzichte van leerlingen die alleen feedback 

kregen over het aantal goede antwoorden (Chase & Houmanfar, 2009). Ook gebruikten leerlingen die 

feedback kregen vaker oplossings- en leerstrategieën (Vollmeyer & Rheinberg, 2005). Vooral voor 

leerlingen met weinig voorkennis van oplossingsstrategieën is het geven van feedback van belang 

(Fyfe, Rittle-Johnson, & DeCaro, 2012). Voor leerlingen die moeite hebben met rekenen is feedback 

gericht op het herstellen van fouten en het verbeteren van begrip de beste aanpak (Vaughn & Linan-

Thompson, 2003). Leerlingen die moeilijk leren kunnen defensief tegenover feedback staan en 

hebben vaak extra instructie nodig om feedback te begrijpen en om er naar te kunnen handelen 

(Chan, Konrad, Gonzalez, Peters, & Ressa, 2014). 

Voorwaarden 

Feedback is effectiever als er een goede relatie is tussen leerkracht en leerling en als de leerkracht 

respectvol en empathisch is (Brinko, 2010; Burnett, 2002). Daarbij is een veilig klassenklimaat van 

belang waarin de leerlingen fouten durven maken (Hattie & Timperley, 2007). Een voorwaarde voor 

het geven van feedback is dat leerkracht en leerling een duidelijk leerdoel voor ogen te hebben 

(Alder, 2006; Black & Wiliam, 2006; Duijnhouwer, 2010; Hattie & Timperley, 2007; Kluger & DeNisi, 

1998; Shute, 2008). Feedback is geen instructie. Feedback is ook geen beloning. Feedback komt na 

het leren of presteren. Het richt zich op verschillende niveaus van een taak, en is niet bedreigend 

voor de persoon op het niveau van het ‘zelf’ (Kluger & DeNisi, 1996; Mueller & Dweck, 1998). 

Feedback gericht op de persoon verbetert het leren niet (Park & Peterson, 2009; Voerman, 2014). 

Niet-specifieke feedback zoals: ‘goed gedaan’ verbetert het leren evenmin (Hattie, 2012). Daarbij is 

het van belang dat er naar verhouding meer positieve dan negatieve feedback wordt gegeven. 

(Brown, Sokal, & Friedman, 2013; Voerman, 2014). 

Conclusie 

Al met al kan uit de literatuur worden geconcludeerd dat effectieve feedback kan bijdragen aan de 

verbetering van rekenprestaties op de basisschool. Er werden grote verschillen in effectgroottes 

gevonden in de studies en meta-analyses. Dit wijst op veel verschillende vormen van feedback die 

niet allemaal het leren bevorderen en waarbij sommige veel krachtiger werken dan andere. Veel 

hangt dus af van de kennis van de leerkracht over wat effectieve feedback inhoudt en het kunnen 

toepassen daarvan. Verder zijn individuele verschillen bij de leerling belangrijk in eigenschappen als 

motivatie, zelfvertrouwen en metacognitie. Hoe de leerling openstaat voor feedback en hoe hij dit 

verwerkt draagt ook voor een belangrijk deel mee aan het effect (Black & Wiliam, 2006). Voor de 

interventie op OBS De Startbaan is het dus van belang dat de leerkrachten een duidelijk beeld krijgen 

van hoe ze effectieve feedback moeten toepassen. Dit moet in een helder en werkbaar stappenplan 

worden uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met de beginsituatie en vaardigheden van de 

leerling. 
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3. Interventie 
3.1 Beschrijving interventie 

Op basis van de in de literatuur gevonden criteria voor effectieve feedback die het leren bevordert is 

een interventie ontwikkeld. Deze interventie is uitgevoerd op OBS De Startbaan door de leerkrachten 

en aan leerlingen aangeboden die random geselecteerd zijn. Het bestaat uit het geven van feedback 

naar aanleiding van een methodegebonden toets uit de rekenmethode Wereld in Getallen (WIG). 

Deze rekenmethode wordt op OBS Startbaan gebruikt. De interventie vindt plaats op microniveau 

omdat het hier gaat om de interactie tussen leerkracht en leerling (Valcke, 2010). Alle leerlingen uit 

de groepen 3 tot en met 8 namen deel aan het experiment (zie figuur 1). 

Figuur 1 

Stroomschema interventie  
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Het stroomschema in figuur 1 beschrijft 5 stappen: 

1. De leerlingen worden met behulp van een random number generator in SPSS random en 

binnen klassen toegewezen aan een controle- en interventiegroep. 

2. Er wordt bij alle leerlingen een motivatievragenlijst afgenomen. 

3. Alle leerlingen maken op het niveau van hun eigen leerjaar een toets uit WIG die normaal op 

dat moment in het curriculum altijd wordt afgenomen. Deze toets bestaat uit een minimum-, 

een project- en een basistoets en dient als voormeting. De toets wordt digitaal afgenomen. 

4. Naar aanleiding van de gemaakte voormeting in stap 3, genereert de computer taakbriefjes. 

De controlegroep maakt deze taakbriefjes geheel zelfstandig. De interventiegroep krijgt 

hierbij geschreven en, waar nodig, mondelinge feedback. 

5. Alle leerlingen doen als nameting de schaduwtoets, die overeenkomt met de voormeting in 

stap 3 en exact dezelfde leerdoelen heeft, alleen de getallen verschillen.  

Uit onderzoek blijkt dat motivatie erg correleert met leerprestaties (Christiana, 2009; Cordova & 

Lepper, 1996; Lepper & Chabay, 1985). Om motivatie van de leerlingen te meten en mee te kunnen 

nemen in een regressie als covariaat, vullen de leerlingen voorafgaand aan de interventie een  

‘zelfregulatie vragenlijst’ in. Dit is een aangepaste versie van de Academic Self Regulation 

Questionaire (SRQ-a), ontwikkeld door Ryan en Connell (1989). 

Dagelijks worden op OBS De Startbaan rekenlessen gegeven. Deze vinden plaats in de ochtend en 

duren ongeveer 60 minuten per les. De voormeting van de interventie bestaat uit een rekentoets uit 

de methode WIG. Deze toets wordt digitaal afgenomen en is onderdeel van het curriculum. De toets 

bestaat uit een minimumtoets, een projecttoets en een basistoets. Om het niveau van eind groep 8 

te behalen moeten de leerlingen de rekendoelen van de basistoets beheersen. Voor de zwakkere 

rekenaars is dit niet altijd haalbaar. Voor deze groep leerlingen is de minimumtoets een belangrijk 

ijkpunt. Deze toets gaat uit van de meest relevante en haalbare minimumdoelen voor diegenen 

waarvan de school verwacht dat zij het eindniveau van groep 8 niet zullen halen. De projecttoets 

toetst de rekendoelen meten, tijd en geld. 

Voor de interventie hebben alle leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 van OBS De Startbaan 

minimumtoets, projecttoets en basistoets gemaakt. Van deze toetsen bestaat in de methode ook een 

‘schaduwtoets’. Deze toets wordt als nameting gebruikt en is identiek aan de voormeting met exact 

dezelfde rekendoelen, alleen de getallen zijn anders. 

De leerlingen worden random op leerlingniveau toegewezen aan controle- en interventiegroep. Door 

deze random toewijzing gaan we ervanuit dat bij de voormeting interventie- en controlegroep gelijk 

zijn in geobserveerde en niet geobserveerde kenmerken. Alleen de interventiegroep ontvangt 

feedback van de leerkracht. We verwachten dat de interventie een positieve invloed heeft op de 

rekenprestaties en voorspellen daarom dat bij de nameting de interventiegroep hoger zal scoren dan 

de controlegroep. Bij een goed verlopen random toewijzing waarbij de leerlingen uit zowel controle- 

als interventiegroep op identieke wijze worden getoetst, zal slechts de interventie (in dit geval de 

feedback van de leerkracht) het verschil maken. 

Zowel controle- als interventiegroep werken gedurende 14 dagen, 30 minuten per dag aan hun 

‘taakbriefjes’ en het verbeteren van hun fouten. Taakbriefjes zijn oefensommen die de computer 

naar aanleiding van de gemaakte toets automatisch genereert. Deze oefensommen hebben 
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betrekking op de fouten die door de leerling in de toets zijn gemaakt en zijn dus voor iedere leerling 

anders. Op deze taakbriefjes schrijven de leerkrachten volgens bovenstaand schema alleen voor de 

leerlingen uit de interventiegroep schriftelijke feedback. Deze feedback bestaat altijd uit hoeveel en 

welke opgaven goed waren en of het doel van een bepaald rekenonderdeel is behaald. Dit is het 

geval bij 80% of meer goed. Daarnaast voegt de leerkracht een tip en/of een uitgewerkt voorbeeld 

toe. Zo’n tip kan bijvoorbeeld zijn: ‘Je hebt hier getallen omgedraaid’. Als een leerling een 

rekenonderdeel voor minder dan 50% goed heeft, is hij waarschijnlijk gebaat bij extra mondelinge 

feedback. Hierbij licht de leerkracht in kleine stapjes de schriftelijk gegeven feedback toe. Bij het 

geven van de mondelinge feedback zal de leerkracht vooral gebruik maken van taakgerichte 

feedback, procesgerichte feedback en feedback op zelfregulatie (Hattie, 2012). Zie tabel 1. 

Tabel 1 

De niveaus en vragen van feedback 

Niveaus Hoofdvragen feedbackvragen 

1. Taak Hoe goed is de taak uitgevoerd; is het 

correct gedaan of niet? 

Waar ga ik heen? 

Wat zijn mijn doelen? 

2. Proces Welke strategieën zijn nodig voor de 

taak; zijn er alternatieve strategieën 

die gebruikt kunnen worden? 

Hoe sta ik ervoor? 

Welke vooruitgang is er op 

weg naar het doel? 

3. Zelfregulatie Wat is de noodzakelijke kennis en 

begrip om te weten wat je doet? 

Zelfmonitoren, processturing en 

taken. 

Wat is de volgende stap? 

Wat kan ik het beste doen om 

voorruitgang te boeken? 

4. Zelf Persoonlijke evaluatie en gevoel voor 

het leren. 

 

 

Bij het geven van deze mondelinge feedback werkt de leerkracht volgens het protocol voor 

uitgestelde aandacht van OBS De Startbaan. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn goed bekend met 

deze aanpak die dagelijks in de klassen tijdens het zelfstandig werken wordt toegepast. De leerling 

kan door middel van het neerzetten van gekleurde bekers op zijn tafel aangeven of hij extra uitleg 

nodig heeft. Hierbij maakt de leerkracht een vaste ronde door de klas. Tijdens de interventie krijgen 

de leerlingen uit de interventiegroep die een oranje beker neerzetten mondelinge feedback van de 

leerkracht. De leerlingen uit de controlegroep moeten hun sommen zelfstandig verbeteren en hun 

taakbriefjes zonder hulp maken. Zij zetten hun beker op rood en kunnen alleen inzicht in hun fouten 

krijgen door het type oefensommen die ze krijgen. Voor de leerlingen die binnen de 14 dagen van de 

interventie klaar zijn met zowel de taakbriefjes als de verbeteringen heeft de leerkracht ander werk. 

Dit mag extra rekenwerk zijn maar ook bestaan uit werk voor een ander vak. 

Als we met de interventie effect willen behalen is het van belang dat de leerkrachten de 

interventiegroep ook van effectieve feedback kunnen voorzien die het leren bevordert. Zij dienen 

daarom op de hoogte te zijn van de succescriteria die in hoofdstuk 2 volgen uit het 

literatuuronderzoek. De stappen voor feedback tijdens het experiment zijn daarom vastgelegd in een 

duidelijk en hanteerbaar protocol. Tijdens 2 studiemiddagen kregen de leerkrachten uitleg over 

protocol en succescriteria. Ook kregen zij toelichting over hoe hun groep door loting is verdeeld in 

een interventiegroep en een controlegroep. Hierbij kregen zij uitleg over waarom dit belangrijk is 

voor het experiment, hoe contaminatie kan optreden en hoe zij dit kunnen voorkomen. Voor het 

goed leren geven van mondelinge feedback maakten de leerkrachten kennis met Didactisch Coachen 

(DC). Dit is een bruikbaar model van Voerman & Faber; De leerkracht geeft feedback op 4 dimensies: 

1. taak (wat de leerling doet), 2. de aanpak/leerstrategie (hoe de leerling dit doet), 3. de 
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leerstand/modus van de leerling (gevoelens en gedachten van de leerling) en 4. de (persoonlijke) 

kwaliteiten van de leerling (Voerman, Meijer, Korthagen, & Simons, 2013). 

Er is gekozen voor een korte interventie van slechts twee weken omdat de leerkrachten het niet 

moreel verantwoord vonden de controlegroep langer feedback op het rekenen te onthouden. 

Bovendien moest de interventie worden ingepland in een al volle jaarplanning. Het effect van het 

experiment is afhankelijk van hoe goed de leerkracht de feedback toepast. Hierbij is het dus erg 

belangrijk dat er binnen het team draagvlak bestaat en dat men bereid is de interventie ook echt zo 

uit te voeren als gepland. Uit voorafgaande gesprekken met het team bleek men niet gemotiveerd 

bovenop hun drukke werkzaamheden deel te nemen aan een langdurig en intensief onderzoek. De 

rekencoördinator van OBS De Startbaan gaf in oriënterende gesprekken aan dat hoewel de 

interventie kort is, zij wel een effect verwachtte te gaan zien op de nameting omdat de leerlingen 

concrete feedback krijgen over hun gemaakte fouten. Belangrijk is wel er op toe te zien dat de 

feedback inderdaad dagelijks gegeven wordt. Met een kleine checklist werd tijdens korte 

voorgangsgesprekken tussen de leerkracht en de onderzoeker in de gaten gehouden of de 

interventie plaatsvond zoals afgesproken. Dit was minder invasief dan klassenbezoeken die het 

experiment ook weer konden beïnvloeden. Het werkelijk volgens planning verlopen van een 

interventie en het monitoren ervan kan de effectiviteit tot 12 keer vergroten (Durlak & DuPre, 2008) 

3.2 Onderzoeksdesign 

Om het effect van feedback op toetsresultaten voor het vak rekenen te meten is op  

OBS De Startbaan in de groepen 3 tot en met 8 een experimenteel onderzoek opgezet.  

De interventie is in januari van het schooljaar 2015-2016 uitgevoerd. Voor het verzamelen van de 

gegevens is gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem ESIS van OBS De Startbaan. De klassen in 

het basisonderwijs bestaan meestal gemiddeld uit 25 tot 30 leerlingen. Omdat OBS De Startbaan niet 

zo’n groot leerlingaantal heeft, is gelijkmatige verdeling over de groepen niet altijd mogelijk. In 

onderstaande tabel 2 is zichtbaar dat de groepen 3 vrij klein zijn. Hiervoor is gekozen omdat er 

anders 35 leerlingen in een groep zouden zitten. Groep 6b en 7b zijn samen een combinatiegroep. 

Tabel 2 

Aantallen klassen en leerlingen 

Groepen schooljaar 2015 - 2016 Aantal leerlingen 

Groep 3a 19 

Groep 3b 16 

Groep 4 25 

Groep 5 24 

Groep 6a 28 

Groep 6b combigroep 6-7 9 

Groep 7b combigroep 6-7 15 

Groep 7a 26 

Groep 8 28 

Totaal 190 

 

De leerlingen zijn random binnen de klassen verdeeld in een controle- en interventiegroep met 

behulp van een random number generator in SPSS. Hierdoor verwachten we dat voorafgaand aan het 

experiment beide groepen vergelijkbaar zijn en bij de nameting de verschillen aan de interventie 

kunnen worden toegeschreven (Murnane & Willett, 2011). Nadeel van het individueel per leerling 

toewijzen is mogelijke contaminatie omdat controle- en interventiegroep in dezelfde groep zitten. Bij 

het toewijzen per klas is dit probleem niet aan de orde maar in dat geval zou je meer klassen moeten 
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hebben dan in OBS De Startbaan mogelijk is om voldoende power te krijgen. Je zou meer scholen 

kunnen benaderen om mee te doen maar dan wordt het voor de onderzoeker weer lastiger om 

toezicht te houden op hoe de feedback wordt gegeven en hoe het experiment verloopt. Met het oog 

op monitoring van het experiment en het behouden van power leek randomiseren op leerlingniveau 

de beste optie. Deze interventie bestaat uit het geven van schriftelijke en/of mondelinge feedback op 

een rekentoets uit de rekenmethode WIG. De hypothesen luiden hierbij als volgt: 

Ho: Er bestaat geen significant verschil tussen de prestaties van leerlingen die feedback ontvangen  

en leerlingen die geen feedback ontvangen op een WIGtoets voor het vak rekenen. 

H1: Er bestaat een significant verschil tussen de prestaties van leerlingen die feedback ontvangen  

en leerlingen die geen feedback ontvangen op een WIGtoets voor het vak rekenen. 

Opzet van de analyse 

De analyse is opgezet in drie stappen. De eerste stap is de voorbereidingsfase (univariaat). Hierin 

worden de variabelen verkend en gecontroleerd. De tweede stap is de basisanalyse. Hierin wordt de 

statistische relatie tussen afhankelijke en onafhankelijke variabele beschreven (bivariaat) en wordt 

onderzocht of de controlevariabalen gelijk zijn verdeeld over controle- en interventiegroep. Tot slot 

volgt de verdiepende analyse waarin middels een multivariate regressie controlevariabelen worden 

opgenomen om het effect mogelijk nauwkeuriger te meten. 

Bij het meten van het effect van het geven van feedbackinterventie (Fi) willen we meten wat het 

verschil is in nameting SCHADUWTEST tussen controle- en interventiegroep. Het effect van de 

interventie FEEDBACK wordt als volgt gemeten waarbij IG staat voor interventiegroep en CG voor 

controlegroep. In formulevorm is dit: 

𝐹𝑖 =  𝐼𝐺_𝑆𝐶𝐻𝐴𝐷𝑈𝑊𝑇𝐸𝑆𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ −  𝐶𝐺_𝑆𝐶𝐻𝐴𝐷𝑈𝑊𝑇𝐸𝑆𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅………………………………………………..……………….(1) 

Formule 2 beschrijft de interventie in een enkelvoudige regressie. Hier is Yi de afhankelijke variabele , 

𝛼 de gemiddelde score van de schaduwtest van de controlegroep, coëfficiënt 𝛽 meet hoeveel de 

interventiegroep meer of minder scoort dan de controlegroep Fi, en 𝜀 is de errorterm. 

Yi = 𝛼 + 𝛽1Fi + 𝜀 ……………………………………………………………………………………..………………………………. (2) 

Omdat motivatie erg correleert met leerprestaties (Christiana, 2009; Cordova & Lepper, 1996; Lepper 

& Chabay, 1985) willen we de motivatie voor rekenen meten op OBS De Startbaan en meenemen als 

covariaat. Alle leerlingen vullen daarom voorafgaand aan de interventie een vragenlijst in over 

zelfregulatie. Het gaat hier om een aangepaste versie van de Academic Self Regulation Questionaire 

(SRQ-a). Deze is ontwikkeld door Ryan and Connell (1989). Vansteenkiste, Sierens, Soenens, Luyckx, 

and Lens (2009) hebben uit deze vragenlijst vier verschillende typen motivatie gedestilleerd. Dit zijn  

1. externe regulatie/externe verplichting, 2. geïntrojecteerde regulatie/interne verplichting,  

3. geïdentificeerderegulatie/persoonlijk belang en 4. intrinsieke motivatie/plezier. Binnen de 

extrinsieke motivatie in de vragenlijst onderscheiden we van minder naar meer autonoom: externe 

regulatie, geïntrojecteerde regulatie en geïdentificeerde regulatie. Externe regulatie wordt nog erg 

van buiten opgelegd en gecontroleerd door bijvoorbeeld ouders en/of leerkracht. Bij 

geïdentificeerde regulatie heeft de leerling zich deze externe normen en waarden eigen gemaakt, al 

is er ook hier nog sprake van sturing van buitenaf. De onderzoeker heeft deze vragenlijst herschreven 

naar het niveau van leerlingen in het primair onderwijs, zodanig dat ook de allerjongsten uit groep 3 

de inhoud goed kunnen begrijpen. De vragen worden gesteld met een 5 punts Likertschaal; allemaal 

positief gestelde vragen waar 1 de laagste score (de leerling is er het minst mee eens) en 5 de 

hoogste score is. Om te onderzoeken of deze vertaalde vragenlijst bij gebruik door de doelgroep  
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op OBS De Startbaan dezelfde factoren laat zien als bij Vansteenkiste et al. (2009), dient een 

factoranalyse te worden gedaan. Verder kunnen we met Cronbach alpha vaststellen of deze  

factoren ook voor de doelgroep van OBS De Startbaan deze 4 schalen mogen vormen. 

In een meervoudige regressie zal dus onder andere ook motivatie als controle variabele worden 

meegenomen. Daarnaast hebben we de voormeting uit WIG en andere gegevens uit het 

leerlingvolgsysteem ESIS : geslacht, leeftijd, leerlinggewicht (= opleiding ouders) en de meest  

recente CITOscores voor rekenen. Vooraf zal in een correlatietabel worden bekeken welke covariaten 

teveel met elkaar correleren en daardoor elkaars verklaringskracht wegnemen (multicollineariteit). 

Formule 3 beschrijft hieronder de meervoudige regressie, waarbij Yi de afhankelijke variabele is en 

gemiddelde score van de posttest van de interventiegroep, 𝛼 de constante en 𝛽 de coëfficiënt is van 

respectievelijk de interventie Fi, de uitkomsten van de pretest (PT), Cito Rekenen (CR), motivatie (M), 

geslacht, sekse (S) en leeftijd (LT), leerlinggewicht, opleiding ouders (OI) en 𝜀 de errorterm is. Zie voor 

een overzicht van de variabelen tabel 3. 

Tabel 3 

Overzicht (on)afhankelijke en controlevariabele(n) 

Onafhankelijke variabele (X) Afhankelijke variabelen (Y)  Controlevariabelen (W) 

1. Feedback op toets WIG 

 

 

 

1. Toetscijfers 

 

1. Pretest (PT) 

2. Cito Rekenen (CR) 

3. Motivatie (M) 

4.  Geslacht sekse (S) 

5.  Leeftijd (LT) 

6.  Opleiding ouders (OI) 

 

De formule luidt hierbij als volgt: 

Yi = 𝛼 + 𝛽1Fi + 𝛽2PT +  𝛽3CR + 𝛽4M + 𝛽5S + 𝛽6LT + 𝛽7OL+𝜀 ………………………………………….…..(3) 

Statistische power en te verwachten effect 

Door middel van G-power is vooraf een poweranalyse uitgevoerd om te zien wat het belang is van 

het minimum aantal observaties voor dit onderzoek. Hattie (2012) vermeldt in ‘Visible learning for 

teachers’ een effectsize van d = 0,75 voor feedback. Hij heeft voor ‘Visible learning for teachers’   

800 meta-analyses gedaan van 50.000 onderzoeksartikelen over 150.000 effectgroottes. Een effect 

van d = 0,40 ziet Hattie als ondergrens voor effecten die ertoe doen. Verder zou als richtlijn voor een 

te voorspellen effect de studie van Shirbagi (2007) als voorbeeld kunnen dienen. Deze studie gaat uit 

van formatieve evaluatie en is eveneens gedaan in het primair onderwijs. Shirbagi (2007) vindt een 

significante F- waarde voor de variabele ‘formative feedback’:  r = 0,47. Kijkend naar deze uitkomsten 

is bij deze poweranalyse gekozen voor d = 0,40 als effectsize, omdat we graag een effect willen 

meten dat ertoe doet. Hierbij rijst wel de vraag of we bij een kleine interventie als de onze van  

2 weken een effect van d = 0,40 kunnen verwachten. Als we uitgaan van een significantieniveau van 

een tweezijdige test met = 0.05 en een gewenst effect van d = 0.40 komt daarmee is de statistical 

power op 0.80 (1- ). De benodigde steekproefgrootte wordt hierbij n = 200. Met een n = 190 

hebben we dus voor ons onderzoek onvoldoende power en ontstaat de kans op een Type-II fout, 

waarbij significante verschillen er mogelijk wel zijn maar niet worden waargenomen. Veel hangt dus 

af van de kwaliteit van de gegeven feedback door de leerkracht en het toezicht daarop. Als we 

zouden mogen aannemen dat dit zoals gepland wordt uitgevoerd en er daarom geen negatieve 

effecten ontstaan ten gevolge van de interventie, mogen we een one tailed Power analyse doen. 

Daaruit volgt met dezelfde gegevens een n = 156. We zitten met het aantal deelnemers dus op de 

grens en we doen hierbij een aantal aannames waarvan we niet helemaal zeker kunnen zijn. Daarom 
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zien we dit experiment ook als een pilot met een richtinggevend karakter. De uitkomst van deze 

interventie kan inzicht geven of een herhaling ervan op een ander tijdstip of met andere leerlingen 

zinvol is. 

Betrouwbaarheid en validiteit  

Doelgerichte en effectieve feedback is leerkrachtafhankelijk, groepsafhankelijk en afhankelijk van de 

leerstof. De metingen in de diverse klassen kunnen hierdoor verschillen. In dit onderzoek zal dit 

nader worden bekeken. Er zijn klassendummies aangemaakt om per klas de metingen te kunnen 

vergelijken. Alle leerkrachten geven feedback volgens een protocol en houden per dag bij welke 

leerlingen afwezig zijn. Dit wordt door de onderzoeker 2 keer tijdens het experiment gecontroleerd 

in korte gesprekken met de leerkrachten. 

Een nadeel van randomisatie op leerlingniveau, waardoor interventie- en controlegroep zich binnen 

dezelfde klassen bevinden, is mogelijke contaminatie. De leerlingen kunnen eventueel informatie 

onderling uitwisselen. De leerkracht dient zich er dus goed van bewust te zijn dat de scheiding tussen 

beide groepen van groot belang is en mag niet in de verleiding komen leerlingen uit de controlegroep 

toch feedback te geven tijdens de interventie. Hier is tijdens de scholingsmiddagen aan het team 

aandacht besteed. Een andere mogelijke bedreiging voor de interne validiteit zou kunnen zijn dat de 

leerkracht de interventie niet geheel volgens afspraak kan uitvoeren vanwege bijvoorbeeld 

tijdgebrek of een uitje. Het is niet waarschijnlijk dat bij dit onderzoek ‘Crossover’ zal voorkomen.  

Als de leerkracht zich goed aan de afspraken houdt zal switchen tussen interventiegroep en 

controlegroep is niet aan de orde zijn. Mogelijk kunnen leerlingen zich als gevolg van het experiment 

wel anders gaan gedragen. De leerlingen uit de interventiegroep kunnen extra kun best gaan doen 

omdat zij weten dat zij verkozen zijn om feedback te krijgen (Hawthorne-effect). De leerlingen 

kunnen zich door het experiment extra bewust zijn van hun rol. Het Hawthorne effect kan ook weer 

teniet worden gedaan door leerlingen uit de controlegroep die niet onder willen doen in hun 

leerprestaties voor de interventiegroep (John Henry-effect). Tijdens de interventie bestaat tevens de 

kans dat leerlingen voor langere tijd afwezig zijn of kiezen voor een andere school. Als leerlingen niet 

de taakbriefjes hebben kunnen afmaken en/of hun fouten hebben kunnen verbeteren omdat ze 

langer dan een week afwezig waren, worden ze uitgesloten van het experiment. Het tijdstip van de 

interventie vindt plaats in de ochtend. Het lijkt logisch dat leerlingen in de ochtend geconcentreerder 

kunnen werken en meer kunnen opnemen dan in de middag, maar hierover is geen onderzoek 

gevonden en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. 
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4. Onderzoeksmethode en data 
4.1 Univariate analyse 

Op OBS De Startbaan deden de groepen 3 tot en met 8 in januari van het schooljaar 2015-2016 mee 

aan het twee weken durend experiment. Bij elkaar deden er bij de start van het onderzoek 190 

leerlingen mee. Van al deze leerlingen zijn de Citoscores rekenen van eindschooljaar 2014-2015 

bekend. De uitkomstmaat Citoscores die in dit onderzoek worden gebruikt is de ruwe score. In 

januari hebben de leerlingen de toetsen uit de methode WIG gemaakt. De uitkomstmaat hiervan is 

het percentage goed van 0% t/m 100%. Door uitval hebben twee leerlingen uit de controlegroep en 

één leerling uit de interventiegroep de WIG test minimum niet gemaakt, twee leerlingen uit de 

controlegroep en twee leerlingen uit de interventiegroep de WIG test project niet gemaakt en 

hebben 2 leerlingen uit de controlegroep en heeft één leerling uit de interventiegroep, de WIG test 

basis niet gemaakt. Vanwege de korte duur van de interventie is de ouders niet om toestemming 

gevraagd. Van de deelnemende leerlingen zijn kenmerken gevraagd waarvan in de literatuur bekend 

is dat deze van invloed kunnen zijn op de leerprestaties, dus ook op het rekenen. Deze kenmerken 

bestonden uit het geslacht van de leerlingen, de leeftijd en het leerlinggewicht. Leerlingen die later 

instroomden zijn niet meegenomen in het onderzoek.  

Het opleidingsniveau van de ouders is bepalend voor het leerlinggewicht. De gewichtenregeling is 

bepaald door de overheid. De school kan extra gelden ontvangen voor leerlingen van lager opgeleide 

ouders. De criteria hiervoor worden middels het leerlinggewicht bepaald (www.rijksoverheid.nl). Dit 

opelidingsniveau is verdeeld in drie niveaus: Niveau 1, ouders met VBO of lager; niveau 2, ouders 

met VMBO basis of kader; niveau 3, ouders met VMBO theoretisch of hoger. Aan leerlingen met 

ouders van niveau 1 en niveau 2 worden leerlinggewicht en extra gelden toegekend. Hiervan is in dit 

onderzoek een dummie gemaakt met leerlingen met wel (=1) en geen leerlinggewicht (=0). 

Dataverzameling 

Dataverzameling heeft op 4 momenten plaatsgevonden. Voorafgaand aan het onderzoek zijn de 

resultaten opgevraagd van de laatste Citotoetsen. Dit betrof de Cito rekenen eind schooljaar  

2014-2015. In september 2015 zijn vragenlijsten voor motivatie afgenomen en in januari zijn de 

voormetingen van WIG test bestaande uit minimum-, project- en basistoets afgenomen en twee 

weken daarna de schaduwtoets van deze toetsen. Al deze kenmerken zijn opgenomen in tabel 4. 

  

http://www.rijksoverheid.nl/
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Tabel 4 

Beschrijvende statistieken achtergrondkenmerken controle- en interventiegroep 

 Controlegroep 

(n=95) 

Interventiegroep 

(n=95) 

 

 

Achtergrondkenmerken Aantal % M SD Aantal % M SD Totaal 

klassen 8       8       8 

man 95 50   95 50   95 

vrouw 95 50  50,81 19,73 95  50 ,58 ,05 95 

Leeftijd maanden 95   113,11 22,54 95 40,0 113,61 22,06  

Gewogen leerlingen  13 13,7  ,13 ,33  16 16,8  ,18 ,39 29  

WIG_test_minimum 92 96,8  81,50 16,84 94 98,9  83,71 15,02  186 

WIG_test_project 93 97,8  57,57 28,68 93 97,8   58,13 29,18  186 

WIG_test_basis 93 97,8   73,02 25,32 94 98,9  71,22 22,36  187 

Cito ruwe score 95 100 49,41 20,40 95 100 50,81 19,73 190 

 

De beschrijvende statistieken voor de vertaalde motivatievragenlijst zijn opgenomen in tabel 5.  

De vragen zijn gesteld met een 5 punts Likertschaal; allemaal positief gestelde vragen. Hierbij is 1  

de laagste score (de leerling is er zeer mee oneens) en 5 de hoogste score (de leerling is er zeer  

mee eens). 
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Tabel 5 

Beschrijvende statistiek enquête motivatie 

                    N                  M          SD 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat dit zo 

hoort. 

189 4,27 ,823 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat ik wil 

dat anderen mij verstandig vinden. 

189 3,04 1,453 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat ik 

nieuwe dingen wil bijleren. 

189 4,13 ,874 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat ik 

rekenen interessant vind. 

189 3,31 1,208 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat 

vrienden vinden dat dit moet. 

189 1,95 1,184 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat ik me 

anders schuldig voel. 

189 2,74 1,460 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat ik 

vind dat je rekenen goed kunt gebruiken. 

189 4,32 ,810 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat 

rekenen leuk is. 

189 3,14 1,335 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat dat 

moet van mijn ouders en van de leerkracht. 

189 3,53 1,236 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat ik me 

anders schaam. 

189 2,34 1,373 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat ik 

rekenen belangrijk vind. 

189 4,21 ,981 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat ik 

meer van rekenen wil weten. 

189 3,77 1,156 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat 

iedereen dat verwacht. 

189 2,87 1,351 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat ik wil 

dat anderen mij een goede leerling vinden. 

189 3,03 1,487 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat ik 

vind dat je rekenen nodig hebt in je leven. 

189 4,30 1,045 

Ik doe mijn best voor rekenen omdat ik het 

fijn vind om te rekenen. 

189 3,19 1,330 

Valid N (listwise) 189     

Noot: De vragen zijn gesteld met een 5 punts Likertschaal; allemaal positief gestelde vragen.  

Hierbij is 1 de laagste score (de leerling is er zeer mee oneens) en 5 de hoogste score (de leerling is er zeer  

mee eens). 
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4.2 Bivariate anayse 
Om vooraf te controleren of de interventie- en controlegroep vergelijkbaar zijn op de 

achtergrondkenmerken uit tabel 4 doen we een onafhankelijke T-test. We kunnen hiermee 

controleren of de randomisatie goed is verlopen. De uitkomsten uit de t-test zijn weergegeven in 

tabel 6. 

Tabel 6 

Verschillen in achtergrondkenmerken tussen de controle- en interventiegroep 

 Controlegroep 

(n=95) 

Interventiegroep 

(n=95) 

 

Variabele M SD M SD t p 

Geslacht 50,81 19,73 ,58 ,05   -1,60 ,11 

Leeftijd 113,11 22,54 113,61 22,06 -1,56 ,88 

Gewogen leerlingen ,13 ,33 ,18 ,39 -1,01 ,32 

WIG_test_minimum 81,50 16,84 83,71 15,02 -,95 ,35 

WIG_test_project 57,57 28,68 58,13 29,18  -,13  ,89 

WIG_test_basis 73,02 25,32 71,22 22,36  ,51  ,60 

Cito ruwe score 49,41 20,40 50,81 19,73  -,48  ,63 

Noot *p<0.05 **p<0.01 *** p<0.001  

Hieruit is te lezen dat er geen significante verschillen zijn gemeten tussen controle- en 

interventiegroep. Deze uitkomsten zijn gecontroleerd met de niet-parametrische Mann Whitney test. 

Ook deze test laat bij geen enkele variabele een significant verschil zien bij p < 0,05. We kunnen dus 

stellen dat de randomisatie is gelukt en dat de groepen statistisch vergelijkbaar zijn. 
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5. Resultaten 

5.1 T-toetsen 

Om het effect van feedback op de rekentoets te kunnen meten dienen de uitkomsten van de 

schaduwtoetsen met elkaar te worden vergeleken. Ook hiervoor is een onafhankelijke T-toets 

uitgevoerd, zie tabel 7. 

Tabel 7 

onafhankelijke t-toets na het experiment 

  Controlegroep 

(n=95) 

 Interventiegroep 

(n=95) 

   

Variabele N M SD N M SD t verschil p Cohen’s d 

WIG 

schaduwtest_

minimum 

92 79,63 19,38 94 88,39 12,70 -3,64 8,76 ,000*** 0,45 

WIG 

schaduwtest_

project 

91 53,14 27,01 92 70,01 22,78  -4,56 16,87  ,000*** 0,62 

WIG 

schaduwtest_

basis 

91 71,06 25,88 94 79,02 19,95  -2,33 7,96  ,021* 0,30 

Noot *p<0.05 **p<0.01 *** p<0.001 

Cohen’s d: klein effect d=0.2, middelgroot effect d=0.5 en d=>0.8 groot effect. 
   

Uit de tabel blijkt dat de leerlingen van de interventiegroep op de minimumtoets gemiddeld 8,76% 

hoger scoren dan de controlegroep. Op de projecttoets scoort de interventiegroep gemiddeld 

16,87% hoger en op de basistoets scoort de interventiegroep 7,96% hoger dan de controlegroep. 

Hierbij zijn de verschillen tussen controle- en interventiegroep bij de minimumtest en de projecttest 

significant met p<0,001 en bij de basistest significant met p<0,05. Ter controle wordt ook hierbij de 

Mann Whitney test uitgevoerd. Bij deze test zijn de uitkomsten van de minimum- en de projecttoets 

eveneens significant met p<0,001 en de basistoets met p<0,05. Een gestandaardiseerd effect kan 

worden berekend voor minimumtest, projecttest en basistest door het verschil in score tussen 

interventie- en controlegroep te delen door de standaardafwijking van de controlegroep en hierbij te 

corrigeren voor het aantal observaties. Cohen’s d is dan voor de minimumtoets: d = 0,45, voor de 

projecttoets: d = 0,62 en voor de basistoets: d = 0,30. Hieruit volgt dat we de nulhypothese kunnen 

verwerpen en hypothese: Er bestaat een significant verschil tussen de prestaties van leerlingen die 

feedback ontvangen en leerlingen die geen feedback ontvangen op een WIGtoets voor het vak 

rekenen, kunnen aannemen. Dit geldt voor alle drie onderdelen van de WIG toets: minimumtoets, 

projecttoets en basistoets. 

5.2 Enkelvoudige regressies 

Vervolgens zien we in tabel 8, 9 en 10, de enkelvoudige regressies waarin het effect van de 

interventie op de schaduwtoetsen van de minimumtoets WIG, de projecttoets WIG en de basistoets 

WIG, is weergegeven. 
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Tabel 8  

Enkelvoudige regressieanalyse WIG_schaduwtest_minimum 

Variabele B SE(B)  T P 

Interventie 8,763 2,397 ,260 3,656 ,000 

Noot: R2= 0,068 

In tabel 8 is te zien dat 6,8% van het model wordt verklaard door de interventie. De leerlingen uit de 

interventiegroep scoren gemiddeld 8,8% hoger dan de leerlingen uit de controlegroep. Dit is 

statistisch significant met minimaal 99% zekerheid p< 0,001. 

 

Tabel 9  

Enkelvoudige regressieanalyse WIG_schaduwtest_project 

Variabele B SE(B)  T P 

Interventie 16,868 3,692 ,322 4,569 ,000 

Noot: R2= 0,103 

In tabel 9 is te zien dat 10,3% van het model wordt verklaard door de interventie. De leerlingen uit de 

interventiegroep scoren gemiddeld 16,9% hoger dan de leerlingen uit de controlegroep. Dit is 

statistisch significant met minimaal 99% zekerheid p< 0,001. 

 

Tabel 10 

Enkelvoudige regressieanalyse WIG_schaduwtest_basis 

Variabele B SE(B)  T P 

Interventie 7,955 3,391 ,171 2,346 ,020 

Noot: R2= 0,029 

En in tabel 10 zien we dat 2,9% van het model wordt verklaard door de interventie. De leerlingen uit 

de interventiegroep scoren gemiddeld 7,9% hoger dan de leerlingen uit de controlegroep. Dit is 

statistisch significant met minimaal 95% zekerheid p< 0,020. 
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5.3 Factoranalyse motivatievragen 

Om het effect nog preciezer te kunnen schatten willen we in een multivariate regressie covariaten 

kunnen meenemen. Om motivatie als controle variabele hierbij te kunnen gebruiken zijn daarover 

voorafgaand aan het experiment vragenlijsten door de leerlingen ingevuld. Daarvoor willen we 

weten of de vertaalde lijst van Vansteenkiste, Sierens, Soenens, Luyckx en Lens in het primair 

onderwijs dezelfde factoren factoren (motivatietypes) laat zien. In tabel 5 is te zien dat deze lijst door 

189 leerlingen is ingevuld. We bekijken nu met een factoranalyse voor deze 16 vragen welke factoren 

hieruit worden gedestilleerd. De Screeplot in figuur 2 laat zien dat 4 componenten boven de 1 

uitkomen. Bij deze componenten is er sprake van een eigen criterium (Kaisers Criterium). 

Figuur 2 

Screeplot factoranalyse vragen motivatie 

 
We zien hoge eigenwaarden (eigenvalue) voor Component 1 en 2: 3,9 en 3,1. De eerste component 

blijkt geheel overeen te komen met de factor voor intrinsieke motivatie van Vansteenkiste et al. Dit 

zijn de vragen 4, 8, 12 en 16. Als tweede binnen deze component scoort de factor geïdentificeerde 

regulatie met de vragen 3, 7, 11 en 15 hoog. Dit verbaast niet omdat geïdentificeerde regulatie ook al 

een vorm van autonome motivatie is. Intrinsieke motivatie en geïdentificeerde regulatie komen dus 

als geheel binnen component 1 voor en scoren met alle vragen boven de 0,4. 

Bij extrinsieke motivatie onderscheiden Vansteenkiste et al: externe regulatie, geïntrojecteerde 

regulatie en geïdentificeerde regulatie, gerangschikt naar steeds meer autonoom. Externe regulatie 

wordt nog erg gecontroleerd en van buiten opgelegd. Bij geïdentificeerde regulatie heeft de leerling 

externe normen en waarden eigen gemaakt, al is er nog sprake van beïnvloeding van buitenaf. 

In component 2 zien we de factor externe regulatie en geïntrojecteerde regulatie het meest naar 

voren komen. Dit zijn de vragen 1,2,5,6,9,10,13,14. Bij al deze vragen is er sprake van motivatie met 

veel druk van buitenaf. 
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Component 1 combineert dus de elementen van intrinsieke motivatie en geïdentificeerde regulatie. 

We noemen component 1 daarom autonome motivatie. 

Component 2 combineert de elementen van externe regulatie en geïntrojecteerde regulatie. We 

noemen daarom component 2 externe motivatie kunnen. 

Deze twee componenten scoren ook met Cronbach’s Alva boven de 0,7 en vertonen daarom 

voldoende samenhang om ze als een factor en een controlevariabele in een regressie te gaan 

gebruiken (Field, 2013); autonome motivatie: 0,837 en externe motivatie: 0,766. Deze componenten 

zijn gevormd door de wijze waarop leerlingen van OBS De Startbaan hebben geantwoord en dus 

geschikter voor ons onderzoek dan de factoren van Vansteenkiste et al. 

5.4 Multivariate statistieken en meervoudige regressies 

Om een multivariate regressie te kunnen doen moeten we vooraf weten of correlaties tussen de 

variabelen onderling significant zijn en groter zijn dan 0,5. Dit kunnen we zien in een correlatie 

associatiemodel van Pearson. Als dit het geval is kunnen de covariabelen in een regressie teveel van 

elkaars verklaringskracht wegnemen (multicollineariteit). We verwachtten dat de pretesten WIG voor 

de minimum-, project- en basistoets de krachtigste voorspeller zullen zijn van de posttesten, de 

schaduwtoetsen van deze zelfde WIG toetsen, omdat het identieke toetsen zijn waarbij de 

rekendoelen exact gelijk zijn en alleen de cijfers verschillen. Bovendien zijn ze kort na elkaar (twee 

weken) afgenomen. Daarom zijn voor deze pretesten per test correlatietabellen opgevraagd met de 

andere bekende variabelen, autonome motivatie, externe motivatie, geslacht, leeftijd, Cito rekenen 

en gewogen leerlingen. In tabel 11 zijn de correlaties van alle covariabelen te zien met de 

WIG_test_minimum. In tabel 12 en 13 de correlaties van diezelfde covariabelen met de 

WIG_test_project en de WIG_test_basis. 

Tabel 11 

Pearson’s r correlatiecoëfficiënt pretest WIG_test_minimum 

 

 

WIG_test_ 

minimum 

autonome 

motivatie 

externe 

motivatie 

geslacht 

meisje 

Leeftijd 

maanden 

Leerling 

gewicht 

Cito 

ruwe score 

WIG_test_minimum   1             

autonome motivatie   -,161* 1           

externe motivatie   -,068 ,000 1         

Geslacht Meisje   -,059 ,044 ,101 1       

Leeftijdmaanden   -,203** ,239** -,513** -,051 1     

Leerlinggewicht   ,172* -,020 ,051 -,120 -,058 1  

Cito ruwe score   ,342** ,087 -,416** -,123 ,537** ,031 1 

            

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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Tabel 12 

Pearson’s r correlatiecoëfficiënt pretest WIG_test_project 

 

 

WIG_test_ 

project 

WIG_test_project   1 

autonome motivatie   -,161* 

externe motivatie   ,145* 

Geslacht Meisje   -,002 

Leeftijdmaanden   -,385** 

Leerlinggewicht   ,066 

Cito ruwe score   ,010 

    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 
Tabel 13 

Pearson’s r correlatiecoëfficiënt pretest WIG_test_basis 

 

 

WIG_test_ 

basis 

WIG_test_project   1 

autonome motivatie   -,207** 

externe motivatie   ,012 

Geslacht Meisje   ,016 

Leeftijdmaanden   -,292** 

Leerlinggewicht   ,099 

Cito ruwe score   ,212** 

    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 
Uit deze correlatietabellen blijkt dat vooral de Citoscore en de leeftijd significant samenhangen met 

de pretesten. Alleen komen die waarden nergens boven de 0,5 uit. Verder is er een opvallende 

significante correlatie tussen Citoscore en leeftijd: 0,54; en leeftijd en externe motivatie: -0,51. Bij 

laatstgenoemde correlatie is mogelijk de leeftijd van invloed op de motivatie en/of op het invullen 

van de vragenlijsten. Het kan zijn dat de motivatie gedurende de schoolloopbaan afneemt. Het kan 

ook zijn dat de vragenlijsten moeilijker te begrijpen waren voor de jongere leerlingen. De onderlinge 

correlaties geven geen aanleiding om covariaten uit te sluiten, wel om bewust te kijken naar de 

volgorde. Bij een multivariate regressie wordt deze volgorde dan: Interventie, pretest_WIG, 

autonome motivatie, externe motivatie, geslacht, leeftijd in maanden, leerlinggewicht en Cito ruwe 

score. De tabellen 14, 15 en 16 laten de meervoudige regressies zien van de posttesten, de WIG 

schaduwtoetsen minimum, project en basis. 
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Tabel 14  

Meervoudige regressie WIG_schaduwtest_minimum 

Coëfficiënten 

Variabelen B SE B  T P 

(Constant) 9,472 6,716  1,410 ,160 

Interventie 7,043 1,336 ,209 5,274 ,000*** 

Pretest WIG_test_minimum ,861 ,051 ,813 16,791 ,000*** 

Autonome motivatie -,300 ,683 -,018 -,438 ,662 

Externe motivatie ,012 ,808 ,001 ,015 ,988 

Geslacht (meisje) -,184 1,344 -,005 -,137 ,891 

Leeftijdmaanden -,005 ,044 -,007 -,122 ,903 

Leerlinggewicht_dummie -3,588 1,907 -,075 -1,881 ,062 

Cito_ruwescore ,022 ,047 ,026 ,476 ,635 

F 60,904     

R2 0,734     

Adjusted R2 0,721     

Noot *p<0.05 **p<0.01 *** p<0.001 
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Tabel 15  

Meervoudige regressie WIG_schaduwtest_project 

Coëfficiënten 

Variabelen B SE B  T P 

(Constant) 44,056 9,171  4,804 ,000 

Interventie 16,810 2,382 ,320 7,058 ,000*** 

Pretest WIG_test_project ,537 ,046 ,587 11,730 ,000*** 

Autonome motivatie ,524 1,238 ,020 ,423 ,673 

Externe motivatie 1,838 1,421 ,070 1,294 ,197 

Geslacht (meisje) 2,963 2,399 ,056 1,235 ,218 

Leeftijdmaanden -,328 ,075 -,281 -4,357 ,000*** 

Leerlinggewicht_dummie 1,621 3,474 ,021 ,467 ,641 

Cito_ruwescore ,271 ,074 ,206 3,686 ,000*** 

F 41,992     

R2 0,659     

Adjusted R2 0,643     

Noot *p<0.05 **p<0.01 *** p<0.001 
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Tabel 16  

Meervoudige regressie WIG_schaduwtest_basis 

Coëfficiënten 

Variabelen B SE B  T P 

(Constant) 16,495 7,866  2,097 ,037 

Interventie 9,802 1,886 ,211 5,197 ,000*** 

Pretest WIG_test_basis ,767 ,047 ,783 16,482 ,000*** 

Autonome motivatie -,539 ,965 -,023 -,558 ,577 

Externe motivatie 1,027 1,133 ,044 ,907 ,366 

Geslacht (meisje) ,706 1,899 ,015 ,372 ,710 

Leeftijdmaanden -,073 ,061 -,070 -1,191 ,235 

Leerlinggewicht_dummie -,873 2,708 -,013 -,322 ,748 

Cito_ruwescore ,124 ,063 ,106 1,968 ,051 

F 58,140     

R2 0,725     

Adjusted R2 0,713     

Noot *p<0.05 **p<0.01 *** p<0.001 

 
De tabellen 17, 18 en 19 geven de effecten weer van het toevoegen van meerdere 

controlevariabelen in de modellen. Model 1 is de enkelvoudige regressie met alleen de interventie, 

model 2 neem ook de statistisch significante pretesten mee en model 3 laat het effect zien van alle 

controlevariabelen.  
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Tabel 17 

Regressie met WIG_schaduwtest_minimum als afhankelijke variabele en toevoeging 8 covariaten 

 

Variabelen Model 1 Model 2 Model 3 

 

(Constante) 79,630*** 

(1,704) 
9,358*** 

(3,465) 

9,472*** 

(6,716) 

Interventie 8,763*** 

(2,397) 
6,855*** 

(1,303) 

7,043*** 

(1,336) 

Pretest WIG_test_minimum  

 
,862*** 

(,041) 

,861*** 

(,051) 

Autonome motivatie   

  

  -,300 

(,683) 

Externe motivatie    

                          

  ,012 

(,808) 

Geslacht (meisje)   

  

  -,184 

(1,344) 

Leeftijd in maanden   

                          

  -,005 

(,044) 

leerlinggewicht    -3,588 

(1,907) 

Cito ruwe score    ,022 

(1,907) 

F 13,367 244,060 60,904 
R2 ,068 ,727 ,734 
Adjusted R2 ,063 ,724 ,721 

Noot *p<0.05 **p<0.01 *** p<0.001 

In tabel 14 en 17 zien we de effecten op de minimumtoets. Hierin zien we dat als we in model 1 

alleen de interventie bekijken, dus de invloed van feedback op de posttest, dat dit een positief 

verschil maakt van 8,8% ten opzichte van de leerlingen uit de controlegroep die geen feedback 

hebben ontvangen. Bovendien is dit significant op 1% niveau. In model 2 zien we dat ook de pretest, 

WIG_test_minimum, significant op 1% niveau van invloed is op de posttest. Beide testen zijn 

gemeten in procenten van 0 t/m 100. Een stijging in de pretest van 0,9% komt overeen met een 

stijging van 1% in de posttest. Hierbij is het positieve verschil tussen controle en interventiegroep 

6,9%. Tezamen met de verklaringskracht van de pretest heeft de invloed van feedback op de 

interventiegroep dus een positief verschil tot gevolg in de posttest van 6,9%. 

Na model 2 heeft geen enkele covariaat significante verklaringskracht en blijft het verschil tussen 

controle- en interventiegroep positief voor de interventiegroep tussen de 6,9% en 8,5%.  

De andere covariaten in model 3 voegen dus weinig verklaringskracht toe: een daling van 0,3 

standaarddeviatie autonome motivatie komt overeen met een stijging van 1% op de posttest; een 

stijging van 0,01 standaarddeviatie externe motivatie komt overeen met een stijging van 1% op de 

posttest; meisjes behalen op de posttest vergeleken met jongens een 018 % lagere score; een stijging 

van 0,005 maanden in leeftijd komt overeen met een stijging van 1% op de posttest; leerlingen met 

een leerlinggewicht scoren 3,6% lager dan niet- gewogen leerlingen op de posttest van de 

minimumtoets; een stijging van 0,02 ruwe score op de Cito van eind schooljaar 2014-2015 komt 

overeen met een stijging van 1% op de posttest. Al deze verschillen na model 2 zijn niet significant. 
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Tabel 17 laat zien dat R2 = 0,068. De interventie verklaart dus 6,8% van de variatie in de 

WIG_schaduwtest_minimum posttestscore. Vooral de toevoeging van de pretest, 

WIG_test_minimuum verklaart veel: Na toevoeging van deze variabele wordt 72,7% van de 

posttestscores verklaard. De andere modellen daarna voegen nauwelijks verklaringskracht toe: 

samen 0,7%. 

Tabel 18 

Regressie met WIG_schaduwtest_project als afhankelijke variabele en toevoeging 8 covariaten 

 

Variabelen Model 1 Model 2 Model 3 

 

(Constante) 53,143*** 

(2,618) 

15,887*** 

(3,053) 

44,056*** 

(9,171) 
Interventie 16,868*** 

(3,692) 

16,838*** 

(2,476) 

16,810*** 

(2,382) 
Pretest WIG_test_project  

 
,645*** 

(,043) 

,537*** 

(,046) 
Autonome motivatie    ,524 

(1,238) 
Externe motivatie     1,838 

(1,421) 
Geslacht (meisje)   

  

  2,963 

(2,399) 
Leeftijd in maanden   

                          

  -,328*** 

(,075) 
leerlinggewicht    1,621 

(3,474) 
Cito ruwe score    ,271*** 

(,074) 
F 20,872 134,486 41,992 
R2 ,103 ,599 ,659 
Adjusted R2 ,098 ,595 ,643 

Noot *p<0.05 **p<0.01 *** p<0.001 

In tabel 14 en 18 zien we de effecten op de projecttoets. Hierin zien we dat als we in model 1 alleen 

de interventie bekijken, dus de invloed van feedback op de posttest, dit een positief verschil maakt 

van 16,9% ten opzichte van de leerlingen uit de controlegroep die geen feedback hebben ontvangen. 

Bovendien is dit significant op 1% niveau. In model 2 zien we dat ook de pretest, WIG_test_project, 

significant op 1% niveau van invloed is op de posttest; een stijging in de pretest van 0,6% komt 

overeen met een stijging in de posttest van 1 %. Hierbij is het positieve verschil tussen controle en 

interventiegroep 16,8%. Dus tezamen met de verklaringskracht van de pretest heeft de invloed van 

feedback op de interventiegroep een positief verschil tot gevolg in de posttest van 16,8%. 

In model 3 is te zien dat leeftijd en Citoscore beiden ook significant op 1% niveau van invloed zijn op 

de score van de projecttoets. We zien dat als de leeftijd afneemt met 0,33 maanden dat dit 

overeenkomt met een stijging van 1% in de posttest. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 

vooral de projecttoetsen waarin meten, tijd en geld aan de orde komt, flink stijgen in 

moeilijkheidsgraad naarmate de leerling ouder wordt en in een hogere groep terechtkomt. Dit geldt 

uiteraard ook voor de andere rekendoelen, maar vooral bij meten, tijd en geld wordt een beroep 
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gedaan op het inzicht van de leerling. Ook de Citoscore is significant; een stijging van 0,27 ruwe score 

komt overeen met een stijging van 1% op de posttest van de projecttoets. Autonome motivatie, 

externe motivatie, geslacht en leerlinggewicht zijn allen niet significant; een stijging van 0,52 

standaarddeviatie Autonome motivatie, komt overeen met een stijging van 1% op de posttest van de 

projecttoets, een stijging van 1,8 standaarddeviatie Externe motivatie, komt overeen met een stijging 

van 1% op de posttest van de projecttoets, meisjes behalen ten opzichte van jongens op de posttest 

van de projecttoets een 2,9%  hogere score dan jongens en gewogen leerlingen scoren op de 

posstest van de projecttoets 1,6% hoger dan niet- gewogen leerlingen. 

Tabel 18 zien we dat R2 = 0,10. De interventie verklaart dus 10% van de variatie in de 

WIG_schaduwtest_project posttestscore. Na de toevoeging van de pretest, WIG_test_project wordt 

59,9% van de posttestscores verklaard. De andere modellen verklaren samen in model 3 nog 6%. In 

totaal verklaren de toegevoegde variabelen 65,9%. 

Tabel 19 

Regressie met WIG_schaduwtest_basis als afhankelijke variabele en toevoeging 8 covariaten 

 

Variabelen Model 1 Model 2 Model 3 

 

(Constante) 71,066* 

(2,417) 

11,321* 

(3,123) 

16,495*** 

(7,866) 
Interventie 7,955* 

(3,391) 

9,741* 

(1,836) 

9,802*** 

(1,886) 
Pretest WIG_test_basis  ,814* 

(,039) 

,767*** 

(,047) 
Autonome motivatie   -,539 

(,965) 
Externe motivatie    1,027 

(1,133) 
Geslacht (meisje)   

  

 ,706 

(1,899) 
Leeftijd in maanden   

                          

 -,073 

(,061) 
leerlinggewicht   -,873 

(2,708) 
Cito ruwe score   ,124 

(,063) 
F 5,503 231,204 58,140 
R2 ,029 ,718 0,725 
Adjusted R2 ,024 ,714 0,713 

Noot *p<0.05 **p<0.01 *** p<0.001 

 

In tabel 15 en tabel 19 zien we de effecten op de basistoets. Als we wederom alleen model 1 

bekijken, de invloed van feedback op de posttest van de basistoets, dan zien we dat de interventie 

een positief verschil maakt van 7,9%. Dit is significant op 1% niveau. In model 2 zien we dat de 

pretest ook hier significant is, eveneens op 1% niveau; een stijging in de pretest van 0,8% komt 
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overeen met een stijging van 1% in de posttest. Hierbij is het positieve verschil tussen controle- en 

interventiegroep 9,7%.  

In tabel 19 zien we een R2 van 0,03 voor het eerste model. De interventie verklaart dus 3% van de 

variatie in de posttestscore van de basistoets. Ook hier verklaart de toevoeging van de pretest weer 

veel in model 2: 72%. De andere variabelen in model 3 voegen niet heel veel extra verklaringskracht 

toe: 0,7%. In totaal verklaren alle toegevoegde variabelen in model 3, 73%; een daling van de 

Autonome motivatie met 0,54 standaarddeviatie komt overeen met een stijging van 1% in de 

posttest van de basistoets; een stijging van 1,02 standaarddeviatie in Externe motivatie komt 

overeen met een stijging van 1% in de posttest van de basistoets; meisjes scoren in de posttest van 

de basistoets 0,7% hoger dan jongens; een daling van de leeftijd met 0,7 maanden komt overeen met 

een stijging van 1% in de posttest van de basistoets; gewogen leerlingen scoren ten opzichte van 

niet- gewogen leerlingen 0,9 % lager op de posttest van de basistoets en een stijging van de Cito 

ruwe score met 0,12 komt overeen met een stijging van 1% in de posttest van de basistoets. 

5.5 Hoe is de klas van invloed? 
Duidelijk is geworden dat de interventie op alle toetsonderdelen significant van invloed is geweest op 

de posttesten. Het geven van feedback op de pretest heeft de prestaties op de posttest dus in 

minimum-, project- en basistoets significant positief beïnvloed. Hierbij zal ook meegespeeld hebben 

hoe de leerkracht de feedback heeft gegeven en welke feedback over welke stof dit is geweest. De 

leerstof verschilt uiteraard per leerjaar evenals de aanpak van de verschillende leerkrachten. Om de 

rekenresultaten van de diverse groepen naast elkaar te leggen zijn er dummies gemaakt van de 

klassen. Op deze wijze wordt per klas een algemeen effect van de interventie geschat en kunnen we 

per toetsonderdeel kunnen de groepen vergelijken (zie tabel 19 t/m 21). In alle tabellen is de 

excluded variable klas 6a. Ten opzichte van deze klas worden de andere klassen vergeleken. Bij de 

regressie in tabel 19 met de posttest minimumtoets als afhankelijke variabele is te zien dat de 

klassen 3a, 3b, 4, 7b en 8 significant met p< 0,001 en groep 7a significant met p< 0,01 verschillen van 

de resultaten in 6a. Aan de coëfficiënten is af te lezen dat deze groepen allemaal hoger scoren dan 

klas 6a variërend van 11% hoger tot 21% hoger. Alleen klas 5 scoort 0,4% lager dan klas 6a maar dit is 

niet significant. 
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Tabel 19 

Regressie met WIG_schaduwtest_minimum als afhankelijke variabele  

en toevoeging 9 klassendummies 

Variabelen 

Coëfficiënten   

T P. B SE B  

 (Constant) 67,907 2,950  23,019 ,000 

Interventie 9,180 2,092 ,273 4,387 ,000 

3a=1 21,367 4,268 ,384 5,006 ,000 

3b=1 21,003 4,497 ,350 4,670 ,000 

4=1 17,607 3,957 ,357 4,449 ,000 

5=1 -,392 4,045 -,008 -,097 ,923 

6b=1 ,327 5,487 ,004 ,060 ,953 

7a=1 11,003 3,999 ,219 2,751 ,007 

7b=1 19,409 4,592 ,314 4,227 ,000 

8=1 14,646 3,845 ,311 3,809 ,000 

Noot: R2= 0,322; Excluded Variable = 6a 
 

 

Tabel 20 

Regressie met WIG_schaduwtest_project als afhankelijke variabele  

en toevoeging 9 klassendummies 

 

Variabelen 

Coëfficiënten   

T P B SE B  

 (Constant) 55,131 4,509  12,226 ,000 

Interventie 16,382 3,215 ,312 5,096 ,000 

3a=1 13,562 6,556 ,158 2,069 ,040 

3b=1 9,678 6,900 ,104 1,403 ,163 

4=1 10,428 6,147 ,134 1,696 ,092 

5=1 5,524 6,295 ,068 ,877 ,381 

6b=1 6,656 8,402 ,055 ,792 ,429 

7a=1 -26,322 6,147 -,339 -4,282 ,000 

7b=1 -11,443 7,040 -,120 -1,625 ,106 

8=1 -12,858 5,915 -,176 -2,174 ,031 

Noot: R2= 0,352; Excluded Variable = 6a 
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Tabel 21 

Regressie met WIG_schaduwtest_basis als afhankelijke variabele  

en toevoeging 9 klassendummies 

 

Variabelen 

Coëfficiënten   

T P B SE B  

 (Constant) 58,886 4,189  14,059 ,000 

Interventie 8,076 2,977 ,173 2,712 ,007 

3a=1 27,442 6,058 ,358 4,530 ,000 

3b=1 34,263 6,383 ,414 5,368 ,000 

4=1 17,075 5,676 ,246 3,008 ,003 

5=1 -3,317 5,741 -,047 -,578 ,564 

6b=1 17,516 7,788 ,162 2,249 ,026 

7a=1 1,575 5,676 ,023 ,278 ,782 

7b=1 16,478 6,517 ,193 2,528 ,012 

8=1 14,147 5,457 ,218 2,592 ,010 

Noot: R2= 0,352; Excluded Variable = 6a 

 
In tabel 20, waarin de afhankelijke variabele de posttest van de projecttoets is zien we dat alleen de 

klassen 3a, 7a en 8 significant verschillen van klas 6a; 3a en 8 met p<0,05 en 7a met p<0,001. Aan de 

coëfficiënten kunnen we aflezen dat de lagere klassen tot en met 6b allemaal hoger scoren dan klas 

6a. De groepen 7a, 7b en 8 scoren allen lager variërend van 11,4% lager tot 26,3% lager, waarbij 7a 

en 8 significant. Dit sterkt ons in onze aanname dat de projecttoetsen voor de hogere groepen 

moeilijker te maken zijn en dat de rekenonderdelen meten, tijd en geld voor de leerlingen moeilijker 

wordt naarmate ze in een hogere klas komen. 

Als we kijken naar tabel 21 waarbij de afhankelijke variabele de posttest van de basistoets is, dan 

zien we dat 6 klassen significant verschillen met klas 6a: klas 3a en 3b met p<0,001, klas 4 met p<0,01 

en klas 6, 7 en 8 met p<0,05. Ook bij de basistoets scoren alle klassen hoger dan klas 6a, variërende 

van 1,6% tot 27,4%, met uitzondering van klas 5 die wederom als enige lager scoort met 3,3%. Dit is 

echter niet significant. 

Samenvattend kunnen we hierover concluderen dat de klassen onderling flink verschillen in hun 

rekenprestaties. Verder scoren de groepen flink lager op de projecttoets, wat ook blijkt uit tabel 18: 

hierin is de coëfficiënt van de enkelvoudige regressie 53,1%. Dit komt overeen met het gemiddeld 

percentage goedgemaakte opgaven van de controlegroep. Naarmate de leerlingen in een hogere klas 

komen wordt de stof van de projecttoets moeilijker. Uit tabel 20 blijkt dat de leerlingen dit ook zo 

ervaren. 

Ook bij de basistoets, het niveau dat de leerlingen in principe moeten beheersen, is er veel verschil in 

prestatie tussen de diverse klassen. Bij zowel minimumtoets als projecttoets blijkt klas 6a een punt 

van zorg. Voor deze klas is ook al langer binnen de school aandacht betreffende de zorg vanwege de 

over het geheel zwakkere Citoresultaten. 

We hebben in de tabellen 19 t/m 21 kunnen lezen dat er nogal wat verschillen zijn in rekenprestaties 

tussen de diverse groepen. Dit kan onder andere zijn oorsprong hebben in de samenstelling van de 
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klas en de capaciteiten van de leerlingen, het niveau van de leerstof en de invloed van de leerkracht. 

We kunnen ons nu afvragen of er binnen de klassen grote verschillen zijn tussen de interventiegroep, 

die de schriftelijke en eventueel aanvullende mondelinge feedback van de leerkracht heeft 

ontvangen, en de controlegroep die geheel zelfstandig de taakbriefjes van de rekentoets heeft 

gemaakt. Is er ook hier verschil tussen de klassen? Is er ondanks het protocol verschil geweest in de 

gegeven feedback, omdat het door verschillende leerkrachten is uitgevoerd aan klassen van 

verschillende leeftijden en niveaus? Om dit nader te analyseren maken we voor iedere klas een 

interactievariabele aan, waarbij we de klassendummies vermenigvuldigen met de 

interventiedummie. We krijgen dan per klas een nieuwe variabele met alleen die leerlingen die in de 

experimentgroep zaten. Als we nu deze variabelen met elkaar vergelijken krijgen we de volgende 

tabellen, 22, 23 en 24 voor de afhankelijke variabelen minimumtoets, projecttoets en basistoets. 

Hierbij is wederom klas 6a de excluded variable; ten opzichte van deze groep worden de andere 

groepen vergeleken. 

Tabel 22 

Regressie met WIG_schaduwtest_minimum als afhankelijke variabele  

en toevoeging klassendummies en interactievariabelen tussen klassen en interventie 

 

Variabelen 

Coëfficiënten   

     T         P         B                  SE B  

 (Constant) 65,923 3,924  16,800 ,000 

3a=1 23,077 6,135 ,415 3,761 ,000 

3b=1 25,452 6,358 ,424 4,003 ,000 

4=1 18,308 5,549 ,371 3,299 ,001 

5=1 -1,196 5,796 -,023 -,206 ,837 

6b=1 -3,923 8,089 -,050 -,485 ,628 

7a=1 10,410 5,664 ,207 1,838 ,068 

7b=1 24,077 6,358 ,389 3,787 ,000 

8=1 23,077 5,449 ,490 4,235 ,000 

Klas3a_interventie 9,700 6,501 ,130 1,492 ,138 

Klas3b_interventie 4,250 7,074 ,051 ,601 ,549 

Klas4_interventie 11,853 5,664 ,173 2,093 ,038 

Klas5_interventie 14,523 5,906 ,212 2,459 ,015 

Klas6a_interventie 13,005 5,449 ,204 2,387 ,018 

Klas6b_interventie 20,400 9,491 ,196 2,149 ,033 

Klas7a_interventie 14,333 5,776 ,209 2,482 ,014 

Klas7b_interventie 3,429 7,322 ,039 ,468 ,640 

Klas8_interventie -3,714 5,347 -,058 -,695 ,488 

Noot: R2= 0,362; Excluded Variable = 6a en Interventie 
 

 

Als we in tabel 22 kijken naar de interactievariabelen zien we bij de klassen 4, 5, 6a, 6b en 7a 

significante verschillen tussen de interventie- en de controlegroep met p<0,05. Deze verschillen 

varieren van een hogere resultaten van de interventiegroep van 11,85% ten opzichte van de 

controlegroep in klas 4 tot hogere resultaten van de interventiegroep van 20,40% ten opzichte van 
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de controlegroep in klas 6b. In klas 8 scoort als enige de interventiegroep 3,71% lager dan de 

controlegroep maar dit is niet significant. 

Tabel 23 
Regressie met WIG_schaduwtest_project als afhankelijke variabele  
en toevoeging klassendummies en interactievariabelen tussen klassen en interventie 

 

 

Variabelen 

Coëfficiënten   

     T        P     B         SE B  

 (Constant) 59,500 5,756  10,337 ,000 

3a=1 13,833 9,202 ,161 1,503 ,135 

3b=1 ,250 9,545 ,003 ,026 ,979 

4=1 8,833 8,473 ,114 1,043 ,299 

5=1 -2,600 8,917 -,032 -,292 ,771 

6b=1 2,000 12,211 ,016 ,164 ,870 

7a=1 -40,750 8,473 -,524 -4,810 ,000 

7b=1 -17,000 9,545 -,178 -1,781 ,077 

8=1 -12,000 8,140 -,165 -1,474 ,142 

Klas3a_interventie 7,567 9,896 ,066 ,765 ,446 

Klas3b_interventie 26,500 10,769 ,207 2,461 ,015 

Klas4_interventie 10,833 8,793 ,102 1,232 ,220 

Klas5_interventie 23,267 9,222 ,220 2,523 ,013 

Klas6a_interventie 6,917 8,473 ,065 ,816 ,415 

Klas6b_interventie 16,900 14,448 ,105 1,170 ,244 

Klas7a_interventie 36,500 8,793 ,344 4,151 ,000 

Klas7b_interventie 18,929 11,147 ,138 1,698 ,091 

Klas8_interventie 5,929 8,140 ,060 ,728 ,467 

Noot: R2= 0,392; Excluded Variable = 6a en Interventie 
 

In tabel 23 is zichtbaar dat bij de projecttoets de interventiegroep in klas 3b en 5 significant hoger 

scoort met p<0,05; in klas 3 scoort de interventiegroep 26,5% hoger en in groep 5 scoort de 

interventiegroep 23,26% hoger. In groep 7a zijn de verschillen tussen controlegroep en 

interventiegroep significant met p<0,001, waarbij de interventiegroep zelfs 36,5% hoger scoort. In 

alle groepen scoort de interventiegroep op de schaduwtoets van de projecttoets hoger dan de 

controlegroep; klas 8 het minst met 5,92% en niet significant en groep 7a het meest met 36,50% en 

significant met p<0,0001. 
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Tabel 24 

Regressie met WIG_schaduwtest_basis als afhankelijke variabele  

en toevoeging klassendummies en interactievariabelen tussen klassen en interventie  

 

Variabelen 

Coëfficiënten   

    T 

 

     P B             SE B  

 (Constant) 64,231 5,557  11,559 ,000 

3a=1 18,436 8,687 ,240 2,122 ,035 

3b=1 33,894 9,003 ,409 3,765 ,000 

4=1 15,186 8,020 ,219 1,893 ,060 

5=1 -13,413 8,208 -,190 -1,634 ,104 

6b=1 11,769 11,455 ,109 1,027 ,306 

7a=1 -13,397 8,020 -,193 -1,670 ,097 

7b=1 12,394 9,003 ,145 1,377 ,170 

8=1 11,769 7,717 ,181 1,525 ,129 

Klas3a_interventie 15,033 9,205 ,146 1,633 ,104 

Klas3b_interventie -1,875 10,017 -,016 -,187 ,852 

Klas4_interventie 1,167 8,179 ,012 ,143 ,887 

Klas5_interventie 17,182 8,363 ,182 2,055 ,041 

Klas6a_interventie -2,231 7,717 -,025 -,289 ,773 

Klas6b_interventie 8,800 13,439 ,061 ,655 ,514 

Klas7a_interventie 27,333 8,179 ,289 3,342 ,001 

Klas7b_interventie 5,375 10,369 ,044 ,518 ,605 

Klas8_interventie 2,143 7,572 ,024 ,283 ,778 

Noot: R2= 0,331 Excluded Variable = 6a en Interventie 
 

 

In tabel 24 bij de regressie van de schaduwtoets van de basistoets valt als eerste op dat in klas 3b en 

in klas 6a de leerlingen uit de interventiegroep gemiddeld 1,88% en 2,23% lager dan de leerlingen uit 

de controlegroep. Dit is niet echter significant. In groep 5 scoort de interventiegroep gemiddeld 

17,18% hoger dan de controlegroep met p<0,05 en in groep 7a scoort de interventiegroep gemiddeld 

27,33% hoger dan de controlegroep met P<0,001. In alle andere groepen verschillen controle- en 

interventiegroep niet significant. In het algemeen valt in de tabellen 22, 23 en 24 op dat de leerlingen 

in de interventiegroep ook binnen de klassen beduidend hoger scoorden dan de leerlingen die in de 

controlegroep zaten. In sommige klassen zoals klas 8 is dit verschil niet erg opvallend en niet 

significant, in andere klassen zoals klas 5 en klas 7a zijn de verschillen aanzienlijk en op alle 

toetsonderdelen significant.  
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6. Conclusie en discussie 

Het doel van dit experiment was te onderzoeken of feedback op de rekentoets een positief effect 

heeft op de resultaten op OBS De Startbaan. Voor de rekentoets is in de klassen 3 t/m 8 op deze 

school een toets uit de methode WIG afgenomen die bestond uit drie onderdelen: een 

minimumtoets, een projecttoets en een basistoets. Hieruit volgen de effecten van feedback voor de 

minimumtoets: d = 0,45 en p<0,0001, voor de projecttoets: d = 0,62 en p<0,0001 en voor de 

basistoets: d = 0,30 en p<0,05. Er is dus een significant positief verschil tussen de prestaties van 

leerlingen die feedback ontvangen en leerlingen die geen feedback ontvangen op een WIGtoets 

voor het vak rekenen op OBS De Startbaan. Deze effecten zijn middelgroot en bij de projecttoets 

met d = 0,62 wel aanzienlijk gezien de grootte van de interventie (een half uur per dag) en de duur 

van de interventie (maximaal 2 weken). Hierbij moeten we wel in ogenschouw nemen dat er alleen 

onderzoek is gedaan op OBS De Startbaan. Op iedere school heerst uiteraard een eigen werkwijze en 

sfeer. Ook heeft iedere school weer een ander team met bepaalde kwaliteiten en een eigen 

leerlingpopulatie met specifieke onderwijsbehoeften. De effecten die in dit onderzoek zijn  

gevonden zijn positief en belangrijk voor OBS De Startbaan maar moeten wel gezien worden als  

een local average treatment effect, dat niet direct vertaalbaar is naar een algemene uitspraak over 

alle Nederlandse basisscholen. 

Opvallend is dat bij het vergelijken van de scores van de minimumtoets, de projecttoets en de 

basistoets, er op de projecttoets beduidend lager wordt gescoord met een constante van 53,14 ten 

opzichte van 79,63 voor de projecttoets en 71,06 voor de basistoets. Het gemiddelde juist gescoorde 

antwoorden van de controlegroep is dus bij de projecttoets maar 53,14 % ten opzichte van 79,63% 

bij de minimumtoets en 71,06% bij de basistoets. De interventie heeft juist bij deze projecttoets het 

meeste effect gehad: d = 0,62. Hieruit blijkt dat er op OBS de Startbaan kansen liggen om het 

rekenonderwijs te verbeteren en dat het geven van de juiste feedback hieraan zeker zou kunnen 

bijdragen. 

Het toevoegen van covariaten bleek in de meeste gevallen alleen een significant effect te hebben 

voor de pretesten behalve bij de projecttoets (zie tabel 18); hier zijn de leeftijd in maanden en de 

Cito significant op 1% niveau. Opvallend is hierbij dat de leeftijd negatief is; bij afname van 0,33 

maanden stijgt de posttest van de projecttoets met 1%. Dit betekent dus dat naarmate de leerlingen 

vorderen in de basisschool, ze lager scoren op de projecttoets. Dit blijkt ook als we de klassen met 

elkaar vergelijken (zie tabel 20); de klassen 7a, 7b en 8 scoren lager dan groep 6a als excluded 

variable, waarbij 7a en 8 significant met respectievelijk p<0,0001 en p<0,031. Deze groepen scoren 

gemiddeld 11, 44% tot 26,32% lager dan groep 6a. 

Zowel autonome motivatie als externe motivatie bleek niet significant van invloed op de 

rekenprestaties. Wel is er een significante correlatie gevonden met p< 0,01 tussen leeftijd en externe  

motivatie; -0,51 (zie tabel 11 voor Pierson’s correlatiecoëfficiënt). Naarmate de leeftijd vordert 

neemt de externe motivatie af. Hierbij neemt de autonome motivatie iets toe, wel significant met 

p<0,01 maar met een waarde ver beneden de 0,5 van 0,24.  
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7. Aanbevelingen voor de onderwijspraktijk en vervolgonderzoek 

We hebben dus kunnen zien dat deze korte interventie met een eenvoudig feedbackprotocol toch 

aanzienlijke en significante effecten heeft opgeleverd. Hierbij rijst gelijk de vraag of deze effecten 

herhaalbaar zijn en of de effecten ook behouden blijven op langere termijn. De onderzoeker had 

graag precies dezelfde toetsen met dezelfde controle- en interventiegroep na een aantal maanden 

herhaald om te kijken in hoeverre de invloed van feedback beklijft. Binnen dit onderzoek was daar 

helaas geen tijd voor. Ook voor kwalitatief aanvullend onderzoek was geen tijd maar dit zou 

eveneens een belangrijke aanvulling kunnen zijn. Graag had de onderzoeker leerkrachten en 

leerlingen nog willen bevragen over hun ervaringen met het geven van feedback binnen dit 

onderzoek. Dat is in de wandelgangen wel gebeurd maar niet met een formele vragenlijst. Verder 

zou het voor OBS De Startbaan interessant zijn om te observeren binnen de lessen hoeveel en op 

welke wijze de leerkrachten feedback geven en hoe vaak en op welke wijze ze refereren aan de 

leerdoelen, die hierbij van belang zijn. Dit zou de school inzicht kunnen geven in hoe ver het team 

zich heeft ontwikkeld op dit gebied en wat er mogelijk nog voor behoefte is aan extra training en 

kennis. Binnen OBS De Startbaan zou een herhaling van dit onderzoek dus antwoord kunnen geven 

op de vraag of de resultaten dezelfde effecten blijven geven en aanvullend kwalitatief onderzoek zou 

inzicht kunnen geven in hoe de leerkrachten dit doen en hoe de leerlingen dit ervaren. 

De  leerkrachten gaven wel aan bij de onderzoeker dat het geven van schriftelijke feedback veel tijd 

kost. Als je in een klas van 30 leerlingen 5 minuten tijd per leerling besteedt om de toetsen van 

schriftelijke feedback te voorzien, ben je als leerkracht dus al gauw 2,5 uur tijd kwijt. De uitkomsten 

van dit onderzoek zijn nog niet in het team besproken maar uiteraard is dit als eerste stap belangrijk 

en zijn er afspraken gemaakt om dit te gaan doen. Zo kan het team ervaren welk effect hun feedback 

heeft gehad op de resultaten van de leerlingen. Er kan met het team worden overlegd in welke 

gevallen en op welke momenten zij het geven van schriftelijke feedback het meest zinvol achten. Dit 

is vanwege de hoeveelheid tijd dat het kost waarschijnlijk niet haalbaar bij iedere toets en bij iedere 

leerling, maar mogelijk zijn er afspraken te maken over situaties en toetsmomenten waarbij men 

standaard schriftelijke feedback gaat inzetten. Er zou schoolbreed kunnen worden gekeken waar er 

ruimte kan worden gevonden in andere werkzaamheden van de docenten om dit mogelijk te maken.  

Wat betreft de inhoud van de gegeven feedback is er binnen het team nog een flinke slag te maken. 

De leerkrachten hebben voor dit onderzoek gewerkt met een eenvoudig protocol dat nog lang niet 

alle mogelijkheden van effectieve feedback heeft benut. Hoe vaardig de leerkrachten precies zijn in 

het geven van effectieve feedback zou gericht in de klassen geobserveerd kunnen worden. Verder 

kan er in het team worden geïnventariseerd of er interesse is voor de uitbreiding van kennis over 

mondelinge feedback. Het voordeel van deze kennis is dat het op veel momenten zowel bij instructie 

als evaluatie, zowel klassikaal als individueel en bij alle vakken toepasbaar is. Als feedback door 

herhaald onderzoek en door gedegen scholing een integraal en bewust onderdeel gaat worden van 

het onderwijs op OBS De Startbaan zou voorlichting aan de ouders ook een belangrijke stap kunnen 

zijn zodat zij weten hoe op school feedback wordt gegeven en zij zich thuis meer bewust kunnen 

worden van hoe zij zelf goed feedback aan hun kinderen kunnen geven. 

Bij een vervolgonderzoek naar feedback zou de onderzoeker er voor kiezen om opnieuw de invloed 

van motivatie op het rekenen te onderzoeken. In de regressies van dit onderzoek zijn daarop geen 

significante effecten gevonden, maar ook bij het samenstellen van de motivatievragenlijsten had de 

onderzoeker graag meer tijd gehad om de vragenlijsten vooraf te kunnen testen met een subsample 

van een aantal leerlingen van OBS De Startbaan. De vragenlijst van Vansteenkiste, Sierens, Soenens, 

Luyckx en Lens is immers vertaald naar een lijst die te begrijpen moest zijn voor basisschool-

leerlingen. Iedere vraag begint met: ‘Ik doe mijn best voor rekenen omdat…’ Achteraf ontstond bij 
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sommige leerkrachten en de onderzoeker de indruk dat met name sommige jongere leerlingen door 

de vraagstelling het gevoel kregen een positief antwoord in te moeten vullen; ze doen namelijk altijd 

wel hun best. Voor het uitgebreid testen en aanpassen van de vragenlijsten ontbrak helaas de tijd. 

Dit zou kunnen verklaren waarom autonome motivatie een negatieve coëfficiënt heeft bij de 

minimumtoets en de basistoets: De zwakkere leerlingen willen in de vragenlijst aangeven dat ze echt 

wel hun best doen voor het vak rekenen en beantwoorden daarom veel vragen extra positief. Bij een 

vervolgonderzoek blijft het naar de mening van de onderzoeker van belang om te analyseren of 

motivatie van invloed is op de rekenprestaties. Dat deze invloed niet significant zou zijn acht de 

onderzoeker met deze vragenlijsten onvoldoende aangetoond.  

Uiteraard heeft OBS De Startbaan een beleid dat erop gericht is het beste uit de leerlingen en het 

team te halen. Daarom monitort de school ook zelf op vaste momenten in de jaarplanning de 

toetsresultaten en heeft de intern begeleider een diepgaand onderzoek gedaan naar de algehele 

rekenprestaties (Langenberg Dirne, 2015), omdat de Citoresultaten achterbleven bij het landelijk 

gemiddelde. Een aantal bevindingen van de school komen overeen met de analyses uit dit 

onderzoek. Eén van die analyses was dat de resultaten van de projecttaken sterk kunnen worden 

verbeterd. Binnen de school was al langer zorg over het onderwijs van dit rekenonderdeel. De 

rekendoelen meten, tijd en geld worden in de methode erg versnipperd aangeboden en de kennis 

beklijft niet bij de leerlingen. Ook bij trendanalyses van de rekentoetsen door de school blijkt steeds 

weer dat met name de leerlingen uit de hogere klassen moeite hebben met de rekendoelen uit de 

projecttoets. De school denkt er al langer over om de rekendoelen uit de projecttaken meer te 

bundelen en te herhalen en minder versnipperd aan te bieden. Uit dit onderzoek blijkt eveneens dat 

in de hogere klassen de resultaten van de projecttoets achteruitgaan. Dit onderzoek bevestigt het 

inzicht van de school dat met name het onderwijs van de projecttaken verbeterd dient te worden. 

Hoopgevend is dat aangetoond wordt dat het ook verbeterd kan worden gezien het hoge effect van 

feedback van d= 0,62 op dit onderdeel. Deze bevindingen kunnen de school sterken in het 

voornemen deze plannen verder te concretiseren en te gaan uitvoeren.  

Een ander punt waarin dit onderzoek de bevindingen uit de trendanalyses van de school bevestigt 

zijn de resultaten van groep 6a. Bij de analyses van de groepen uit dit onderzoek blijkt dat groep 6a 

opvalt ten opzichte van de andere groepen en als op één na laagste scoort bij de minimumtoets en 

de basistoets (zie tabel 19 en tabel 21). Bij de trensanalyses van de school is er al geruime tijd zorg 

over deze groep die over de hele linie laag scoort. De school is bezig met een aanpak voor groep 6a 

met name bij het vak rekenen waarbij de rekendoelen worden bijgesteld en er veel aandacht is voor 

automatiseren. Ook voor deze plannen kan de school extra onderbouwing vinden in dit onderzoek. 

Wat betreft deze klas valt verder op dat de interventie groep baat heeft gehad bij feedback bij de 

minimumtoets en de projecttoets. Hier scoren de leerlingen uit de interventiegroep gemiddeld 13,0% 

en 6,9% hoger dan de leerlingen uit de controlegroep (zie tabel 22 en 23). Bij de basistoets in tabel 

24 is echter zichtbaar dat de interventiegroep uit klas 6a 2,2% lager scoort dan de controlegroep. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat de basistoets moeilijker is dan de minimumtoets en voor een 

zwakkere leerling dus lastiger te maken. Wellicht is het geven van feedback aan zwakkere leerlingen 

over leerstof die moeilijker is, minder effectief. Meer onderzoek naar feedback aan met name de 

zwakkere leerlingen is dus van belang. Voorlopig bevestigt deze score de aanname dat zwakke 

leerlingen vaak feedback op ingewikkelder leerstof niet direct begrijpen en hiervoor meer tijd en 

instructie nodig hebben (Chan, Konrad, Gonzalez, et al., 2014).  

De school zet bij zwakkere rekenaars vooral in op herhalen, automatiseren en het aanleren van  

één strategie (Vaughn & Linan-Thompson, 2003).  
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De effecten die in dit paper gevonden zijn, zijn veelbelovend maar vooral van toepassing op  

OBS De Startbaan. Iedere school heeft een eigen sfeer en aanpak waarbij de aard van de leerling, de 

populatie en de kwaliteiten van het team een belangrijke rol spelen. In dat licht dienen we de 

resultaten te beschouwen als een local average treatment effect, dat niet direct toepasbaar is op de 

gehele Nederlandse populatie. In een vervolgonderzoek zou met dezelfde opzet onderzoek kunnen 

worden gedaan op bij voorkeur meerdere scholen met diverse leerling populaties op verschillende 

plekken in het land. Dit zou een veel beter algemeen beeld kunnen geven over de effectiviteit van 

feedback op de rekentoets.  

Opvallend was dat de leerkrachten over het algemeen over dergelijke vraagstellingen actief hebben 

willen meedenken en met hun bevindingen en suggesties kwamen. Een bespreking van deze 

resultaten binnen het team is in overleg met het managementteam ingepland en gaat op het 

moment van het schrijven van dit paper nog plaatsvinden. Het doen van dit onderzoek heeft binnen 

de school al gezorgd voor meer bewuste aandacht voor het geven van feedback; de leerkrachten 

krijgen ook door de analyse van de data inzicht in de gevolgen van hun eigen handelen. Dit motiveert 

en onderbouwt verdere professionele ontwikkeling binnen de school. De school heeft inmiddels 

contact gezocht met Lia Voerman, die als expert op het gebied van feedback en didactisch coachen  

(Voerman, 2014; Voerman et al., 2013) de school kan adviseren welke stappen er nu verder 

genomen kunnen worden om feedback binnen het onderwijs te verankeren. 
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