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1. Inleiding 
Beste collega,  
 
Voor je ligt een docentenhandleiding gericht op rekenmotivatie in het vak economie. Deze is geschreven in het 
kader van de Master Talentonwikkeling & Diversiteit die ik volg aan de Hanzehogeschool in Groningen. Met 
behulp van deze handleiding kan er ingespeeld worden op de diversiteit binnen de klas door gericht hulp te 
bieden bij rekenproblemen naar aanleiding van het verzamelen van data in de klas. In het volgende paragrafen 
wordt de context en het doel geschetst. In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de handelswijze en de 
onderbouwing daarvan. 
 
1.1 Waarom is rekenen zo belangrijk? 
In het strategisch beleidsplan van de Winkler Prins (2017) wordt genoemd dat de school de leerlingen wil 
voorbereiden om hen voor te bereiden op het “leven in de wereld van morgen”, waarbij geleerd wordt om 
verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken in hun verdere leven. Het belang van financiële 
geletterdheid is groot, zeker voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het VMBO (Van Der Laan, Lodeweges, 
Sjoers en Van Der Linde, 2020). Het kunnen rekenen wordt dan ook gezien als “basisvaardigheid om je te 

kunnen redden in de maatschappij” (Onderwijsinspectie, 2021). Daarnaast komt rekenen in vrijwel elke 
vervolgopleiding in meer of mindere mate terug in de lesstof én krijgen de huidige vierdejaars leerlingen op het 
Mbo te maken met het verplichte rekenexamen op niveau 3F. De ontwikkeling van rekenvaardigheden op de 
middelbare school draagt dan ook bij aan toekomstige resultaten en aan financiële geletterdheid van leerlingen 
die men met name leert bij het vak economie.  
 
Ongeacht het uitstroomprofiel maken rekenvaardigheden een belangrijk deel uit van het curriculum van het 
VMBO. Vanzelfsprekend bij het vak wiskunde, maar ook bij vakken als biologie, natuur-/scheikunde, economie 
en de verschillende profielvakken zijn rekenvragen ruim vertegenwoordigd in de eindexamens. Hierbij wordt 
verwacht dat leerlingen kunnen rekenen op referentieniveau 2F. Echter blijkt uit onderzoek dat leerlingen op 
het VMBO een gemiddelde rekenachterstand van 2 jaar hebben (Van Merwijk, 2012). Dat beeld wordt ook bij 
vrijwel elke leerling in de vierde klas bevestigd als je kijkt naar de data in Magister. Dit vind je door bij een 
leerling te klikken op Begeleiding, daarna op Toetsen en kies dan voor de meest recente Diacijfer om de laatst 
bekende score op het referentieniveau te zien. Voor de duidelijkheid: een leerling zit op niveau als het 
rekenniveau aan het einde van de basisschool 1F is. 
 
Aan het einde van het vierde leerjaar doen leerlingen in het VMBO eindexamen. Een aanzienlijk deel van het 
eindexamen economie bestaat uit rekenvragen. Om een beter beeld te krijgen van hoe de leerlingen aankijken 
tegen rekenen bij het vak economie heb ik een nulmeting uitgevoerd in klas BK4E in het schooljaar 2021/2022. 
Deze was gericht op motivatie, procedurele en cognitieve autonomie en (gevoel van) competentie. Daarbij is 
gescoord aan de hand van een vijfpuntsschaal. Daarnaast zijn drie opdrachten uit het eindexamen van 2019 
toegevoegd die leerlingen hebben gemaakt. Bij elke opgave hebben zij aangegeven in hoeverre zij denken die 
opdracht te kunnen oplossen zonder hulp en achteraf hoe ze denken dat het gemaakt is. De onderzoeker heeft 
deze vragen ook beoordeeld op juistheid om te kunnen bepalen of het zelfbeeld van de leerlingen 
overeenkomt met de daadwerkelijke uitvoering. In samenwerking met een vakcollega zijn de gegeven 
antwoorden geïnterpreteerd. De gebruikte nulmeting en de resultaten zijn toegevoegd als bijlage aan deze 
docentenhandleiding en vormen de basis van deze handleiding. 
 
Kortom: werk aan de winkel! 
 
1.2 Rekenen met verbanden 
Rekenen binnen het vak economie is erg breed, net als de vaardigheden uit referentieniveau 2F. Deze bestaat 
uit 12 onderwerpen die onderverdeeld zijn in meerdere vaardigheden (Doorlopende leerlijnen Taal en 
Rekenen, 2019). In de lesmethode van het vak en het eindexamen economie is veel overlap met het onderdeel 
verbanden. Op basis hiervan moeten leerlingen het onderstaande functioneel kunnen gebruiken: 
 

• Kwantitatieve informatie uit tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken om berekeningen uit te 

voeren en conclusies te trekken. 
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Hierin zitten drie elementen: tabellen, diagrammen en grafieken kunnen lezen, berekeningen kunnen 
uitvoeren aan de hand van die informatie en daarover conclusies trekken. Met recht een meervoudige 
complexe handeling. Leerlingen geven in de praktijk aan dat ze het werken met bronnen en meerdere 
handelingen in dezelfde som niet als heel moeilijk te ervaren, maar tegelijkertijd is het ook niet zo dat zij 
zichzelf capabel achten om dergelijke opgaven op te lossen. Bij het daadwerkelijk maken van dit soort opgaven 
tijdens de les en bij toetsen is vaak een duidelijke mismatch zichtbaar tussen het gevoel van competentie en de 
daadwerkelijke competentie, waarbij er sprake is van overschatting van het eigen kunnen óf juist bevestiging 
van het ontbreken van het gevoel van competentie.  
 

 
Figuur 1: Voorbeeld van een examenvraag die aansluit op het onderdeel verbanden 

1.3 Aan de slag! 
Zoals hierboven aangegeven zijn er meerdere redenen om uitgebreid aandacht te besteden aan de 
rekenvaardigheid van VMBO-leerlingen. Het doel van deze handleiding is om het gevoel van competentie van 
de leerlingen in de eindexamenklas van het profiel Economie & Ondernemen te vergroten door het bieden van 
structuur door de docent. In het tweede hoofdstuk lees je hoe, in hoofdstuk 3 wordt dit met literatuur 
onderbouwd.  
 

In het kader van mijn studie heb ik deze handleiding gebruikt voor een onderzoek in mijn eigen 
lespraktijk. Benieuwd naar mijn opbrengsten en ervaringen? In bijlage 7 vind je de poster die ik heb 
gebruikt om mijn resultaten en bevindingen te presenteren! 
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2.  Handelswijze 
In dit hoofdstuk wordt na het omschrijven van het leerpad dat centraal staat in deze handleiding uitgelegd hoe 
je zelf aan de slag kunt met het verzamelen van opbrengsten en het inspelen op de uitkomsten daarvan op 
individueel niveau. 
 
2.1 Leerpad 
In 1.2 is beschreven dat deze handleiding zich richt op het onderdeel verbanden uit de doorlopende leerlijn 
Taal en Rekenen. Hierbij is het volgende leerpad opgesteld wat als basis dient voor de opdrachten die gebruikt 
worden om data te verzamelen.  

Level Omschrijving Voorbeeld 
1 De leerling kan de juiste informatie halen uit een tabel, 

diagram en/of grafiek aan de hand van de vraag. 
“In de grafiek zie je…” 
“Volgens de tabel is het…” 

2 De leerling kan een enkelvoudige bewerking doen aan de 
hand van gevonden informatie uit een tabel, diagram 
en/of grafiek. 

“40% van de jongeren krijgt zakgeld, in een klas van 20 is dat dus 
20 : 100 x 40 = 8” 
“Op basis van de grafiek is de procentuele verandering 60 – 40 : 
40 x 100 = 50%” 
“Het aantal jongens en meisjes bij elkaar is 15 + 17 = 32” 

3 De leerling kan een meervoudige bewerking doen aan de 
hand van gevonden informatie uit een tabel, diagram 
en/of grafiek. 

“40% van de jongeren krijgt zakgeld, in een klas van 20 is dat dus 
20 : 100 x 40 = 8. Het gemiddelde is € 10 dus € 10 x 8 = € 80” 
“Afzet x Verkoopprijs = Omzet. De omzet : 100 x 121 = de omzet 
inclusief BTW” 
“Een liter benzine bestaat voor € 0,23 uit BTW en € 0,60 accijns. 
De prijs van een liter benzine bestaat dan voor € 0,83 uit 
belasting. Per liter betaal je dan € 0,83 : € 1,66 x 100 = 50% 
belasting” 

4 De leerling kan een conclusie trekken op basis van een 
meervoudige berekening aan de hand van gevonden 
informatie uit een tabel, diagram en/of grafiek. 

“De kosten per kilometer zijn gestegen/gedaald, want…” 
“De winst is in 2021 gestegen omdat…”  
“Er is sprake van een daling, want…” 

 
Het omschreven leerpad is hiërarchisch: om naar een hoger niveau te kunnen moet een leerling de voorgaande 
vaardigheid in voldoende mate beheersen. Door het vergroten van het gevoel van competentie middels het 
bieden van structuur door de docent wordt gedurende een activiteit een basis gelegd om de volgende stap in 
het leerpad te kunnen maken. Het is belangrijk om te beseffen dat de route die op het leerpad wordt afgelegd 
voor elke leerling anders is. Dit wordt aangeduid met het begrip diversiteit (Veenker, Steenbeek, Van Dijk & 
Van Geert, 2017). De ene leerling zal vrij snel de eerste drie levels onder de knie hebben, terwijl de ander 
langere tijd kan blijven hangen op de tweede stap van het leerpad. Door het bieden van structuur door de 
docent kan elke leerling aan de hand van de eigen behoeften ondersteunt worden richting het bereiken van de 
vierde en laatste stap. Zo wordt ook het gevoel van competentie stapsgewijs verhoogd. Dat is belangrijk, want 
pas als een leerling zich competent voelt bij een stap op het leerpad kan er ontwikkeling plaatsvinden naar het 
volgende onderdeel. Daarnaast heb je ook te maken met variabiliteit, wat zowel zichtbaar is in een les als over 
een langere periode. Vaardigheden die een leerling het ene moment makkelijk afgaan, lijken een volgende les 
of activiteit weer (deels) verdwenen (Veenker et al., 2017). Om dit te ondervangen worden alle 
deelvaardigheden van het leerpad in de activiteiten behorende bij deze lessenserie herhaalt.  
 
2.2 Aanpak evaluatief onderzoek in de economieles 
Figuur 1 is een visualisatie van het proces dat in deze 
docentenhandleiding centraal staat, de zogenaamde cyclus leerdoel-
opbrengsten-handelen leraar. Gedurende een les (het microniveau) 
wordt data verzameld. Deze data vormen voor de docent input om zijn 
handelen voor de volgende les aan te passen aan de behoefte van de 
individuele leerling. Dit herhaalt zich voor de lessen daarna en zo 
vormt zich een iteratief proces. Door (ook) aan het einde van elke les 
data te verzamelen kan de ontwikkeling over de gehele lessenserie 
(het mesoniveau) in kaart gebracht worden, zoals zichtbaar is in de 
afbeelding bij stap 1 en 2. In deze handleiding wordt alleen op 
microniveau gemeten. De verzamelde data worden vervolgens door de 
docent geïnterpreteerd en dienen als input voor een volgende les of activiteit. Zo kan de docent direct inspelen 
op wat er in de vorige les gebeurd is.  
 

Figuur 2: Cyclus leerdoel-opbrengsten-handelen leraar	

1 

2 
3 
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In deze handelswijze staat het verhogen van het gevoel van competentie bij leerlingen door middel van het 
bieden van structuur door de docent centraal. In het volgende hoofdstuk wordt uitgewerkt wat de relatie 
tussen deze onderdelen is. In de volgende paragrafen wordt het bovenstaande proces concreet omschreven, in 
het volgende hoofdstuk volgt de theoretische onderbouwing. 
 
2.2.1 Activiteit microniveau 
De activiteit (stap 1 in figuur 1) is voor elke leerling hetzelfde. Deze bestaat uit acht opdrachten, verdeeld over 
vier niveaus die overeenkomen met de stappen van het leerpad. Hierin zit een opbouw van concreet naar 
complex, omdat leerlingen die moeite (denken te) hebben met rekenen belangrijk is om stapsgewijs te werken. 
Dit geldt met name voor leerlingen in de onderste stromen van het VMBO (Groenestijn, Van Dijken en Janson, 
2012). Daarbij geven zij ook aan om rekening te houden met de hoeveelheid leeswerk, omdat leerlingen 
geneigd zijn sneller af te haken als ze veel tekst zien en/of slecht begrijpend (kunnen) lezen. Rodríguez et al. 
(2021) en Verbeeck et al. (2013) onderschrijven dit en benoemen ook dat het belangrijk is om opdrachten aan 
te bieden waarbij ze iets boven hun niveau uitgedaagd worden, maar waarbij de kans op succeservaring groot 
is. Daarom is ervoor gekozen om per level te starten met een relatief simpele opdracht om succesbeleving te 
realiseren, om daarna op hetzelfde niveau een iets meer uitdagende som aan te bieden. 
 
Start met een korte instructie. Na het doorlezen van de opdracht wordt de leerling gevraagd om het gevoel van 
competentie aan te geven voor het maken van de opdracht, aan de hand van een vierpuntsschaal bestaande 
uit emoji’s met omschrijvingen. Daarna maakt de leerling de opdracht en kan er hulp geboden worden. Dit kan 
op verzoek van de leerling, maar ook naar jouw eigen inschatting tijdens het maken van de opdrachten.  
 
Afhankelijk van de situatie kan de volgende ondersteuning gegeven worden (gebaseerd op Stroet, Opdenakker 
& Minnaert, 2012; zie voor een verdere onderbouwing hoofdstuk 3): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Voorbeelden van flexibel ondersteunen zijn: hints geven, voordoen en vragen stellen (Van De Pol, Volman & Beishuizen, 2010).  

Geef op het uitwerkformulier aan of er, en zo ja welke vorm van, structuur geboden is (zie ook de uitwerking 
van de meetschalen in hoofdstuk 3). Na het beantwoorden van de vraag geeft de leerling aan in hoeverre hij 
zich competent voelt om een vergelijkbare vraag te kunnen beantwoorden, aan de hand van dezelfde schaal als 
voor het maken van de opdracht. 

Hierna gaat de leerling verder met de volgende opdrachten en worden bovenstaande stappen herhaalt. Kort 
samengevat: 

1. Geef een korte instructie over wat de bedoeling is van de activiteit. 
2. Laat de leerling aangeven wat zijn/haar gevoel van competentie is bij de vraag. 
3. Laat de leerling de vraag maken en biedt structuur als de leerling of jij dat nodig vindt. 
4. Laat de leerling aangeven wat zijn/haar gevoel van competentie zou zijn bij een vergelijkbare vraag. 
5. Herhaal stap 2 t/m 4 voor de volgende vragen. 

De opdrachten die je kunt gebruiken zijn toegevoegd als bijlage aan deze handleiding. 
 

 

De leerling...

Weet niet precies wat hij 
moet doen

Geeft (extra) instructie

Heeft hulp nodig bij het 
maken van de opdracht

Biedt flexibele 
ondersteuning*

Werkt zelfstandig aan de 
opdracht

Moedigt aan

Heeft de opdracht af

Geeft positieve feedback

Figuur 3: Bieden van structuur door docent tijdens de activiteit 
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2.2.2 Analyse verzamelde data en voorbereiding volgende activiteiten 
Onderzoek laat zien dat het bieden van structuur door de docent het gevoel van competentie van de leerling 
kan beïnvloeden. Hierover lees je meer in paragraaf 3.2. Met de door jou verzamelde data kun je vaststellen 
wat de invloed van jouw geboden structuur is op het competentiegevoel van jouw leerling(en).  

Dit doe je door te berekenen of er verschil is tussen het gevoel van competentie voor- en achteraf. Tip: zie 
bijlage 6 voor een handig Excelwerkblad dat je hiervoor kunt gebruiken! 

 
 
 
In hoeverre heeft jouw ondersteuning effect gehad? Met die informatie kun je jouw handelen beter 
afstemmen op de individuele leerling (stap 3 in figuur 1) in een volgende activiteit. Zo zou je kunnen starten 
met het geven van feedback op eerder gemaakt werk of het bieden van flexibele ondersteuning. Je kunt het 
onderstaande schema gebruiken om daarin keuzes te maken: 
 

 
Figuur 4: Mogelijkheden in aanpassingen bieden van structuur n.a.v. dataverzameling 

Je strategie voor de volgende les bepaald? Dan herhaal je de stappen uit 2.2.1 én 2.2.2 voor elke volgende 
activiteit.  

  

Wat doe je na het 
analyseren van de data uit 

de vorige activiteit?

Er is geen verandering 
zichtbaar

De leerling scoort een 4 op gevoel van 
competentie en antwoord klopt: Geen 

verdere actie benodigd

De leerling scoort een 4 op gevoel van 
competentie en antwoord klopt niet: 

Geef feedback op gemaakt werk

De leerling scoort lager dan een 4 op 
het gevoel van competentie: Pas de 

geboden structuur aan in een 
volgende activiteit of kies voor een 

andere manier van structuur

De verandering is negatief

Pas de geboden structuur aan in een 
volgende activiteit of kies voor een 

andere manier van structuur

De verandering is positief

De leerling scoort een 4 op gevoel van 
competentie en antwoord klopt: Geen 

verdere actie benodigd

De leerling scoort een 4 op gevoel van 
competentie en antwoord klopt niet: 

Geef feedback op gemaakt werk

De leerling scoort lager dan een 4 op 
het gevoel van competentie: Herhaal 
de geboden structuur in de volgende 

activiteit
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3. Verantwoording van de handelswijze vanuit de theorie  
In dit hoofdstuk verwoord ik allereerst mijn dynamische visie die de kern van deze docentenhandleiding vormt. 
Daarna wordt ingegaan op de theorie achter de in hoofdstuk 2 beschreven handelswijze en wordt omschreven 
hoe de opbrengsten gemeten worden. 
 
3.1 Dynamische visie 
In deze docentenhandleiding wordt uitgegaan van een dynamische visie, die is gebaseerd op de dynamische 
systeemtheorie. Een belangrijk uitgangspunt daarin is dat de ontwikkeling van een leerling non-lineair en 
variabel verloopt. Met andere woorden: elke leerling volgt zijn eigen route op het leerpad waarbij het onzeker 
is of en wanneer ze het eindpunt bereiken. Het ontwikkelingsperspectief is dus voor elke leerling anders. 
Hierbij wordt uitgegaan van iteratie: de uitkomst van een eerdere activiteit vormt het startpunt van een 
volgende activiteit, waardoor er sprake is van een invloed op toekomstig gedrag. Dit gebeurt op microniveau 
gedurende een les, maar heeft ook op de langere termijn (mesoniveau) invloed op de ontwikkeling van een 
leerling (Van Geert, 2008).  

Door het verzamelen van real-timedata kan de ontwikkeling van een leerling op microniveau (dat wil zeggen: 
gedurende een les of activiteit) worden vastgelegd. Met deze data kan de docent vaststellen of een leerling het 
tussendoel voldoende beheerst om een volgende stap op het leerpad te kunnen maken of dat er extra 
ondersteuning nodig is om het tussendoel te behalen. Daarnaast kan de docent bepalen welke manier van 
ondersteuning voor deze leerling het beste helpt en deze informatie gebruiken om de gestelde doelen te 
behalen en/of meer uitdaging te bieden in een daaropvolgende activiteit of les (het zogenaamde mesoniveau). 
Daarbij wordt uitgegaan van een ipsatieve benadering: kijken naar het individu in plaats van de groep (Kunnen 
& Van Geert, 2012). Zo kan optimaal ingespeeld worden op de diversiteit in de klas. Daarbij is het niet alleen 
van belang dat een docent beschikt over kennis en vaardigheden, maar ook om dit op een juiste manier in 
realtime-interactie over te kunnen brengen op de leerling(en): het zogenaamde EPCK (Geveke, Steenbeek, 
Doornenbal en Van Geert, 2017) waarmee een docent kan anticiperen op de leerling. 

“Iedereen is talentvol, mits talentvol benaderd” is het credo van de Master Talentontwikkeling & Diversiteit. 
Door uit te gaan van een dynamische visie wordt de docent in staat gesteld om zijn interactie en de gegeven 
taak in zoverre te manipuleren dat hij elke leerling in staat stelt om tot talentmomenten te komen (Veenker et 
al., 2017) en hem te ondersteunen in zijn ontwikkeling tijdens het bewandelen van het uitgestippelde leerpad, 
zoals omschreven in paragraaf 2.1.  

3.2 Operationalisatie en meetschalen 
Uitgaande van een dynamische visie op ontwikkeling is het mogelijk om die ontwikkeling te sturen met behulp 
van een sturende factor. Met andere woorden: wat kan de docent doen om het leren van leerlingen te 
beïnvloeden, waarbij rekening gehouden wordt met de diversiteit in de klas. In deze handelswijze staat het 
gevoel van competentie centraal, wat beïnvloed kan worden door het bieden van structuur door de docent.  
 
Competentie is het gevoel van iets kunnen, ergens goed in zijn en de drang om ergens beter in te worden. Het 
maakt samen met autonomie en relatie deel uit van de drie psychologische basisbehoeften van de mens. Het al 
dan niet kunnen voorzien in deze behoeften bepaalt het functioneren van een persoon (Deci & Ryan, 2008). De 
behoefte aan competentie zorgt ervoor dat iemand wil leren (Stroet, Opdenakker & Minnaert, 2012). Ook 
heeft het invloed op de intrinsieke motivatie van leerlingen, wat zorgt voor plezier, nieuwsgierigheid en het 
kost het minste energie voor zowel docent als leerling (Verbeeck et al., 2014). Daarnaast leidt het tot een 
dieper niveau van leren en hogere schoolprestaties op de lange termijn (Rodríguez, 2021).  
 
Rekenen maakt een belangrijk deel uit van de eindtermen van het vak algemene economie in het VMBO1.  
Van leerlingen in deze leerweg wordt verwacht dat zij aan het einde van het vierde leerjaar kunnen rekenen op 
referentieniveau 2F. Een groot deel van de opgaven in de lesmethodes en de eindexamens zijn ook gebaseerd 
op dat uitgangspunt. Echter blijkt dat er bij deze leerlingen sprake is van een gemiddelde leerachterstand van 2 
jaar op rekengebied (Van Merwijk, 2012). Daarnaast is er in veel gevallen ook sprake van leerachterstand op 
andere gebieden die nodig zijn bij succesvol kunnen rekenen, zoals taal en lezen (Groenestijn et al., 2012). Deze 
factoren hebben een grote invloed op het competentiegevoel van leerlingen. 
 

 
1 https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-economie-VMBO-2021/2021/f=/economie_VMBO_2021_versie_2.pdf 
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Een gebrek aan succeservaringen kan leiden tot een laag gevoel 
van competentie. Groenestijn et al. verwijzen naar een 
onderzoek van Butterworth uit 1999 waarin hij concludeerde 
dat herhaaldelijk falen een iteratief proces is dat leidt tot een 
vicieuze cirkel als het gaat om rekensommen. Door het falen 
neemt de motivatie af, wordt de leerling bevestigd in het 
zelfbeeld dat “hij het toch niet kan” en ontstaat er een aversie 
tegen rekenen. Uiteindelijk leidt dat tot het vermijden van 
rekenen en stokt de ontwikkeling. Het tegenovergestelde is ook 
mogelijk. Succeservaringen kunnen een leerling juist stimuleren 
en motiveren om te leren (Groenestijn et al., 2012). Dit creëert een mindset waarmee leerlingen zien dat niet 
alleen intelligentie maar ook inspanning leidt tot succes (Slavin, 2008). Hierdoor kan de leerling uit de vicieuze 
cirkel breken en de stap maken naar de positieve cirkel waarin betere resultaten leiden tot betere prestaties, 
meer plezier, een hogere motivatie en uiteindelijk een beter begrip van rekenen (Groenestijn et al., 2012).  

In deze handelswijze wordt voor en na elke opdracht het gevoel van competentie van de leerling gemeten. 
Allereerst geeft de leerling na het lezen van de vraag aan in hoeverre hij zichzelf competent voelt om de vraag 
te kunnen beantwoorden. Na het maken van de vraag, al dan niet met hulp van docent, geeft de leerling aan in 
hoeverre hij zichzelf competent voelt om een vergelijkbare vraag te beantwoorden. Dit gebeurt aan de hand 
van onderstaande schaal. Deze is ordinaal: een hogere waarde staat voor een hoger gevoel van competentie.  
 

Code Leerlingkeuze Omschrijving Voorbeeld 

1 "#$% 
De leerling voelt zich totaal niet competent 
Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan 
maken zonder hulp 

“Ik snap er helemaal niks van” 
“Laat maar zitten…” 

2 &'( 
De leerling voelt zich niet competent 
Ik denk niet dat ik deze opgave kan maken 
zonder hulp 

“Ik weet dat ik dit moet doen, maar niet wat ik daarna nog 
moet doen…” 
“Ik heb nog wat extra uitleg nodig…” 

3 )*+ 
De leerling voelt zich competent 
Ik denk dat ik deze opgave zonder hulp kan 
maken 

“Ik denk dat ik weet wat ik moet doen” 
“Volgens mij moet ik dit doen… 

4 ,-./ 
De leerling voelt zich zeer competent 
Ik weet zeker dat ik deze opgave zonder hulp 
maken 

“Dit is makkelijk!” 
“Ik weet wat ik moet gaan doen””  

Tabel 1: Scorelijst gevoel van competentie voor leerlingen 

De codes worden gebruikt om de verandering in het gevoel van competentie vast te stellen. Ondanks de 
inspanningen van de docent kan het zijn dat de leerling zich minder competent voelt, door bijvoorbeeld een 
onduidelijke uitleg. Hierdoor is ook een negatieve verandering mogelijk. Dit wordt weggezet op een schaal van 
-3 tot en met +3. Daarmee wordt gevisualiseerd of het gevoel van competentie van de leerling positief of 
negatief beïnvloed wordt door de geboden structuur. 
 
“Because feelings of competence are enhanced as students feel they acquire more control over school 

outcomes, teachers’provision of structure is argued to enhance students’ feelings of competence”, schrijven 
Stroet et al. (2012), oftewel: door het bieden van structuur kan het gevoel van competentie worden vergroot. 
Hiervoor geven zij vier mogelijkheden: allereerst het bieden van duidelijkheid door middel van instructies om 
duidelijk te maken wat er van de leerling verwacht wordt. Ten tweede (flexibel) ondersteunen en begeleiding 
geven door mee te kijken tijdens het uitvoeren van een taak en waar nodig dan wel desgevraagd hulp te 
bieden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van scaffoldingstechnieken zoals omschreven door Van Der Pol 
(2012).  De derde mogelijkheid is het geven van aanmoediging, waardoor een leerling gemotiveerd wordt om 
aan de taak te werken. Tot slot is er het geven van positieve opbouwende feedback, om op die manier 
leerlingen te wijzen op wat goed gaat en waar eventueel nog verbetering te halen valt. Verbeeck, Van Den 
Hurk en Van Loon (2013) wijzen op de samenhang met autonomie: binnen de geboden structuur moet ook 
ruimte zijn voor de leerling om daarin bijvoorbeeld zelf te zoeken naar eigen oplossingen. De docent kan dit 
stimuleren door bijvoorbeeld het stellen van vragen, maar ook door het laten verwoorden van de handelingen 
die de leerling neemt of wil nemen (Groenestijn et al., 2012). Dit sluit aan op het flexibel ondersteunen zoals 
genoemd door Stroet et al. (2012), waarbij van de docent verwacht wordt dat hij aansluit op hetgeen wat de 
leerling doet. 

  

Figuur 5: Negatieve en positieve cirkels rekenen (Butterworth, 1999) 
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Het meten van deze sturende factor gebeurt aan de hand van onderstaande schaal. Daarbij dienen de opties 
van Stroet et al. (2012) als basis. Deze is nominaal: er wordt enkel aangegeven wat de docent doet, waarbij 
geen gewicht wordt gehangen aan de manier die gebruikt wordt.  
 

Code Omschrijving Voorbeeld 
0 De docent biedt geen structuur  

1 De docent geeft instructies ter verduidelijking en/of 
controleert of de instructies voor de leerling duidelijk zijn 

“De bedoeling is dat…” 
“Kun je mij uitleggen wat de bedoeling is?” 

2 
De docent ondersteunt de leerling tijdens het maken van 
de taak 

“Kun je uitleggen waarom je nu dit doet?” 
“Wat heb je tot nu toe uitgerekend?” 
“Waar haal je die informatie vandaan?” 

3 
De docent moedigt de leerling aan “Je bent op de goede weg” 

“Goed gedaan, nu de volgende stap” 
“Dat heb je goed uitgerekend” 

4 

De docent geeft de leerling positieve, opbouwende 
feedback 

“Op welke manier zou je het de volgende keer kunnen 
uitrekenen?” 
“Bij deze stap kun je ook…”  
“Jouw manier van berekenen is een goede manier om…” 

Tabel 2: Observatieschaal voor het bieden van structuur door de docent op microniveau (Gebaseerd op Stroet et al., 2012) 

Uitgaande van de talentendriehoek (Veenker et al., 
2017) vindt de sturing door het bieden van structuur 
voornamelijk plaats in de interactie tussen leerling en 
leerkracht. Enerzijds wordt de leerkracht beïnvloed 
door het handelen van de leerling, anderzijds 
beïnvloed de hulp van de leerkracht de leerling in zijn 
handelen. In het verlengde daarvan vindt er ook 
beïnvloeding plaats in de andere zijdes van de 
driehoek. Wanneer het gevoel van competentie van 
de leerling stijgt, neemt ook de kans op talentvol gedrag toe. De leerkracht kan daarbij de taak dermate 
manipuleren dat succeservaringen daaraan kunnen bijdragen. 
 
3.3 Validering 
De schaal gerelateerd aan het bieden van structuur gebaseerd op Stroet et al. (2012) is door medestudenten 
beoordeeld en voorzien van feedback. Aan de hand daarvan zijn de voorbeelden aangescherpt en is ervoor 
gekozen om te werken met vier in plaats van vijf schalen omdat de middelste schaal een samentrekking was 
van de voorgaande en de volgende schaal en de verschillen niet duidelijk waren.  
 
Voor aanvang van de eerste activiteit is de handelswijze en de werkwijze van deze schalen uitgeprobeerd met 
een drietal leerlingen om vast te stellen of de schalen in de praktijk uitvoerbaar en bruikbaar zijn. Aan de hand 
daarvan is gekozen om de opdrachten 1 op 1 af te nemen, om optimale ondersteuning te kunnen bieden. 
Daarnaast is op basis van deze try-out gekozen om de voor- en nameting uit te drukken in verandering in het 
gevoel van competentie in plaats van losse scores, gebaseerd op de methode uit het onderzoek van 
Meindertsma (2014, hoofdstuk 3). Hierdoor is de ontwikkeling van het gevoel van competentie beter in kaart 
te brengen en te relateren aan het handelen van de docent. 
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4. Reflectie  
Net als het onderzoek dat je met deze handleiding doet en ik heb gedaan in het kader van mijn opleiding is ook 
deze handleiding zelf een dynamisch document. Met de input van jou als sectiecollega en mijn eigen 
ervaringen kunnen we in de komende jaren onze inzichten gebruiken om deze handleiding verder aan te 
scherpen. Deze handleiding is niet de heilige graal, daarvoor is deze nog te beperkt ingezet. Drie sessies met 
vier leerlingen per keer geeft enige richting, maar door het vaker in te zetten kunnen we een duidelijker beeld 
krijgen van de bruikbaarheid én effectiviteit hiervan en die te vergroten. Deel je ervaringen dus vooral met mij, 
dan deel ik de mijne met jou! J 
 
Gedurende mijn eigen uitvoering vielen mij een aantal zaken op. Allereerst is deze manier van werken het 
meest geschikt wanneer je het 1-op-1 met een leerling kunt doen. Op die manier kun je de leerling op het 
moment zelf ondersteunen wanneer dat nodig is. Daardoor krijg je ook een beter beeld van hoe de individuele 
leerling ervoor staat in zijn ontwikkeling op in dit geval het rekenen met verbanden. Dat maakt dat het wel een 
tijdrovende bezigheid is als je dit wilt toepassen in een volle klas. Een suggestie kan zijn om tijdens een les 
waarin leerlingen aan de slag gaan met het “reguliere” werk een paar van hen apart neemt aan een 
instructietafel en met deze opdrachten bezig gaat.  
 
Bij de vragen op de eerste niveaus was weinig verandering in het gevoel van competentie zichtbaar. Dit zijn ook 
de makkelijkere vragen, die goed aansluiten op het rekenniveau van de leerling. Leerlingen scoren zichzelf hier 
dan ook voor en na hoog op hun gevoel van competentie, wat in bijna alle gevallen ook bevestigd werd door 
het gegeven antwoord. Bij de eerste vraag is meestal dan ook geen structuur geboden. Bij de twee hogere 
levels was de ondersteuningsvraag groter. Hoe dan ook: het is goed om ook naar voor- en nameting te kijken 
en niet alleen naar het verschil om je handelswijze op te baseren.  
 
Flexibele ondersteuning heeft bij elke leerling het meeste effect gehad, maar zeker niet altijd. Wat interessant 
is om verder uit te diepen is welke manier van flexibele ondersteuning (het beste) werkt voor een leerling. Het 
is namelijk een vrij breed begrip en daar is in deze handleiding geen rekening mee gehouden. Zoals eerder 
gerefereerd kunnen hier de opties van Van De Pol (2012) ingezet worden (zie ook de opmerking onder figuur 2 
op pagina 6), zodat je niet alleen per leerling differentieert op de manier van de structuur die je biedt, maar 
ook de vorm die je gebruikt om de structuur in te vullen. De ene leerling heeft bijvoorbeeld baat bij het stellen 
van vragen, terwijl de ander juist vooruitgeholpen wordt door voordoen. 
 
Dat betekent niet dat de andere mogelijkheden voor het bieden van structuur nutteloos zijn.  
Aanmoedigen is weinig ingezet, maar laat in 75% van de gevallen geen verandering in het gevoel van 
competentie zien. Dat is mogelijk te verklaren door het feit dat leerlingen zich al competent voelen en die 
aanmoediging zien als een bevestiging van hun gevoel die daardoor dus niet veranderd.  
 
Het geven van (positieve) feedback is ook regelmatig toegepast en lijkt net als aanmoedigen geen of juist een 
negatief effect te hebben. Feedback is ingezet op de momenten dat een leerling een vraag beantwoord had en 
dat niet (geheel) juist had gedaan. Vaak bleek dit een reality check voor leerlingen te zijn, want kennelijk 
hadden ze zichzelf te hoog ingeschat of de vraag niet goed gelezen/begrepen. Het gebeurde dan ook 
regelmatig dat leerlingen zichzelf positief inschatten maar bij de uitvoering vastliepen om deze redenen. De 
vraag is of dat per sé negatief is. Stroet et al. (2012) stellen dat het voelen van een behoefte aan competentie 
aan kan zetten tot leren. Voor deze leerlingen kan deze “confrontatie” met hun overschatting reden zijn om 
zich toch (weer) verder in het onderwerp te verdiepen om zichzelf te ontwikkelen.  
 
Tot slot is er dan nog instructie. In 3 van de 5 gevallen was hier een positieve ontwikkeling in het gevoel van 
competentie zichtbaar, allen in de eerste activiteit. Aangezien de opdrachten in de verschillende activiteiten 
vergelijkbaar waren en ook herkend werden door leerlingen is het niet vreemd dat deze vorm van structuur 
minder vaak wordt ingezet over een langere periode. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de derde 
activiteit (in deze handleiding is dat overigens activiteit 2) het onderwerp wisselkoersen bevat. Dit was echter 
nog niet in de reguliere lessen behandeld. Leerlingen hebben dan ook extra instructie gekregen over wat 
wisselkoersen zijn en hoe die werken, maar dat heb ik tijdens mijn uitvoering niet “gescoord” als instructie 
geven. In plaats daarvan heb ik ze na deze extra uitleg zichzelf laten scoren op hun gevoel en aan de hand 
daarvan en hun uitvoering daadwerkelijk structuur geboden. Kortom: zorg dat leerlingen aan het werk gaan 
met opdrachten die passen bij hun voorkennis! 
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Bijlage 1: Nulmeting	
 

 
  

Helemaal  Een beetje Niet mee eens Een beetje Helemaal 
eens eens niet mee oneens oneens oneens 

Ik vind het leuk om rekenopdrachten te maken   "#$%& '() +,- ./0 123456 
 
Ik krijg de mogelijkheid om mijn eigen rekenmanier te kiezen  "#$%& '() +,- ./0 123456 
 
Ik raak in de stress als ik een rekenopdracht moet maken  123456 ./0 +,- '() "#$%& 
 
Rekenen is het leukste onderdeel van economie   "#$%& '() +,- ./0 123456 
 
Ik vind dat ik goed ben in het maken van rekensommen  "#$%& '() +,- ./0 123456 
 
Het moeilijkste onderdeel van economie is rekenen   123456 ./0 +,- '() "#$%& 
 
Ik kan een rekensom beter uitleggen dan opschrijven  "#$%& '() +,- ./0 123456 
 
Ik durf geen antwoord te geven op een rekensom in de klas  123456 ./0 +,- '() "#$%& 
 
Ik heb vertrouwen dat rekenen op het eindexamen mij lukt  "#$%& '() +,- ./0 123456 
 
Het maken van rekensommen motiveert mij   "#$%& '() +,- ./0 123456 
 
Het is simpel als ik meerdere dingen in 1 som moet doen  "#$%& '() +,- ./0 123456 
 
Ik vind het moeilijk om bronnen te gebruiken bij een som  123456 ./0 +,- '() "#$%& 
 
Ik voel mij blij als het mij lukt om een som goed op te lossen  "#$%& '() +,- ./0 123456 
 
Ik heb geen motivatie als ik moet gaan rekenen   123456 ./0 +,- '() "#$%& 
 

Opgave 1 
 

 
Ik denk dat ik deze opgave zonder hulp kan maken   "#$%& '() +,- ./0 123456 

Maak de opgave in dit vak. Schrijf je berekening op! 
 
 
 
 
 

Hoe denk je dat je deze opgave hebt gemaakt?   "#$%& '() +,- ./0 123456 
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Opgave 2 
 

 
Ik denk dat ik deze opgave zonder hulp kan maken  "#$%& '() *+, -./ 012345 

Maak de opgave in dit vak. Schrijf je berekening op! 
 
 
 
 
 

Hoe denk je dat je deze opgave hebt gemaakt?   "#$%& '() *+, -./ 012345 
 

Opgave 3 
 

 
Ik denk dat ik deze opgave zonder hulp kan maken  "#$%& '() *+, -./ 012345 

Maak de opgave in dit vak. Schrijf je berekening op! 
 
 
 
 
 

Hoe denk je dat je deze opgave hebt gemaakt?   "#$%& '() *+, -./ 012345 
 



Bijlage 2: Resultaten nulmeting 
 

Vraag L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 Score 5 Score 4 Score 3 Score 2 Score 1 
Ik vind het leuk om rekenopdrachten te maken 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 8% 75% 17% 0% 0% 

Ik krijg de mogelijkheid om mijn eigen rekenmanier te kiezen  5 5 5 5 4 4 3 2 5 4 5 5 58% 25% 8% 8% 0% 

Ik raak in de stress als ik een rekenopdracht moet maken 2 3 1 4 3 4 3 3 2 2 1 3 0% 17% 42% 25% 17% 

Rekenen is het leukste onderdeel van economie 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 4 4 8% 67% 17% 8% 0% 

Ik vind dat ik goed ben in het maken van rekensommen 5 3 4 4 5 4 3 3 2 3 4 4 17% 42% 33% 8% 0% 

Het moeilijkste onderdeel van economie is rekenen 3 3 1 1 3 1 3 4 1 2 3 3 0% 8% 50% 8% 33% 

Ik kan een rekensom beter uitleggen dan opschrijven 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 0% 17% 58% 25% 0% 

Ik durf geen antwoord te geven op een rekensom in de klas 1 1 1 1 4 1 1 2 1 3 1 3 0% 8% 17% 8% 67% 

Ik heb vertrouwen dat rekenen op het eindexamen mij lukt 5 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 25% 50% 25% 0% 0% 

Het maken van rekensommen motiveert mij 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 8% 50% 42% 0% 0% 

Het is simpel als ik meerdere dingen in 1 som moet doen 4 3 4 4 3 3 3 2 5 4 2 3 8% 33% 42% 17% 0% 

Ik vind het moeilijk om bronnen te gebruiken bij een som 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 0% 33% 67% 0% 0% 

Ik voel mij blij als het mij lukt om een som goed op te lossen 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 50% 50% 0% 0% 0% 

Ik heb geen motivatie als ik moet gaan rekenen 1 5 1 4 3 3 2 4 1 4 3 3 8% 25% 33% 8% 25% 

Opgave 1 
Ik denk dat ik deze opgave zonder hulp kan maken 5 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 5 42% 42% 17% 0% 0% 

Score 2 0 1 2 0 1 1 0 2 2 2 1 1,2 

Hoe denk je dat je deze opgave hebt gemaakt? 5 5 5 4 2 2 5 1 5 4 4 4 42% 33% 0% 17% 8% 

Opgave 2 
Ik denk dat ik deze opgave zonder hulp kan maken 5 3 5 2 4 4 2 4 5 3 5 4 33% 33% 17% 17% 0% 

Score 2 0 2 0 0 1 0 0 2 2 2 1 1,0 

Hoe denk je dat je deze opgave hebt gemaakt? 5 3 5 3 4 4 2 4 5 3 5 2 33% 25% 25% 17% 0% 

Opgave 3 
Ik denk dat ik deze opgave zonder hulp kan maken 5 3 3 3 4 3 5 2 3 3 4 5 25% 17% 50% 8% 0% 

Score 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Hoe denk je dat je deze opgave hebt gemaakt? 5 4 3 3 4 2 5 1 2 3 4 4 17% 33% 25% 17% 8% 

 



Bijlage 3: Activiteit 1 
 
Level 1:  
De juiste informatie halen uit een tabel, diagram en/of grafiek aan de hand van de vraag. 
 

 
Hoeveel betaal je elke maand als je € 15.000 leent en dat in 60 maanden aflost? 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 

Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Streep de foute antwoorden door: uit de tabellen kun je aflezen dat de import / export / saldo van de totale 
handel het meeste is gedaald.  

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 

Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Level 2:  
Een enkelvoudige bewerking doen aan de hand van gevonden informatie uit een tabel, diagram en/of grafiek. 
 

 
Hoeveel betaal je in totaal als je € 20.000 leent en dat in 72 maanden aflost? 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 
Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Met hoeveel procent is de import van de agrarische handel tussen 2012 en 2013 gestegen? 
 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 

Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Level 3:  
een meervoudige bewerking doen aan de hand van gevonden informatie uit een tabel, diagram en/of grafiek. 
 

 
Hoeveel rente betaalt Mustafa als hij € 15.000 leent tegen een looptijd van 60 maanden? 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 
Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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In 2014 stijgt de import van de agrarische handel met 4,2% en de export daalt met 1%. Bereken het nieuwe 

saldo. 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 

Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Level 4:  

een conclusie trekken op basis van een meervoudige berekening aan de hand van gevonden informatie uit een tabel, diagram en/of grafiek. 

 

 
Judith heeft € 5000 nodig. Ze wil maximaal € 1300 per jaar aflossen. Adviseer haar welke looptijd zij moet 

nemen en leg je advies uit met berekeningen. 
 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 

Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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De overheid verwacht dat de totale export in 2014 stijgt met € 1,7 miljard. Ze hopen op een saldo van € 47,5 

miljard. Hoe hoog mag de maximale import dan zijn? Gebruik berekeningen om tot een antwoord te komen. 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 

Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Bijlage 4: Activiteit 2 
 

Level 1:  
De juiste informatie halen uit een tabel, diagram en/of grafiek aan de hand van de vraag. 
 

 
Hoeveel procent van de mensen in Latijns-Amerika leefde in 2002 voor minder dan € 1,50 per dag? 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 

Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Meneer Visscher gaat graag naar New York. Als zijn vriendin meegaat moet er geshopt worden. In welk jaar 

was dat het duurste? 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 
Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Level 2:  
Een enkelvoudige bewerking doen aan de hand van gevonden informatie uit een tabel, diagram en/of grafiek. 
 

 
 

In Afrika wonen 1,216 miljard mensen. Hoeveel van die mensen moeten nu leven van minder dan € 1,50 per 

dag? 
 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 

Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Met hoeveel procent is de wisselkoers van de Dollar tussen 2008 en 2003 gestegen? 
 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 

Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Level 3:  
een meervoudige bewerking doen aan de hand van gevonden informatie uit een tabel, diagram en/of grafiek. 
 

 
 

In 2002 bestond de wereldbevolking uit 6,273 miljard mensen. In 2021 zijn dat er 7,875 miljard. Met hoeveel 

% is het aantal mensen dat leeft van minder dan € 1,50 per dag gedaald?   
 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 

Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Een paar sneakers kosten in Nederland € 95. In New York zijn ze te koop voor $ 120. In welke jaren kan hij de 
schoenen in New York goedkoper kopen dan in Nederland? 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 
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Level 4:  

een conclusie trekken op basis van een meervoudige berekening aan de hand van gevonden informatie uit een tabel, diagram en/of grafiek. 

 

 
 
Leg met een of meer berekeningen uit in welk gebied het percentage van de bevolking dat leeft van minder 

dan € 1,50 het meest gedaald is.  

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 
Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 

 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 
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De prijs van een spijkerbroek bij de GAP in New York is tussen 2007 en 2008 gestegen van $ 100 naar $ 125 

door gestegen materiaalkosten. De wisselkoers is dat jaar echter gunstiger geworden voor meneer Visscher. 

Leg uit hoe het kan dat de spijkerbroek toch duurder is geworden in Euro’s.  

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 
DIT VULT DE DOCENT IN: 
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Bijlage 5: Activiteit 3 
 

Level 1:  
De juiste informatie halen uit een tabel, diagram en/of grafiek aan de hand van de vraag. 
 

 
Hoera! Elles heeft een dochter en is weer zwanger. Ze krijgt een tweeling. Hoeveel % van haar besteedbaar 
inkomen gaat op aan kosten voor kinderen na de bevalling? 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 
Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Tyler, de zoon van meneer Visscher, is 6 jaar oud. Zijn dochter Nayla is 2 jaar. Welke bedragen krijgt hij elk 

kwartaal als kinderbijslag? 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 
Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 

 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 

Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Level 2:  
Een enkelvoudige bewerking doen aan de hand van gevonden informatie uit een tabel, diagram en/of grafiek. 
 

 
Het besteedbaar inkomen van het gezin van Elles is € 34.500 in 2021. Hoeveel Euro wordt er besteed aan de 

kinderen? 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 
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Hoeveel Euro kinderbijslag krijgt meneer Visscher per jaar voor Nayla? 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 
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Level 3:  
een meervoudige bewerking doen aan de hand van gevonden informatie uit een tabel, diagram en/of grafiek. 
 

 
De buren van Elles hadden in 2018 2 kinderen. Hun besteedbaar inkomen was toen € 23.000.  

In 2021 hebben ze 4 kinderen. Hun besteedbaar inkomen is gestegen naar € 27.000.  
Met hoeveel % zijn hun kosten voor de kinderen gestegen als je rekening houdt met het inkomen? 
 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 
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Stel dat de bedragen al een paar jaar hetzelfde zijn. Hoeveel kinderbijslag heeft meneer Visscher gekregen 

voor Tyler tot hij 6 werd? 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 
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Level 4:  

een conclusie trekken op basis van een meervoudige berekening aan de hand van gevonden informatie uit een tabel, diagram en/of grafiek. 

 

 
Het besteedbaar inkomen van een ander gezin in de straat van Elles is € 41.000. De kosten per kind zijn  

€ 4510. Leg met behulp van berekeningen uit hoeveel kinderen het gezin heeft. 

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 

DIT VULT DE DOCENT IN: 
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Meneer Visscher heeft uitgerekend dat hij elke maand gemiddeld € 170 kwijt is aan uitgaven voor Tyler (6 

jaar). Leg met een berekening uit hoeveel % de kinderbijslag per kwartaal moet stijgen om net zo hoog te zijn 

als de uitgaven. Rond af op 1 decimaal.  

 

Stap 1: Lees de vraag hierboven en beoordeel jezelf. Kies de emoji die het beste bij jou past.   

 

! Ik weet zeker dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik deze opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik deze opgave niet kan maken zonder hulp 

 

Stap 2: Beantwoord de vraag. Kom je er niet uit? Vraag dan de docent om hulp! 
 
 
 

 

Stap 3: Hoe goed denk je dat je de volgende keer een zelfde soort opgave kunt maken?  

   

! Ik weet zeker dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

" Ik denk dat ik die opgave kan maken zonder hulp 

# Ik denk dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

$ Ik weet zeker dat ik die opgave niet kan maken zonder hulp 

 
DIT VULT DE DOCENT IN: 

Geboden structuur tijdens opdracht  0 1 2 3 4 
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Bijlage 6: Data verwerken in Excel en SSG’s maken 
Om de scores van de opdrachten te verwerken kun je gebruik maken van het werkblad 
GevoelvanCompetentie.xlsx. Daar kun je de door de leerlingen gegeven scores op hun gevoel voor en na het 
maken van de opdracht invullen en aangeven welke structuur jij als docent hebt geboden.  
Wanneer er sprake is van een positief verschil wordt het vakje onder Verschil automatisch groen, bij een 
negatieve verandering kleur het rood. Zo kun je zien welke invloed jouw geboden structuur heeft gehad en aan 
de hand daarvan bepalen wat je de volgende les anders kunt doen. 
 
Hieronder zie je een screenshot uit het bestand als voorbeeld: 
 

 
 

Wanneer je het bovenstaande wilt visualiseren kun je dat middels een State Space Grid (SSG) doen. Dat kan 
helaas niet in Excel, maar wel met het programma GridWare 1.15 dat je gratis kunt downloaden. Let op: zorg 

ervoor dat je eerst de meest recente versie van Java download en installeert op jouw computer! 

 

Om een SSG te maken kun je de stappen uit dit filmpje volgen (scan de QR): 
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Hierboven zie je een voorbeeld van zo’n SSG. In deze les begon Wesley met een vraag waarbij hij geen hulp 
nodig had én zijn gevoel van competentie niet veranderde. Bij de tweede vraag (volg de pijltjes) is er extra 
instructie gegeven tijdens het maken van de vraag, waardoor zijn competentiegevoel met 1 toenam. Bij vraag 3 
werd er feedback gegeven op gemaakt werk, maar daardoor daalde zijn gevoel van competentie. De vierde 
vraag laat een stijging van maar liefst 2 zien op het gevoel van competentie nadat flexibel ondersteunt werd. 
Bij vraag 5 en 6 bood de docent ook structuur en was een verandering van respectievelijk 0 en 1. Bij vraag 7 
had aanmoedigen geen effect op het gevoel van competentie en ook bij de laatste vraag leidde flexibel 
ondersteunen niet tot verandering in het competentiegevoel. Concluderend kun je over deze les zeggen dat 
Wesley baat heeft gehad bij extra instructie en vooral flexibel ondersteunen. Die informatie kun je meenemen 
in een volgende les, maar biedt geen garantie dat het dan ook zal werken. Door dit vaker te doen krijg je hier 
meer duidelijkheid over en kun je echt gericht op de leerling ondersteuning bieden. 
  



Bijlage 7: Poster onderzoek  
 

 


