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Samenvatting 

Door de corona-pandemie is het Belgische secundaire onderwijs (SO) gedwongen 

versneld mee te gaan in het gebruik van digitale hulpmiddelen in de klas. Het 

flipped-classroom-design is nog maar weinig toegepast in het SO, maar lijkt door de 

voordelen die blijken uit het hoger onderwijs zeker interessant om uit te proberen. Echter is er 

beperkt bewijs dat het gebruik van een flipped classroom-design leidt tot kennisretentie, het 

vermogen om leerstof langdurig te onthouden en op te roepen. De onderzoeksvraag van dit 

onderzoek luidt: wat is het effect van het gebruik van een flipped classroom-design tijdens de 

wiskundeles op het retentievermogen van leerlingen in het SO? De hypothese was dat 

participanten die het lestraject kregen volgens het flipped classroom-design na een maand 

betere leerprestaties, en dus een groter retentievermogen, hebben dan participanten die het 

lestraject op de traditionele manier aangeboden kregen. Er heeft een experiment plaats 

gevonden met een herhaalde meting na een week en na een maand bij 74 leerlingen uit het 

derde jaar Doorstroom-finaliteit van het SO. Leerlingen die les kregen via de 

flipped-classroom-methode scoorden significant hogere toetsresultaten dan leerlingen uit de 

controlegroep, dit zowel direct na de interventie, als na een week en na een maand. Het 

onderzoek levert een bijdrage aan het gebrek aan data rondom het effect van een flipped 

classroomdesign op het retentievermogen en helpt leerkrachten en educatieve uitgevers bij het 

ontwikkelen van effectiever instructiemomenten en lesmateriaal. 

Keywords: flipped classroom, secundair onderwijs, wiskunde, retentie 
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Abstract 

Belgian high schools (HS) have been forced to accelerate the use of digital tools in the 

classroom. Up to now, the flipped classroom design has hardly been used in HS, but it would 

certainly be interesting to test out this design because of the advantages which are already 

apparent from its use in higher education. There is, however, limited evidence that the use of 

a flipped classroom design leads to knowledge retention and the ability to remember and 

recall subject matter for a long time. The research question of this study is: what is the effect 

of using a flipped classroom design on the retention capacity of HS students during 

mathematics lessons? The hypothesis was that, after one month participants who received the 

lesson plan according to the flipped classroom design, would have better learning 

performance, and thus a greater retention capacity, than participants who were offered the 

lesson plan in the traditional way. To test this hypothesis, an experiment has been conducted 

in which 74 HS students (14-15 years old) participated. The students were tested after a week 

and after a month of participating in the experiment. The testing showed that students who 

were taught through the flipped classroom method scored significantly better than the other 

students. The results of this research contribute to the lack of data on the effect of a flipped 

classroom design on retention capacity. Furthermore, it helps teachers and educational 

publishers to develop more effective instructions and teaching materials. 

 Keywords: flipped classroom, high school, mathematics, retention 
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Het effect van een flipped-classroomdesign in de wiskundeles op het 

retentievermogen van leerlingen secundair onderwijs 

1.  Inleiding  

1.1 Probleemschets en Doel 

Internationaal onderzoek, zoals de PISA-onderzoeken van 2015 en 2018, bevestigen 

dat Vlaamse leerlingen significant minder sterk presteren voor het vak wiskunde (Franck & 

Nicaise, 2019; Nicaise, 2019). Uit onderzoek blijkt dat de eindtermen voor leesvaardigheid en 

wiskunde onvoldoende behaald worden in bepaalde richtingen in het Vlaamse onderwijs (De 

Meyer et al., 2019; Onderwijs, 2013). Dit kan wellicht deels verklaard worden door de grote 

variatie aan leercapaciteiten. Het onderzoek van Lievens (2019) toont immers aan dat in het 

Vlaamse secundair onderwijs steeds meer leerlingen met verschillende leercapaciteiten 

instromen.  

Differentiëren is een antwoord op het omgaan met heterogene klasgroepen waarin 

leerlingen zitten met grote niveauverschillen (Altemueller & Lindquist, 2017). Bij het 

opstellen van de nieuwe leerplannen, die gebruikt worden sinds september 2019 in het 

Vlaamse secundair onderwijs, is hiermee rekening gehouden door te benadrukken dat 

leerkrachten gedifferentieerd moeten werken (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 2021). De 

meta-analyse van Smale-Jacobse et al. (2019) toont aan dat gedifferentieerd lesgeven de 

leerprestaties van zowel hoog- als laagpresterende leerlingen positief kan beïnvloeden. Door 

gebruik te maken van technologie komt er ruimte vrij om te kunnen differentiëren: er kan een 

leeromgeving ontwikkeld worden die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling en 

probleemoplossende vaardigheden mogelijk maakt (Deunk et al., 2018; Maeng, 2016).  

Door de corona-pandemie, waarbij leerkrachten en leerlingen afstandsonderwijs 

moesten voorzien respectievelijk volgen, is het Vlaamse secundair onderwijs gedwongen 

versneld over te schakelen op het veelvuldig gebruiken van technologische hulpmiddelen. De 
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Vlaamse regering wil het gebruik van technologische hulpmiddelen in onderwijs blijven 

stimuleren, ook na corona, en dit door de invoering van de Digisprong: het is de bedoeling dat 

elke Vlaamse leerling vanaf tien jaar een digitaal toestel ter beschikking heeft, zowel thuis als 

op school, vanaf september 2022 (Onderwijs Vlaanderen, 2021). Hierdoor ontstaat de 

mogelijkheid om meer en meer gebruik te maken van technologische leermiddelen tijdens de 

lessen (Onderwijs Vlaanderen, 2021), waardoor leerkrachten ook de mogelijkheid krijgen om 

beter te kunnen differentiëren. Toch is er momenteel er weinig inzicht in hoe effectief het 

gebruik hiervan is en wat we ermee kunnen doen in de toekomst. 

Het principe van flipped classroom is een concreet voorbeeld van gebruik van 

technologie in het onderwijs (Smale-Jacobse et al., 2019). Leerlingen verwerken thuis de 

theorie door het bekijken van een educatieve video en maken in de klas actief oefeningen op 

hun eigen niveau met persoonlijke ondersteuning van leerkracht en medeleerlingen. Het 

gebruik van flipped classroom zorgt ervoor dat leerlingen theorielessen kunnen herbekijken, 

meer tijd hebben om te oefenen in de klas, onmiddellijke feedback krijgen en nieuwe kennis 

beter kunnen integreren aan bestaande kennis (Lo & Hew, 2017). Leerlingen staan vaak 

positiever tegenover deze vorm van lesgeven en ervaren een grotere tevredenheid, wat dan 

weer resulteert in een hogere motivatie (Bhagat et al., 2016). Door alle bovengenoemde 

factoren heeft het gebruik van flipped classroom een positief effect op de leerprestaties van 

leerlingen (Bhagat et al., 2016; Lo & Hew, 2017; Lo et al., 2017; Yorganci, 2020). 

Momenteel zijn verschillende studies voornamelijk gericht op de leerprestaties tijdens 

of onmiddellijk na het gebruik van flipped classroom (Bhagat et al., 2016; Smale-Jacobse et 

al., 2019; Winter, 2017). Er ontbreekt wetenschappelijk bewijs dat flipped classroom 

bijdraagt aan leren op lange termijn en dit is een probleem aangezien Driscoll (1994) leren 

omschrijft als “een aanhoudende verandering in menselijke prestaties of prestatiepotentieel”. 

Vanuit dit onderzoeksoogpunt is het dus zeker de moeite waard om met deze studie na te gaan 
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welk effect het design van flipped classroom, met gebruik van educatieve video’s, heeft op 

het vermogen om leerstof langdurig te onthouden. Het doel van deze studie is dan ook om te 

onderzoeken of het gebruik van educatieve video’s binnen een flipped-classroom-methode 

kan bijdragen aan het langdurig onthouden van wiskundige kennis en vaardigheden bij 

leerlingen in het secundair onderwijs. 

1.2 Theoretisch Kader 

In dit onderzoek staat twee constructen centraal: flipped classroom en retentie van 

kennis. Voordat verder ingegaan wordt op de opzet en de concrete invulling van het 

onderzoek worden deze constructen uitgewerkt. In het kader van het gebruik van flipped 

classroom is het belangrijk na te gaan hoe goed flipped classroom aansluit op de 

onderwijsbehoeften van het hedendaagse Vlaamse onderwijslandschap. De vraag hierbij is of 

het inzetten van een lesmethode als flipped classroom, waarbij het gebruik van educatieve 

video’s centraal staat, ook effectief leidt tot kennisbehoud. 

1.2.1 Flipped Classroom  

1.2.1.1 Gedifferentieerde Instructie. Verschillende onderzoeken tonen aan dat in het 

Vlaamse secundair onderwijs steeds meer leerlingen met verschillende leercapaciteiten 

instromen, waardoor heterogene klasgroepen ontstaan (De Fraine, 2011; De Fraine et al., 

2017; Henkens, 2016; Lievens, 2019). Dit is niet onlogisch aangezien Oakes (2008) aangeeft 

dat vroege stratificatie onbedoelde effecten kan hebben op de onderwijskansen van leerlingen 

met verschillende achtergrondkenmerken. Engels et al. (2014) concluderen dat 

gedifferentieerde instructie bij heterogene klassen de beste optie is, daar leerkrachten zo 

kunnen voldoen aan de behoeften van alle leerlingen en hen helpen om de vastgestelde 

normen te bereiken en soms zelfs te overtreffen. Gedifferentieerde instructie heeft een positief 

effect heeft op de leerprestaties van leerlingen (Prast et al., 2018; Smale-Jacobse et al., 2019). 
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Dit effect is nog duidelijker wanneer men differentieert met behulp van technologie (Maeng, 

2016).  

Aangezien men reeds sinds het begin van de twintigste eeuw gebruik maakt van 

technologie binnen het onderwijs, is er over ‘technology enhanced learning and instruction’ 

al veel gezegd en geschreven. Een veelgebruikt hulpmiddel bij het leren zijn educatieve 

video’s (de Koning et al., 2018). Dit hoeft ook niet te verbazen vermits uit het onderzoek van 

de Koning et al. (2018) blijkt dat het gebruik van educatieve video’s binnen de lespraktijk een 

zeer effectieve manier is om te leren met behulp van technologie. 

1.2.1.2 Educatieve Video’s. Educatieve video’s bestaan uit zowel beeld als verbaal 

materiaal en kunnen door het gelijktijdig presenteren van visuele en verbale materialen 

bijdragen aan het effectief leren (Mayer, 1999; Mayer, 2005). Educatieve video’s kunnen 

procedurele kennis, hoe iets te doen, aanleren. Ook conceptuele kennis, kennis over 

elementen die deel uitmaken van een grotere structuur en over onderlinge verbanden of 

relaties, kan onderwezen worden (de Koning et al., 2018).  

Bij het ontwerpen van educatieve video’s is het belangrijk rekening te houden met de 

Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) van Mayer (2005), gebaseerd op drie 

assumpties om leren mogelijk te maken. De eerste assumptie is die van ‘dual channel’ 

(Paivio, 1991): mensen leren via een auditief- en een visueel kanaal en dit houdt in dat 

mensen verbale en non-verbale informatie waarnemen door andere zintuigen te gebruiken, 

waarna deze informatie verder verwerkt kan worden in het werkgeheugen. De tweede 

aanname kennen we onder de term ‘limited capacity’ (Baddeley, 1992; Sweller et al., 1998): 

er kan slechts een fractie van alles wat een mens binnen krijgt via beide verwervingskanalen 

vastgehouden worden in het werkgeheugen. Men moet dus rekening houden met cognitieve 

overbelasting waarbij de hoeveelheid te verwerken informatie de cognitieve capaciteit van de 

lerende niet mag overschrijden. Tenslotte is er nog de ‘active processing’ veronderstelling 
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(Mayer, 2005; Mayer & Moreno, 2003): betekenisvol leren kan pas gebeuren wanneer de 

leerling inspanningen levert om de verschillende cognitieve processen uit te voeren, wanneer 

leerlingen zelf informatie selecteren en deze koppelen aan voorkennis, waarna de informatie 

verwerkt, georganiseerd en geïntegreerd wordt in het langetermijngeheugen (Kirschner et al., 

2017; Surma et al., 2019). Dual channing, limited capacity en active processing vormen 

samen de fundamenten van CTLM. 

In het hoger onderwijs wordt het gebruik van educatieve video’s vaak geïntegreerd in 

een flipped-classroomdesign (Yang et al., 2021). Dit hoeft niet te verbazen, daar het flipped 

classroomdesign zijn nut al meermaals heeft bewezen (Yang et al., 2021). De meest 

genoemde voordelen zijn verbeterde leerprestaties, flexibel leren, een groter leerengagement 

bij de studenten en studenten ervaren een grotere voldoening (Akcayir & Akcayir, 2018). 

1.2.1.3 Flipped Classroom. De innovatieve aanpak van lesgeven volgens de principes 

van flipped classroom (FC) maakt het mogelijk om te differentiëren met behulp van 

technologie (Smale-Jacobse et al., 2019). De FC is een pedagogisch model waarin korte 

educatieve instructievideo’s thuis door leerlingen worden bekeken voordat de klassikale 

face-to-face-les aanvangt. In de klas kan er zo meer tijd besteed worden aan oefeningen, 

projecten, of discussies (Smale-Jacobse et al., 2019).  

In dit onderzoek wordt CATLM als basis gebruikt voor het vormgeven van de FC. 

CATLM, cognitive affective theory of multimedia learning, is een uitbreiding van de CTML 

van Mayer (Moreno & Mayer, 2007). Figuur 1 presenteert een model voor leren volgens een 

CATLM: de educatieve media bestaan uit verbale uitleg (gesproken of geschreven woorden) 

in combinatie met non-verbale kennisrepresentaties (afbeeldingen en geluiden). Leerlingen 

moeten eerst relevante verbale en non-verbale informatie bestuderen en selecteren voor 

verdere verwerking in het werkgeheugen om betekenisvol leren te laten plaatsvinden. 

Vervolgens organiseren leerlingen meerdere representaties in een mentaal model en deze 
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informatie integreren ze met hun voorkennis in het lange-termijn-geheugen. In interactieve 

leeromgevingen is metacognitie erg belangrijk. Metacognitie is de kennis en vaardigheden om 

het eigen denken, handelen en leren te organiseren, te sturen en te controleren. Ook motivatie 

en affect, de gemoedtoestand of emoties en gevoelens die de leerling ervaart, zijn bepalende 

factoren om het cognitief verwerkingsproces te doen slagen. De cognitieve processen worden 

gedeeltelijk geleid door voorkennis die door de leerling wordt geactiveerd en gedeeltelijk 

door de feedback en instructiemethoden die zijn ingebed in de leeromgeving (Moreno & 

Mayer, 2007).  

Figuur 1 

Cognitive-Affective Model of Learning with Media 

 

Abeysekera en Dawson (2015) definiëren FC als een reeks pedagogische benaderingen 

die: (1) informatieoverdracht verplaatsen naar buiten de klas (2) de lestijd gebruiken voor 

leeractiviteiten die actief en sociaal zijn en (3) leerlingen verplichten om pre- en/of 

post-klasactiviteiten te voltooien om volledig te profiteren van het werk in de klas. FC wordt 

gekarakteriseerd door een verandering in het gebruik van de lestijd en buitenschoolse tijd, in 

de klas worden activiteiten gedaan die vaak beschouwd worden als 'huiswerk' en thuis 

verwerkt de leerling traditionele klasactiviteiten. Door transmissie van informatie te 

Noot. Overgenomen uit Moreno and Mayer (2007) 



FLIPPED CLASSROOM & RETENTIEVERMOGEN WISKUNDEKENNIS 12 

verplaatsen naar buiten het klaslokaal, leeranalyses te gebruiken en zorgvuldig de 

pre-klasactiviteiten te ontwerpen, kan de FC-benadering persoonlijke en online activiteiten 

beter afstemmen op de huidige kennis van elke individuele leerling in de klas (Abeysekera & 

Dawson, 2015). Het integreren van formatieve beoordeling en constructieve feedback binnen 

het FC-design is belangrijk om leerlingen consequent te kunnen bijsturen (Tomlinson, 2014).  

Toch wordt ook vaak de aandacht gevestigd op beperkingen met betrekking tot FC. De 

meeste beperkingen van FC houden verband met de activiteiten voorafgaand aan de les, zoals 

onvoldoende voorbereiding van leerlingen voor de face-to-face-lessen en de behoefte aan 

begeleiding thuis (Akcayir & Akcayir, 2018). Om het FC-model effectief te kunnen 

beoefenen, is het belangrijk dat leerlingen voorbereid naar de cursus komen. Ook het 

vermogen om het leren zelf te reguleren is een van de belangrijkste concepten binnen een FC-

design (Akcayir & Akcayir, 2018). 

Veel onderzoekers zijn het eens dat studentgerichte leertheorieën zoals differentiatie 

en actief leren goed toegepast kunnen worden bij FC (Akcayir & Akcayir, 2018; Smale-

Jacobse et al., 2019). Abeysekera and Dawson (2015) stellen dat binnen een FC-design 

leerlingen worden getransformeerd van passieve luisteraars naar actieve leerlingen: leerlingen 

zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, nemen deel aan activiteiten in kleine groepen 

en leren in een actieve modus waarbij de leraar een faciliterende rol heeft. Tijdens de lessen 

fungeren leerkrachten eerder als coach, waarbij leerlingen aangemoedigd worden zelf te 

zoeken naar de juiste oplossing (Abeysekera & Dawson, 2015). De klasactiviteiten moeten de 

nadruk leggen op probleemoplossend werken, leren van peers en actief leren (Abeysekera & 

Dawson, 2015). 

1.2.1.4 Flipped Classroom Binnen de Wiskundeles Veel onderzoekers hebben het 

gebruik van technologie in het wiskundecurriculum aanbevolen, omdat dit positieve resultaten 

oplevert bij het leren en begrijpen van de wiskundige concepten (Yang et al., 2021). Smale-
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Jacobse et al. (2019) deed onderzoek naar verschillende differentiatietechnieken en 

concludeerde dat het gebruik van FC een zeer goede differentiatiemethode is die ook de 

leerprestaties positief beïnvloedt. Leerlingen kunnen zelf gericht vragen stellen over de 

lesinhoud, hun vaardigheden testen bij het toepassen van de leerstof, interacteren met peers, 

de moeilijkheidsgraad van hun oefeningen kiezen, hun werktempo bepalen en de leerstof 

blijven herhalen als ze dit nodig vinden (Akcayir & Akcayir, 2018). Al deze factoren komen 

de leerprestaties van leerlingen ten goede (Akcayir & Akcayir, 2018). Ook talrijke andere 

experimenten, veelal uitgevoerd in het hoger onderwijs, hebben FC gebruikt om de 

leereffecten op wiskunde te onderzoeken (Yang et al., 2021). Men signaleerde meestal 

significant positieve effecten op de wiskundige leerprestaties van de leerlingen direct na het 

experiment (Yang et al., 2021). Jammer genoeg bestaan er amper studies die het effect van FC 

op het langdurig onthouden van kennis onderzochten (Yang et al., 2021). Weinige studies 

bekeken gendergerelateerde verschillen binnen een FC-design, een uitzondering hierop is de 

studie van Chen et al. (2016). Dit onderzoek onthult dat vrouwen baat kunnen hebben bij een 

flipped classroom-aanpak, daar eindcijfers van vrouwelijke deelnemers meer beïnvloed 

worden door het cursusontwerp dan door andere factoren (Chen et al., 2016). 

1.2.2 Retentie van Kennis 

Kennis vergaren zonder deze te behouden is een vruchteloze onderneming, maar toch 

is dit een dagelijkse realiteit bij veel leerlingen. Ze leren grote hoeveelheden informatie, maar 

verliezen snel hun vermogen om zich er veel van te herinneren (Hopkins et al., 2016). De 

term retentie kan worden beschouwd als: hoe goed kan een leerling informatie in de loop van 

de tijd onthouden en met succes informatie uit het langetermijngeheugen ophalen 

(Engelbrecht et al., 2007; Hopkins et al., 2016). Wanneer succeservaringen in de vervolgjaren 

worden belemmerd door een gebrek aan het oproepen van kennis opgedaan in voorgaande 

jaren, spreken we van een onrustwekkende trend. Het gebeurt dat leerkrachten klagen dat 
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leerlingen basiskennis missen of, erger nog, dat leerlingen beweren de leerstof nooit gezien te 

hebben.  

Het geheugen speelt een belangrijke rol bij het bewaren en ophalen van kennis 

(Hopkins et al., 2016). Uit de literatuur blijkt dat retentie tot stand komt door zowel interne 

factoren, zoals een grondig begrip van concepten, als door externe factoren zoals 

onderwijsmethoden (Engelbrecht et al., 2007). Reeds in 1940 leverde Katona (1940) het 

bewijs dat kennis en vaardigheden die met begrip zijn verworven, beter worden behouden en 

beter worden overgedragen dan die welke uit het hoofd worden verworven. Steyn (2006) 

merkt op dat het bewaren van informatie samenhangt met de manier waarop het wordt 

onderwezen. Volgens Surma et al. (2019) zijn er aanwijzingen dat kennisbehoud verbetert 

door het geven van lessen met actieve leerstrategieën.  

In 1880 sprak Ebbinghaus reeds van een sterke correlatie tussen geheugen en tijd. 

Volgens de vergeetcurve van Ebbinghaus gebeurt het vergeten eerst snel en daarna vertraagt 

het. Murre and Dros (2015) tonen aan dat bij het spreiden van leermomenten in de tijd 

(spaced practice) informatie steeds beter wordt onthouden, zoals te zien is in Figuur 2.  

Figuur 2 

Ebbinghaus’ Vergeetcurve bij het Spreiden van Leermomenten 

 

Noot. Overgenomen uit Murre and Dros (2015) 
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Experimenten hebben aangetoond dat als je binnen een uur herhaaldelijk memoriseert, 

je het een dag herinnert, als je een dag later opnieuw de leerstof herhaalt, je het een week 

herinnert (Murre & Dros, 2015; Surma et al., 2019). Daarom wordt aangeraden om 

meermaals terug te kijken op wat je hebt geleerd, idealiter wordt er’s avonds direct na de les 

herhaald, een week later en een maand later. Het meermaals herhalen van de leerstof helpt 

leerlingen om een hoge retentiegraad te behouden (Murre & Dros, 2015). FC is een actieve 

leerstrategie met een vergelijkbaar effect als spaced practice doordat de activiteiten voor, 

tijdens en na de les, inspelen op het meermaals herhalen van de leerstof op gespreide 

leermomenten (Chun & Heo, 2018). Bovendien kunnen leerlingen de retentie verlengen door 

op eigen initiatief de educatieve video’s te herbekijken (Chun & Heo, 2018).  

Ook retrieval practice blijkt een zeer goede manier om nieuwe kennis te onthouden 

(Dirkx et al., 2019). Dit betekent letterlijk het oefenen met het ophalen van informatie uit het 

geheugen en gebeurt meestal aan de hand van het beantwoorden van toetsvragen 

(repeated testing). Repeated testing kan gebeuren door het geven van formatieve toetsen, 

vermits de informatie verzamelt in de formatief toetsen ook door de lerende gebruikt zou 

moeten worden om het eigen leerproces te bevorderen (Dirkx et al., 2019). Dirkx et al. (2019) 

geven aan dat dezelfde leerstof best minstens eenmaal en maximum driemaal formatief 

getoetst wordt voor de summatieve toets plaatsvindt. Uit de onderzoeken van Dirkx et al. 

(2019) en Surma et al. (2019) blijkt dat de combinatie van retrieval practice, spaced practice 

en formatieve toetsen leidt tot de optimale leermethode. Witt et al. (2011) deed aanvullend 

onderzoek en concludeerde dat introductie van langere retentie-intervallen het ophalen van 

kennis uit het geheugen verbeterd; de optimale retentie-intervallen zijn een week en een 

maand na het aanbrengen van de leerstof. 

In een FC-design komen effectieve leermethodes als retrieval practice en spaced 

practice uitgebreid aan bod. Leerlingen krijgen nieuwe kennis thuis te verwerken en gaan er 
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de volgende dag actief mee aan de slag: ze spreiden hun leermomenten en halen actief kennis 

en strategieën op uit hun geheugen. Aangezien de leerkracht enkel de functie van coach 

vertegenwoordigt, zijn leerlingen verplicht in eigen geheugen te graven. Formatief toetsen 

kan de leerkracht standaard inbouwen in de lessen, dit om leerlingen voor te bereiden op de 

summatieve toetsen. 

1.3 Huidige Studie 

In dit onderzoek wordt het effect van FC op het behouden van wiskundige kennis en 

vaardigheden van leerlingen in de tweede graad secundair onderwijs bestudeerd. Hiervoor 

wordt een FC-lesprogramma ontwikkeld dat de leerlingen deels zelfstandig doorlopen. Dit 

met behulp van het online leerplatform (Smartschool en Scoodle) van zowel de deelnemende 

school als de uitgeverij van het boek wiskunde. De informatieoverdracht van wiskundige 

content gebeurt eerst thuis door het bekijken van educatieve filmpjes. De leerlingen zullen in 

de educatieve video’s gelijktijdig geconfronteerd worden met zowel beeld (Powerpoint of 

werkboek met afbeeldingen waar nodig) als gesproken woord (voice-over). Hierdoor voldoet 

de educatieve video aan de assumptie van ‘dual channel’ van Moreno and Mayer (2007): 

leerlingen verwerken simultaan verbale en non-verbale informatie via verschillende zintuigen 

en leren zo via een auditief- en een visueel kanaal waardoor deze informatie verder verwerkt 

kan worden in het werkgeheugen. Om optimaal leren na te streven wordt bij het ontwerpen 

van de FC-lessen rekening gehouden met de designprincipes van CATLM (Moreno & Mayer, 

2007). Om de retentie van kennis te verhogen worden de principes van spaced practice, 

retrieval practice en formatieve toetsing toegepast in deze studie. De leerlingen worden direct 

na de lessenreeks getoetst, een week en een maand later krijgen ze een formatieve toets om 

retentie te meten. De leerlingen kunnen de video’s meermaals bekijken en  worden direct na 

de lessenreeks getoetst, een week en een maand later krijgen ze een formatieve toets om 

retentie te meten. Deze formatieve toetsen, gespreid in de tijd, net als het kunnen herbekijken 
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van de video’s zullen bijdragen aan het langdurig onthouden en oproepen van leerstof (Surma 

et al., 2019). 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook: wat is het effect van het gebruik van 

een FC-design tijdens de wiskundeles op het retentievermogen van leerlingen in het secundair 

onderwijs? Voor het verrichten van dit onderzoek, wordt uitgegaan van drie hypothesen. 

Hypothese 1: Participanten die les kregen volgens het FC-principe hebben betere 

leerprestaties onmiddellijk na het lestraject dan participanten die traditioneel les kregen. 

Hypothese 2: Participanten die het lestraject kregen volgens het FC-design hebben zowel na 

een week als na een maand betere leerprestaties en dus een groter retentievermogen dan 

participanten die het lestraject op de traditionele manier aangeboden kregen. 

Hypothese 3: Vrouwelijke participanten die het lestraject kregen volgens het FC-design 

hebben in de posttoetsen betere leerprestaties en dus een groter retentievermogen dan 

vrouwelijke participanten die het lestraject op de traditionele manier aangeboden kregen. 

 

2. Methode 

2.1 Ontwerp 

Om na te gaan welk effect een FC-design heeft op het retentievermogen van leerlingen 

uit het secundair onderwijs tijdens de wiskundeles wordt een kwantitatief quasi-experiment 

opgezet. Hierbij is het soort wiskundeles (FC-design of klassieke lessen) de onafhankelijke 

variabele, het toetsresultaat, de leerprestaties, is de afhankelijke variabele. Leerkracht, 

geslacht van de leerling en studierichting worden opgenomen als covariaten. In dit experiment 

krijgt de experimentele groep les volgens een FC-design en de controlegroep krijgt les op de 

klassieke manier. Het onderzoek is een mixed method design: er worden twee groepen met 

elkaar vergeleken (between-group metingen), per conditie worden de metingen op vier 
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tijdstippen met elkaar vergeleken (within-groups metingen) (Field, 2013). Het 

onderzoeksontwerp staat beschreven in tabel 1. 

Tabel 1 

Experimenteel Ontwerp: Meervoudige Tijdreeks 

Conditie Blokontwerp t0 Interventie t1 t2 t3 

1 Flipped Classroom R O0 X O1 O2 O3 

2 Klassieke lesmethode R O4  O5 O6 O7 

Noot. Blokontwerp: leerlingen zijn op basis van studierichting aan een klas toegewezen. 

De klassen zijn op basis van willekeur aan een conditie toegewezen en worden 

ingedeeld volgens geslacht; t0 = meting voorkennis van het onderwerp; 

interventie = les krijgen volgens een FC-design; t1 = toets direct na interventie; 

t2 = toets na 1 week; t3 = toets na 4 weken; O = observatie 

2.2 Deelnemers 

Het onderzoek vindt plaats op een bovenschool in Oost-Vlaanderen, België, die 

1232 leerlingen telt. Een bovenschool is een school die enkel de tweede en derde graad van 

het middelbaar onderwijs aanbiedt. Om het vereiste aantal deelnemers vast te stellen is een 

power-analyse uitgevoerd met G*Power 3.1.9.7 (Faul et al., 2009). Er is uitgegaan van een 

herhaalde metingen ANCOVA (within-between interaction) , met een medium effectgrootte 

(f = 0.25), power van .95, twee condities en een correlatie van  .5 tussen de herhaalde 

metingen. Dit leidde tot een minimum totaalaantal van 36 deelnemers. Voor het onderzoek 

zijn vijf, reeds bestaande, klassen uit het derde middelbaar Doorstroom-finaliteit met vijf uren 

wiskunde per week (Leerplan C) geselecteerd. Leerlingen uit de Doorstroom-finaliteit worden 

geacht op 18-jarige leeftijd door te stromen naar universitaire studies. Leerlingen die voor een 

pakket van vijf uren wiskunde per week kiezen in de tweede graad zijn meestal meer 

geïnteresseerd in wiskunde. In totaal nemen 74 veertien- of vijftienjarige leerlingen deel aan 
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het onderzoek, waarvan 33 jongens en 41 meisjes. Tabel 2 geeft de specifieke 

klassamenstellingen weer. Klassen 1, 2 en 3  zullen de experimentele groepen vormen, 

klas 4 en 5 vormen de controlegroep. Er nemen drie vrouwelijke leerkrachten wiskunde deel 

aan het onderzoek. Alle leerkrachten hebben meer dan 15 jaar ervaring en geven deze leerstof 

al verschillende schooljaren. Twee leerkrachten gingen graag de uitdaging aan om via de 

FC-methode les te geven, de derde leerkracht ging akkoord om via de klassieke methode les 

te geven. Leerkrachten die les geven in parallelklassen prefereren om via dezelfde methode 

les te geven, vandaar de niet-evenredige verdeling van groepen. De leerlingen kennen de 

leerkrachten sinds het begin van het schooljaar 2021-2022. De klassen zijn heterogeen 

samengesteld naar cognitief leerniveau toe: er zitten in elke klas enkele leerlingen die moeite 

hebben met basisoefeningen, maar ook leerlingen die perfect verdiepingsleerstof aankunnen. 

Tabel 2 

Klassamenstelling Experimentele Groepen en Controlegroepen 

Klas Meisjes Jongens Studierichting Leerkracht 

1 13 7 Economische wetenschappen A 

2 12 3 Latijn B 

3 5 9 Natuurwetenschappen B 

4 7 1 Latijn C 

5 4 13 Natuurwetenschappen C 

Noot. Klasgroepen 1, 2 en 3 zijn experimentele groepen; klasgroepen 4 en 5 zijn de 

controlegroepen 

2.3 Meetinstrumenten en Materialen 

In dit onderzoek is er sprake van twee condities voor de onafhankelijke variabele 

‘soort les’: een FC-design en klassieke wiskundelessen. In de klassieke wiskundelessen 

krijgen de leerlingen een lestraject, hierin staat waar de theorie te vinden is in het leerboek en 
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welke oefeningen gemaakt (kunnen) worden in het werkboek, waarbij de leerkracht alle 

nieuwe leerstof in de klas uitlegt en de leerlingen gezamenlijk doorheen de oefeningen loodst. 

In het FC-design krijgen de leerlingen hetzelfde lestraject en educatieve video’s via het 

platform Smartschool aangereikt. Ze zijn het gewend om Smartschool te gebruiken sinds 

september, ook het gebruik van lestrajecten via Smartschool is een gekend gegeven. 

Bijgevolg is er bij de start van het onderzoek maar een beperkte instructie nodig in verband 

met het gebruik van educatieve video’s via Smartschool en wordt kort herhaald hoe leerlingen 

moeten werken met het lestraject. 

Het lestraject ‘Goniometrie in een rechthoekige driehoek’ (Bijlage B) bestaat uit drie 

onderdelen en wordt voorafgegaan door een pretest. Via deze pretest (Bijlage C) wordt de 

kennis die reeds beheerst moet zijn getoetst: eigenschappen van evenredigheden, schaal, 

hoekensom van een driehoek en de stelling van Pythagoras. Eerst verwerken de leerlingen 

theorie betreft ‘sinus, cosinus en tangens van een scherpe hoek’, vervolgens berekenen de 

leerlingen goniometrische getallen met behulp van het grafische rekentoestel, tenslotte lossen 

de leerlingen problemen op in rechthoekige driehoeken door gebruik te maken van 

goniometrische getallen en de stelling van Pythagoras.  

Elk nieuw onderdeel start met een educatieve video (Bijlage B) gemaakt met de app 

‘Screencast-O-Matic’. Het beeld dat de leerlingen zien is een PowerPoint of het 

leerboek/werkboek waarmee de leerstof aangebracht wordt. Enkel de hoogstnoodzakelijke 

begrippen verschijnen in beeld. Dit om cognitieve overbelasting te vermijden (Mayer, 2005). 

Naast beeld krijgen de leerlingen de nodige auditieve uitleg over de leerstof. Deze werd 

vooraf ingesproken door de eigen leerkracht (voice-over) zodat leerlingen de eigenheid, het 

taalgebruik, de manier van uitleggen van hun leerkracht ook herkennen in deze video. De 

twee leerkrachten die lesgeven volgens het FC-principe zorgen ervoor dat de video’s dezelfde 

leerstof behandelen en even lang duren. Bij onderdelen waarbij oefeningen leerdoelen 
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vormen, krijgen de leerlingen een modeloplossing van een gelijkaardige oefening te zien. Dit 

tevens in de vorm van een video en met de nodige bijhorende mondelinge uitleg. Voor het 

ontwerpen van de educatieve video’s is rekening gehouden met de instructiedesignprincipes 

die Moreno and Mayer (2007) voorstellen: wanneer leerlingen gelijktijdig geconfronteerd 

worden met beelden en met gesproken woord leren ze immers beter. Op deze manier worden 

zowel het auditief als visueel kanaal van het werkgeheugen geactiveerd. De kans op 

cognitieve overbelasting wordt hierdoor vermeden. 

In de experimentele conditie bekijken de leerlingen thuis de educatieve video die 

maximaal 15 minuten duurt. Na het bekijken van de educatieve video maken de leerlingen een 

korte oefening, maximaal vijf minuten, waarvan de oplossing meegedeeld wordt in de video 

of online via Smartschool.. Met deze oefening kunnen de leerlingen controleren of ze de 

inhoud van de video begrepen hebben. Zo niet, dan kunnen de leerlingen de educatieve video 

opnieuw bekijken. Indien nodig kan de leerkracht extra hulp en uitleg aanbieden in de klas. 

Als de leerlingen de inhoud begrepen hebben, gaan ze in de klas over op zelfstandig of in 

kleine groepjes oefeningen maken. De leerlingen maken oefeningen uit elke 

moeilijkheidsgraad. Groene oefeningen zijn de gemakkelijkste (reeks 1), oranje oefeningen 

zijn het gevraagde niveau volgens het leerplan (reeks 2) en rode oefeningen zijn verdiepende 

oefeningen (reeks 3). De leerlingen zijn al gewoon om met deze kleuren te werken sinds 

september 2021. Ze vinden oefeningen in verschillende moeilijkheidsgraden terug in het 

lestraject, Figuur 3, waarbij in het lestraject aangegeven staat hoeveel oefeningen ze moeten 

maken per moeilijkheidsgraad. De leerlingen krijgen geen directe instructie van de leerkracht.   
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Figuur 3 

Stukje uit het Lestraject Voor de Leerlingen in de Experimentele Conditie 

 

In de controle conditie krijgen de leerlingen de theorie en voorbeeldoefeningen in de 

klas aangeboden door de leerkracht, vaak via een onderwijsleergesprek. Nadien maken de 

leerlingen ofwel zelfstandig ofwel klassikaal oefeningen. De leerlingen maken evenveel 

oefeningen als in de experimentele conditie, met het verschil dat de leerkracht kiest welke 

oefeningen gemaakt worden. De oefeningen waar de experimentele groep voor kan kiezen, 

maar die niet in de klas worden gemaakt door de controlegroep, worden aan de leerlingen 

aangeboden als extra oefeningen (ze krijgen ook de oplossingen met tussenstappen), zie 

Figuur 4, of als huistaak aangezien deze leerlingen drie keer 20 minuten oefeningen thuis 

voorbereiden. 

  

Noot. Overgenomen uit het lestraject 
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Figuur 4 

Stukje uit het Lestraject Voor de Leerlingen in de Conditie met de Klassieke Lesmethode 

 

Effectieve leerstrategieën zoals spaced practice wordt bij beide condities evenveel 

ingezet, daar in de les steeds oefeningen gemaakt worden waarvoor alle voorgaande kennis 

nodig is. Retrieval practice zal in de experimentele conditie vaker aangewend worden, daar de 

leerlingen veel zelfstandig oefenen en de leerkracht enkel als coach optreedt. In de klassieke 

lesmethode zal meer klassikaal ingeoefend worden, waardoor de leerling dan minder 

gedwongen is om zelf actief in het geheugen op zoek te gaan naar de juiste strategie en 

kennis. Het feit dat de leerlingen die les krijgen volgens de FC-methode meer aan retrieval 

practice doen, zal bijdragen aan de retentie van kennis (Surma et al., 2019). Echter, maken de 

leerlingen in de controleconditie ook zelfstandig oefeningen, dit zowel tijdens de les als thuis, 

waardoor ook zij aan retrieval practice doen. Er wordt getracht om de verschillen tussen de 

beide condities minimaal te houden. 

Noot. Overgenomen uit het lestraject 
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Bij het doorlopen van het lesprogramma wordt gebruik gemaakt van het leer- en 

werkboek waar de leerlingen altijd mee werken: Delta 3-5u (Coosemans et al., 2021). In dit 

leerboek staan de wiskundige constructen weergegeven in aparte kaders en staan enkele 

oefeningen die de leerlingen kunnen maken. In het werkboek staan oefeningen van 

verschillende moeilijkheidsniveaus. Ook op de website Scoodle, horende bij het Delta-boek, 

kunnen de leerlingen digitale oefeningen maken die soortgelijk zijn aan de oefeningen uit het 

leer- en werkboek.  

De afhankelijke variabele is het toetsresultaat. Om dit te meten wordt viermaal een 

toets afgenomen, dit steeds op dezelfde dag voor alle klasgroepen. De eerste toets is de pretest 

zoals hierboven reeds beschreven. Na afronden van het lestraject volgen drie posttesten. De 

eerste posttest (Bijlage D) is een herhalingstoets en bestaat uit verschillende vragen, zowel 

theorie als oefeningen. Deze zal 45 minuten in beslag nemen. De tweede (Bijlage E) en derde 

posttest (Bijlage F) zijn formatieve toetsen bestaande uit vijf vragen, beiden duren maximaal 

15 minuten. Deze vier toetsen zijn voor beide condities gelijk, waardoor even vaak gebruik 

maken van de leermethode formatieve toetsing, en worden op papier aan de leerlingen 

verstrekt. De vier toetsen zijn door de onderzoeker opgesteld, dit in overleg met de drie 

leerkrachten. De toetsresultaten leveren een cijfer tussen 1 en 10 op. 

2.4 Procedure 

Eerst wordt de directrice van de school geïnformeerd, waarna zij haar toestemming 

verleent. Om de participanten voor dit onderzoek te selecteren worden vervolgens de 

leerkrachten wiskunde van het derde jaar Doorstroom-finaliteit die Leerplan C geven (5 uren 

wiskunde per week) bevraagd. Drie leerkrachten zijn bereid deel te nemen aan het onderzoek. 

De onderzoeker neemt niet deel aan het onderzoek als leerkracht, daar zij geen les geeft aan 

klasgroepen die ditzelfde leerplan volgen. De leerlingen uit de klasgroepen van de 

leerkrachten die meewerken aan deze studie vormen de participanten van dit onderzoek. De 
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onderzoeker informeert de leerlingen zowel mondeling als schriftelijk over het onderzoek. 

Via een informed consent, dat ingeleverd moet zijn voor de start van de lessenreeks, wordt 

aan de ouders van de leerlingen toestemming gevraagd om hun zoon of dochter te laten 

deelnemen aan het onderzoek. Belangrijk hierbij is dat zowel leerling als ouders weten dat 

terugtrekken uit het experiment op ieder moment kan en dat hier geen reden voor hoeft 

opgegeven te worden. Leerlingen die niet meer willen meewerken aan het experiment kunnen 

aan hun leerkracht vragen om buiten de gewone lessen extra bijlessen te volgen, online of 

fysiek. De resultaten van deze leerlingen worden dan niet verwerkt en kunnen bijgevolg geen 

bias opleveren. Natuurlijk wordt er wel eerst ingezet op extra ondersteuning tijdens de 

oefeningenlessen en wordt zoveel mogelijk vermeden dat leerlingen zich zouden terugtrekken 

uit het experiment. In de toestemmingsbrief is de aard, de opzet en het doel van het onderzoek 

geëxpliciteerd. 

Het onderzoek vindt plaats in de tweede semester van het schooljaar 2021-2022. Het 

onderwerp ‘goniometrie’ staat dan op het programma. De lessenreeks zal maximum tien 

lesuren bedragen. Bij het begin van de lessenreeks wordt een pretest gemaakt door de 

leerlingen. De resultaten van deze pretest worden gebruikt als voormeting van de 

toetsresultaten. De experimentele groepen gaan dan aan de slag met het FC-design. De 

controlegroep krijgt gelijktijdig op de traditionele, klassieke manier les. De inhoud van de 

traditionele lessen is volledig gelijklopend met het FC-programma, net als de timing van de 

verschillende lesonderdelen.  

De onderzoeker kiest ervoor in deze studie te werken met vijf bestaande groepen als 

convenience sample, namelijk de klasgroepen van de school. De interventie (FC) wordt 

uitgevoerd door de leerkracht wiskunde van deze klasgroep. De omgeving van de leerlingen 

wordt zo veel als mogelijk in stand gehouden. Doordat de leerlingen in hun bestaande 

klasgroepen blijven zitten en les krijgen van hun eigen leerkracht wordt de invloed van andere 
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variabelen, zoals zenuwachtigheid door onbekende medeleerlingen of angst voor een andere 

leerkracht, op de resultaten van het onderzoek vermeden. Bijkomend voordeel is dat het 

bestaande lessenrooster kan aangehouden worden, net als het eigen klaslokaal, waardoor 

stress voor een nieuwe omgeving of een gewijzigd lessenrooster bij de leerlingen wordt 

afgewend. Er zullen drie experimentele groepen zijn en twee controlegroepen. De specifieke 

samenstelling en aantallen van de groepen worden in detail beschreven bij het onderdeel 

‘deelnemers’ van dit rapport. De tijd die de leerlingen aan de leerstof besteden tijdens de 

uitvoering van het onderzoek is gelijk voor alle klassen. Ook de tijd die leerlingen thuis 

besteden aan de leerstof zal gelijk gehouden worden: als de leerlingen uit de experimentele 

groep thuis de opdracht krijgen een educatieve video te bekijken, krijgen de leerlingen uit de 

controlegroep een huistaak, oefeningen over de leerstof van de les, mee die even lang duurt. 

Daar identieke leerdoelen nagestreefd worden bij alle leerlingen is de moeilijkheidsgraad van 

de leerstof hetzelfde voor alle groepen. Van de leerlingen uit de experimentele groepen wordt 

een meer zelfstandige en actieve houding verwacht dan van de leerlingen in de controlegroep. 

De leerlingen die les krijgen via het FC-design bepalen zelf hun tempo, in de controlegroep 

wordt deze keuze voornamelijk door de leerkracht gemaakt. De rol van de leerkracht is 

bijgevolg ook anders in de twee condities: in de controlegroep heeft deze een leidende rol en 

wordt de leerstof gegeven zoals dit anders gebeurt. De theorie wordt klassikaal aangebracht, 

vervolgens maken de leerlingen klassikaal of zelfstandig oefeningen. In de experimentele 

conditie neemt de leerkracht eerder een begeleidende rol op zich, zij ondersteunt de leerlingen 

waar dit nodig is. De leerlingen werken vaak zelfstandig, maar kunnen extra uitleg vragen aan 

de leerkracht of aan medeleerlingen waar ze dit zelf nodig achten. Een belangrijke taak van de 

leerkracht als coach is het geven van persoonlijke feedback doorheen het volledige proces 

zodat er meer begrip van de leerstof kan ontstaan. 
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Gedurende de lessenreeks worden geen evaluaties afgenomen. Na de lessenreeks 

krijgen alle leerlingen een weekend om de leerstof te verwerken. Vervolgens volgt de eerste 

posttest: een herhalingstoets. Een week later volgt de tweede posttest: een formatieve toets 

van vijf vragen. Tenslotte wordt retentie een laatste keer gemeten een maand na het 

beëindigen van de lessenreeks, met de derde posttest, opnieuw een formatieve toets van vijf 

vragen. Alle toetsen gaan door tijdens de lessen wiskunde en vragen geen aanpassingen van 

de leerlingen ten opzichte van de normale gang van zaken. Hierna ontvangen alle leerlingen 

de educatieve video’s, ook diegenen uit de controlegroep, zodat ze zich op eenzelfde manier 

kunnen voorbereiden op de summatieve toetsen (examens) die twee weken later beginnen.  

2.5 Data-Analyse 

De data zijn geanalyseerd met het statistisch programma IBM SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versie 28. In het ontwerp zijn vier onafhankelijke variabelen 

en een afhankelijke variabele opgenomen (Tabel 3). Op de categorische variabelen wordt een 

dummycodering toegepast.  

Tabel  3 

Variabelen Mixed Design 

________________________________________________________________________ 

Variabele   type   meetniveau   score 

________________________________________________________________________ 

Conditie   onafhankelijk  nominaal, dichotoom  1 en 2 

Geslacht    onafhankelijk,  nominaal, dichotoom  1 en 2 

Leerkracht    onafhankelijk,  nominaal   1, 2 en 3 

Studierichting   onafhankelijk,  nominaal   1, 2 en 3 

Toetresultaat t0  afhankelijk,  

covariaat  continu, ratio   1 t/m 10 

Toetsresultaat t1  afhankelijk  continu, ratio   1 t/m 10 

Toetsresultaat t2  afhankelijk  continu, ratio   1 t/m 10 

Toetsresultaat t3  afhankelijk  continu, ratio   1 t/m 10    
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De data zijn niet gecorrigeerd op outliers, omdat ook uitschieters waardevolle 

informatie kunnen opleveren (Field, 2018). Vervolgens werden de assumpties van normaliteit 

gecontroleerd met behulp van histogrammen en de waarde voor skewness. Met een 

homogeniteitstest van Levene’s  is vastgesteld of de variantie binnen de toegestane marge viel 

(Field, 2018). Als de aanname van sphericiteit geschonden is, wordt de 

Repeated Measures-mixed viarantie-analyse (ANOVA) uitgevoerd met Greenhouse-Geissser 

of Huynh-Feldt (Field, 2013). Vervolgens werd de homogeniteit van de regressiecurve van de 

covariaat (voorkennis) met de afhankelijke variabelen (toetsresultaat op t1, t2 en t3) 

gecontroleerd. Tenslotte werd de onafhankelijkheid van de covariaat met de onafhankelijke 

variabelen (conditie, geslacht, leerkracht en studierichting) onderzocht. Uit deze analyse bleek 

dat de covariaten conditie en leerkracht niet onafhankelijk zijn, waardoor in de verdere fase 

werd gekozen om te werken met ANOVA in plaats van ANCOVA (ANOVA met covariaat). 

Om de hypotheses te testen werden verschillende Repeated Measures (RM) mixed 

ANOVA’s uitgevoerd in SPSS. Om de eerste hypothese te beantwoorden, is gekeken naar het 

hoofdeffect van de toetsresultaten van pretest en eerste posttest als within-subject factor en 

soort les (conditie) als between-subject factor. Voor de tweede hypothese werd gekeken naar 

het hoofdeffect tussen eerste, tweede en derde posttest (tijd) en soort les. Tenslotte werd 

gecontroleerd of vrouwelijke leerlingen in de experimentele conditie betere resultaten behalen 

bij de derde posttest dan vrouwelijke deelnemers uit de controleconditie (hypothese 3). Voor 

alle hypothesetests worden de effectgroottes berekend, waarbij uitgegaan wordt van een 

significantieniveau p < .05, zoals Field (2018) aanbeveelt. Er wordt een 

betrouwbaarheidsinterval van 95% gehanteerd.  
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3. Resultaten 

3.1 Controle van de Data 

Eerst is er gecontroleerd op assumptieschendingen. De data van de toetsresultaten van 

t0 zijn normaal verdeeld, de toetsresultaten van t1, t2 en t3 tonen een linksscheve verdeling 

(skewness < 0), wat inhoudt dat de meeste leerlingen een voldoende behaalden. Bij elke toets 

zijn uitschieters, vooral bij t3 hebben de leerlingen veel hoge punten gescoord.  

Levene’s test is voor de onafhankelijke variabelen conditie, leerkracht en studierichting niet 

significant, waardoor er kan geconcludeerd worden dat de assumptie van gelijke variantie niet 

werd geschonden (p > .05). Mauchly’s test geeft aan dat de aanname van sphericiteit 

geschonden is ( x2(4) = 11.51, p = .042), daarom wordt de Huynh-Feldt gerapporteerd 

(ɛ = .969). De assumptie van homogeniteit van regressie voor de covariaat t0 is niet 

geschonden (p > .05). De covariaat is onafhankelijk van geslacht, p = .594, en van 

studierichting, p = .18. Voor conditie is de assumptie van onafhankelijkheid met de covariaat 

geschonden, p = .004. De voorkennistoets t0 verschilt significant tussen de condities FC en 

klassieke lesmethode (KL) (MFC = 7.235, SD = 1.49; MKL = 5.98, SD = 2.04). Hierdoor is ook 

de assumptie van onafhankelijkheid van de covariaat met leerkracht geschonden, p = .003, 

aangezien maar een leerkracht, leerkracht C, les geeft volgende de klassieke lesmethode, 

t0 verschilt dus significant tussen de leerkrachten (MleerkrachtA = 6.7, SD = 1.38; 

MLeerkachtB = 7.60, SD = 1.47; MLeerkrachtC = 5.98, SD = 2.04). Daar er in dit experiment sprake 

is van een gerandomiseerd blokontwerp, waarbij de leerlingen willekeurig en gelijkmatig zijn 

toegewezen aan een leerkracht en daardoor ook aan een conditie, kunnen de statistische 

toetsen worden uitgevoerd, ook al zijn er significante verschillen uit de voorkennistoets 

gekomen. Dit heeft wel tot gevolg dat hypothese 2 en 3 met een variantieanalyse (ANOVA) 

werden gecontroleerd, daar je met ANCOVA (ANOVA met covariaat) het effect van de 

voorkennistoets (t0) weg haalt en dus minder data overhoudt om te analyseren . 
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3.2 Gemiddelden per Conditie 

Er is gecontroleerd of er verschillen zaten in de toetsresultaten van de verschillende 

condities. Leerlingen die les kregen volgens de FC-methode behaalden na het experiment op 

alle toetsen betere scores dan leerlingen die les kregen via de klassieke methode. De 

gemiddelde toetsresultaten van alle groepen zijn hoger bij de t3, na een maand, dan bij t1, 

direct na het experiment (Figuur 5). Opvallend is ook dat vrouwelijke leerlingen steeds betere 

resultaten behaalden dan mannelijke (Tabel 4). 

Figuur 5 

Grafiek met Gemiddelde Toetsresultaten per Toets en per Conditie 
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Tabel 4 

Gemiddelden van de Toetsresultaten per Conditie en per Geslacht na de Interventie 

 Conditie Geslacht M SD 

t1 toets Flipped classroom Man 6.158 2.7941 

Vrouw 6.703 2.2420 

Totaal 6.492 2.4569 

Klassieke lesmethode Man 4.893 2.4975 

Vrouw 6.227 1.6936 

Totaal 5.480 2.2430 

t2 toets Flipped classroom Man 7.105 2.7917 

Vrouw 7.350 2.4110 

Totaal 7.255 2.5395 

Klassieke lesmethode Man 5.571 2.8545 

Vrouw 6.227 2.2289 

Totaal 5.860 2.5679 

t3 toets Flipped classroom Man 7.132 2.7429 

Vrouw 7.833 2.7365 

Totaal 7.561 2.7322 

Klassieke lesmethode Man 6.357 2.9380 

Vrouw 6.955 3.3351 

Totaal 6.620 3.0662 

Noot. M = marginal mean. SD = standard deviation. n = 74 

t1 = toets onmiddellijk na interventie. t2 = toets na een week. t3 = toets na een maand  
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3.3 Resultaten na de Interventie 

De leerlingen kregen in dit experiment twee weken les volgens een FC-methode of een 

klassieke lesmethode en maakten onmiddellijk na het experiment een toets. De eerste 

hypothese veronderstelde dat leerlingen die les kregen via de FC-methode onmiddellijk na de 

interventie beter leerprestaties behaalden dan leerlingen die traditioneel les kregen. Een 

RM-mixed ANOVA meting toonde een significant hoofdeffect voor conditie, 

F (1.70) = 5.973, p = .017 (Bijlage A. Figuur A1). Leerlingen die les kregen via FC-methode 

hebben direct na het experiment betere toetsresultaten dan leerlingen die op de klassieke 

manier les kregen. Deze hypothese werd bewezen. De leerkrachten die les gaven volgens de 

FC-methode hebben de leerlingen laten noteren hoeveel keer ze de videofilmpjes bekeken 

hebben om de leerstof te verwerken. De meerderheid van de leerlingen, 75%, gaf aan de 

filmpjes maar een keer bekeken te hebben; de overige 25% bekijk de filmpjes twee keer. 

Niemand heeft de filmpjes meer dan twee keer bekeken op het moment van toets t1. 

Omdat we retentie willen meten, kregen de leerlingen een week (toets t2) en een 

maand (toets t3) na de interventie opnieuw toetsen. Hypothese 2 stelde dat leerlingen die les 

kregen via de FC-methode op t2 en t3 beter zullen scoren dan leerlingen die op de klassieke 

manier les kregen. Voor deze hypothese werd ondersteuning gevonden. RM-mixed 

variantieanalyse toonde dat er is een significant hoofdeffect voor conditie, F (1.72) = 4.669, 

p = .034 (Bijlage A. Figuur A2). Leerlingen die les kregen via FC-methode hebben na het 

experiment betere toetsresultaten (zowel op t2 als op t3) dan leerlingen die op de klassieke 

manier les kregen. Nadat het experiment afgelopen was hebben de leerkrachten die les gaven 

volgens de FC-methode gevraagd of de leerlingen de video’s nog opnieuw bekeken hebben 

tussen toets t1 en toets t3. Ongeveer 50% van de leerlingen gaf aan dat ze de video’s eenmalig 

herbekeken, bijna alle leerlingen gaven aan de toets t1 verbeterd te hebben en dus de leerstof 

opnieuw verwerkt te hebben tussen toets t1 en toets t2. 
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Hypothese 3 formuleerde dat vrouwelijke deelnemers uit de experimentele conditie in 

de posttoetsen betere leerprestaties behaalden dan vrouwelijke deelnemers uit de 

controlegroep. Uit een RM-mixed ANOVA blijkt geen significant interactie-effect tussen 

mannelijke en vrouwelijke leerlingen in de within-subjects-analyse, F (1.953.505.112) = .271. 

p = .762. Er is ook geen significant hoofdeffect waarneembaar tussen de posttesten. conditie 

en geslacht, F (1.70) = .121. p = .729 (Bijlage A. Figuur A3). De toetsresultaten van 

vrouwelijke leerlingen die les kregen volgens FC-methode of op de klassieke manier hadden 

geen significant verschil op de drie meetmomenten na het experiment. Deze hypothese werd 

dus niet ondersteund. 

 

4. Discussie 

4.1 Beantwoorden van de Onderzoeksvraag 

In deze studie werd het effect van het gebruik van een FC-design tijdens de 

wiskundeles op het retentievermogen van leerlingen in het secundair onderwijs onderzocht. 

Uit de resultaten blijkt, conform de verwachtingen, dat er inderdaad een positief effect is van 

het gebruik van een FC-design op het retentievermogen van leerlingen.  

Leerlingen die les kregen volgens de FC-methode scoorden significant beter op de 

toets die onmiddellijk na de interventie volgde. Dit resultaat sluit aan bij eerdere onderzoeken, 

waaruit gebleken is dat het gebruik van FC een zeer goede differentiatiemethode is die de 

leerprestaties positief beïnvloedt direct na de interventie (Smale-Jacobse et al., 2019; Yang et 

al., 2021). Dit is niet verbazend aangezien studentgerichte leertheorieën zoals differentiatie en 

actief leren vlot kunnen toegepast worden bij FC (Akcayir & Akcayir, 2018). Aansluitend bij 

de aanbevelingen van Abeysekera and Dawson (2015) fungeerden, in dit experiment, de 

leerkrachten als coach tijdens de lessen en de klasactiviteiten legden de klemtoon op 

probleemoplossend werken, leren van peers en actief leren. Tevens werd bij het ontwerpen 
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van de FC-lessen rekening gehouden met de designprincipes van CATLM en voldoen de 

educatieve video’s aan de assumptie van ‘dual channel’ (Moreno & Mayer, 2007). 

Echter, er zijn amper onderzoeken die zich richtten op het meten van retentie bij 

middelbare scholieren. Voorliggend onderzoek bevatte vier meetmomenten, waarbij het derde 

meetmoment een week na de interventie plaatsvond en het laatste meetmoment een maand na 

de interventie was ingepland. Leerlingen die les kregen volgens de FC-methode hadden 

significant hogere scores op de toetsen een week en een maand na de interventie dan 

leerlingen die traditioneel les kregen. Dit resultaat sluit aan bij recent onderzoek van Förster et 

al. (2022), met het verschil dat de focus hierbij lag op het meten van retentie bij 

universiteitsstudenten. Een FC-design maakt gebruik van effectieve leerstrategieën zoals 

gespreid leren (i.e. spaced practice) en leerstof actief ophalen uit het geheugen (i.e. retrieval 

practice), waardoor de leerstof beter beklijft (Surma et al., 2019). In voorliggend experiment 

werd het formatief toetsen, een zeer effectieve leerstrategie, ook toegepast. Hierbij zijn de 

optimale retentie-intervallen van een week en een maand na het aanbrengen van de leerstof 

aangewend (Dirkx et al., 2019; Witt et al., 2011). In beide condities behaalden de leerlingen 

de hoogste score op de laatste toets. 

Er werd verwacht dat vrouwelijke leerlingen die les kregen volgens de FC-methode 

een groter retentievermogen, en dus betere leerprestaties, hadden dan vrouwelijke leerlingen 

die het lestraject op de traditionele manier aangeboden kregen. Uit de resultaten blijkt echter 

dat deze hypothese niet ondersteund kan worden. Deze bevinding komt niet overeen met de 

studie van Chen et al. (2016) die onthult dat vrouwelijke deelnemers baat kunnen hebben bij 

een FC-design, daar de eindcijfers van vrouwelijke deelnemers meer beïnvloed worden door 

cursusontwerp dan door andere factoren. In deze studie viel echter op dat vrouwelijke 

leerlingen, in beide condities, beter scoorden dan mannelijke leerlingen. 
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4.2 Beperkingen van het Onderzoek en Toekomstig Onderzoek 

Voorliggend experiment bracht enkele validiteitsbedreigers met zich mee (Creswell, 

2014). Door een interval van bijna zeven weken tussen de eerste en laatste metingen, is sprake 

van een tussentijds extern voorval (i.e. history). Aangezien voorliggend onderzoek plaatsvond 

tijdens de coronapandemie, waarbij het aantal besmettingen op korte tijd in België toenam, 

hebben verschillende leerlingen daardoor enkele lessen gemist. Daarnaast mag de impact van 

de coronapandemie op de motivatie en psychische gezondheid van leerlingen niet onderschat 

worden (Amerongen et al., 2021). Demotivatie en/of psychische klachten kunnen de 

resultaten beïnvloed hebben.  

Een andere validiteitsbedreiger is rijping (i.e. maturation): het wiskundebegrip en 

kennis van leerlingen kan groeien waardoor de toetsresultaten na verloop van tijd beter 

worden. Door een volledig nieuw onderwerp te kiezen waarover de leerlingen weinig 

voorkennis bezaten, werd rijping onder controle gehouden . De volgende bedreiger is het 

testeffect, leerlingen maken meermaals een toets over hetzelfde onderwerp. Deze werd 

beperkt door te werken met gevariëerde toetsvragen. Men moet rekening houden met het feit 

dat in dit experiment effectieve leerstrategieën zoals spaced practice en retrieval practice zijn 

gebruikt en dat leerlingen uit de experimentele conditie de video’s meermaals konden 

bekijken. De leerstrategieën en het herbekijken van de video’s kunnen de resultaten 

beïnvloeden, maar dit zijn voordelen die horen bij het gebruik van een FC-design. 

Om verspreiding van de ingreep (i.e. diffusion of treatments) tegen te gaan, werd elke 

toets op dezelfde dag voor alle groepen ingepland om zo de kans op verspreiding van de toets 

te beperken. Bovendien kregen de leerlingen de juiste resultaten van de toets pas nadat alle 

toetsen verbeterd waren. Men dient rekening te houden met het feit dat leerlingen uit de 

experimentele conditie de educatieve video’s konden delen met leerlingen uit de 

controlegroep. Deze bedreiger probeerde de onderzoeker op twee manieren onder controle te 
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houden. Allereerst werd aan de leerlingen meegedeeld dat de toetsen na één week (toets t2) en 

na een maand (toets t3) formatief zijn en bijgevolg kunnen deze toetsen de rapportpunten niet 

beïnvloeden. Ook werd aan het begin van het experiment aan alle leerlingen meegedeeld dat 

na afloop van het experiment en voor de examens (summatieve toetsen) al het gemaakte en 

gebruikte materiaal beschikbaar zal worden gesteld voor alle leerlingen. Op deze manier 

konden alle leerlingen de summatieve toets voorbereiden met behulp van de educatieve 

video’s. Daar in dit experiment gebruik is gemaakt van de effectieve leerstrategie formatief 

toetsen, kan dit de resultaten van dit onderzoek beïnvloeden. Toch moet hierbij benadrukt 

worden dat deze leerstrategie in beide condities werd toegepast. 

Het verdient aanbeveling voor toekomstig onderzoek om dit experiment te herhalen 

met een grotere steekproef, namelijk meer leerlingen uit het secundaire onderwijs. In 

voorliggend onderzoek is gekozen om te werken met leerlingen die een sterke interesse 

hebben voor het vak wiskunde en een zeer goed cognitief leervermogen hebben. Een 

herhaling van het experiment met leerlingen die minder wiskundig aangelegd zijn en niet 

doorstromen naar universitaire richtingen zou een grote meerwaarde zijn voor het 

veralgemenen van de resultaten. 

Tegenover de beperkingen van dit onderzoek staat een mogelijke grote opbrengst in 

het langetermijnonderzoek voor zowel de wetenschap als de onderwijspraktijk. Deze 

voordelen worden uiteengezet in de volgende paragraaf. 

4.3 Praktische Implicaties 

Door de corona-pandemie is het Belgische secundair onderwijs gedwongen om 

versneld mee te gaan in het gebruik van digitale hulpmiddelen in de lessen. Een van de 

grootste voordelen is dat differentiëren vaak makkelijker gaat als er efficiënte digitale 

hulpmiddelen ontwikkeld zijn (Smale-Jacobse et al., 2019). Een FC-design maakt gebruikt 

van digitale hulpmiddelen, namelijk educatieve video’s (Bijlage B), om nieuwe leerstof aan te 
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brengen en creëert op deze manier meer ruimte om gedifferentieerd te oefenen in de klas. 

Hierbij zijn alle leerlingen gebaat. Het doel van dit onderzoek was om aan te tonen dat FC een 

vorm van gedifferentieerd lesgeven is die leidt tot betere leerresultaten en een hoger 

retentievermogen dan bij traditionele lessen. De bevindingen uit dit onderzoek kunnen 

leerkrachten helpen om beter te differentiëren door gebruik te maken van een FC-design met 

educatieve video’s en zo leerlingen te stimuleren om betere leerprestaties te behalen. De 

suggesties kunnen worden gedeeld met educatieve uitgeverijen; zij zijn in staat om degelijke 

lesmateriaal en educatieve video’s te ontwikkelen die aansluiten bij een FC-design. 

De resultaten van voorliggend onderzoek zijn veelbetekenend voor de concrete 

lespraktijk van de deelnemende school. In de school worden de leerlingen vaak in heterogene 

klassen qua cognitief leervermogen ingedeeld. Hierbij kan het inzetten van digitale 

leermiddelen zoals de FC-methode voornamelijk gebruikt worden als differentiatiemiddel 

zodat leerlingen op hun eigen tempo en niveau kunnen werken. Leerlingen kunnen, als ze dit 

willen en nodig vinden, de filmpjes meerdere malen herbekijken. Zo wordt de mogelijkheid 

gecreëerd om de leerstof op eigen tempo en niveau te verwerken, wat vaak rust brengt en 

zelfvertrouwen geeft. De leerkracht kan ook veel voldoening uit de FC-lesmethode halen: de 

leerlingen krijgen ruimte om te groeien, leren zelfstandig te werken en ervaren het belang van 

peers. De resultaten van deze studie zijn door de deelnemende school, directie, leerkrachten 

wiskunde en leerlingen enthousiast onthaald. Dit geeft een stimulans om verder te 

experimenteren met de FC-lesmethode en digitale leermiddelen binnen de lessen wiskunde. 

Het onderzoek is uitgevoerd binnen de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open 

Universiteit , in de vakgroep ‘Online leren en instructie’. Een van de doelen van de Open 

Universiteit is om wetenschappelijk onderzoek te verrichten om zo een wezenlijke bijdrage te 

leveren aan de professionalisering van leraren, docenten en onderwijswetenschappers. Reeds 

verschillende jaren doet de vakgroep onderzoek naar het gebruik van educatieve video’s 
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binnen het lesgebeuren. Toch merkte de vakgroep op dat nog maar zeer weinig onderzoek 

werd gedaan naar de langetermijneffecten van leren met video’s. Dit onderzoek draagt dan 

ook bij aan het vergroten van de kennis over retentie-effecten van een FC-design binnen de 

wiskundeles in het Belgische secundaire onderwijs. 

4.4 Conclusie 

In dit onderzoek zijn drie hypotheses afgeleid uit de onderzoeksvraag ‘Wat is het 

effect van het gebruik van een FC-design tijdens de wiskundeles op het retentievermogen van 

leerlingen in het secundair onderwijs?’. Leerlingen die les kregen via de FC-methode 

scoorden significant hogere toetsresultaten dan leerlingen die traditioneel les kregen, dit 

zowel direct na de interventie, als na een week en na een maand. Vrouwelijke leerlingen 

bleken niet significant beter te presteren in de experimentele conditie ten opzichte van de 

controleconditie. Uit de analyse bleek wel dat de vrouwelijke leerlingen in beide condities 

hogere scores behaalden dan de mannelijke studenten, dit op alle toetsen. 

Gezien de invoering van de Digisprong in Vlaanderen is dit goed nieuws. Docenten 

kunnen kiezen om met verschillende lesmethodes, waaronder een FC-design, aan de slag te 

gaan. Educatieve uitgeverijen kunnen hierop inspelen door naast het werk- of leerboek ook 

educatieve video’s te ontwikkelen. Ook voor de leerlingen biedt dit perspectief, want 

differentiatie in lesmethodes en lesmaterialen zorgt dat leerlingen gemotiveerder blijven 

(Surma et al., 2019). Hierdoor behalen leerlingen betere toetsresultaten , waardoor de retentie 

van kennis in de hand gewerkt wordt. 
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Bijlagen 

Bijlage A 

Figuur A1 

RM-Meting Conditie en Geslacht Direct na Interventie (toets t1) 

 Sum of Squares df Mean Square F p 

conditie 35.331 1 35.331 5.973 .017 

geslacht 10.864 1 10.864 1.836 .180 

conditie * geslacht 2.292 1 2.292 .387 .536 

Residuals 414.088 70 5.916   

Noot. Type III Sum of squares 

Figuur A2 

ANOVA Hoofdeffect Tweede en Derde Posttest en Soort Les 

 Sum of Squares df Mean Square F p 

conditie 61.858 1 61.858 4.669 .034 

Residuals 953.839 72 13.248   

Noot. Type III Sum of squares 

Figuur A3 

ANOVA Hoofdeffect Conditie en Geslacht op Posttesten 

 Sum of Squares df Mean Square F p 

conditie 49.151 1 49.151 3.694 .059 

geslacht 22.342 1 22.342 1.679 .199 

conditie * geslacht 1.612 1 1.612 .121 .729 

Residuals 931.459 70 13.307   

Noot. Type III Sum of squares 
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Bijlage B 

Hyperlink Naar de Lestrajecten  

Notities_En_Testen - Bestanden - Ou (surfsara.nl) 

 

Hyperlink Naar Video’s Leerkracht A 

Videos_LeerkrachtA - Bestanden - Ou (surfsara.nl) 

 

Hyperlink Naar Video’s Leerkracht B 

Videos_LeerkrachtB - Bestanden - Ou (surfsara.nl) 

 

  

https://ou.data.surfsara.nl/index.php/apps/files/?dir=/Thesiskring2_Rian_Esther_Nathalie_Ilona_Ilse/Nathalie_Van_Hese/ExperimentMaterialenEncETO/Notities_En_Testen&fileid=1660945
https://ou.data.surfsara.nl/index.php/apps/files/?dir=/Thesiskring2_Rian_Esther_Nathalie_Ilona_Ilse/Nathalie_Van_Hese/ExperimentMaterialenEncETO/Videos_LeerkrachtA&fileid=1661230
https://ou.data.surfsara.nl/index.php/apps/files/?dir=/Thesiskring2_Rian_Esther_Nathalie_Ilona_Ilse/Nathalie_Van_Hese/ExperimentMaterialenEncETO/Videos_LeerkrachtB&fileid=1661150
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Bijlage C 

Toets t0: Pretest: Goniometrie: Wat kan ik al? 

1. Bepaal x door de hoofdeigenschap van evenredigheden toe te passen. 

 
3

2
=

4

𝑥 + 2
 

 

/2 

 

2. Bereken de hoeken 𝐴1𝑒𝑛𝐵.  

Noteer je denkwijze of tussenstappen.  

 

/3 

3. Bereken de ontbrekende zijden van de driehoek ABC tot op 0,01 nauwkeurig. 

/3 

 

 

4. Het Atomium is 102 meter hoog. Elise heeft een model van het atomium, dat een 

hoogte heeft van 30 cm. 

Wat is de schaal van het model van Elise? 

 

Noteer je berekening / tussenstappen / denkwijze: 

Omcirkel het juiste antwoord:  

 

A: 1:300  B: 300:1  C: 1:340  D: 340:1 E: 1:3,4 

/2 

Veel succes!  

 rechte hoek a b c 

1 

A  
 33 39 

2 

B  
126 172  
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Bijlage D 

Toets t1: Goniometrische getallen van een scherpe hoek 

Oplossen van rechthoekige driehoeken 

1 Een glijbaan daalt onder een hoek van 20° (𝐶 = 20°. 
Als je op 3 meter hoogte begint te glijden ( │AC│ = 3 ),  

welke afstand heb je dan afgelegd tot je neerkomt op de grond ( │BC│ )? 

Werk tot op 1 cm nauwkeurig. 

 

 

/1 

2 Gegeven:  driehoek ABC met 𝐴 = 90° 

   zijde c = 24 en 𝐵 = 12° 13’ 37” 

      Gevraagd: Bereken zijde a en b (op 2 decimalen) en hoek 𝐶 (in ° ’ .” ) 

Opgelet: Werk enkel met wat je gegeven hebt gekregen, niet met wat je zelf berekende! 

Maak een schets! 

/2.5 

3 Een vliegtuig daalt onder een hoek van 18° met een horizontale om exact over 20 kilometer te 

landen. Bereken de afstand die het vliegtuig nog moet afleggen.  

Rond af op 1 meter nauwkeurig. Maak een tekening! 

/1 

4 Lise staat tussen twee gebouwen die 15,66 m uit elkaar staan. 

 Links ziet ze een gebouw van 16 m hoog onder een hoek van 62°. 

 Rechts ziet ze een ander gebouw dat 22 m hoog is. 

 In dit gebouw ligt Ferre op het dak en kijkt naar Lise. 

 Onder welke hoek kijkt Ferre naar Lise?  

 Maak een tekening! 

  /2.5 
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5 Gegeven is de rechte piramide 

 
 
 

T

ABCD
, 

met opstaande ribbe 10.  

Bereken de hoek ˆATC .  

/3 

 

 

 

 

 

Veel succes! 
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Bijlage E 

Toets t2: Goniometrie: Oplossen van rechthoekige driehoeken 

1. Los volgende rechthoekige driehoek op: bereken |BC| en hoeken ɑ en β. 

De zijden op 2 decimalen en de hoeken tot op seconden! 

Werk enkel met wat je gegeven hebt! 

Gegeven: │AC│= 7 en │AB│ = 9 

/4 

 

 

2. Welke hoek maakt een zonnestraal met de grond als een toren van 35m een schaduw van 

50m afwerpt? 

 

/2 

3. Een uitklapbare ladder bestaat uit twee even lange delen.  

De twee delen vormen een hoek van 22° 6’ met elkaar. 

Op de grond staan de delen 46 cm uit elkaar.  

Bereken hoe lang de volledige ladder is.  

Maak een schets!! 

 

/4 

 

 

 

Succes! 
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Bijlage F 

Toets t3: Goniometrie: Oplossen van rechthoekige driehoeken 

1. Dries staat aan rand van de linkeroever van een kanaal en ziet op een ooghoogte van 

1,5 m de top van een lantaarnpaal op de rechteroever onder hoek van 12° en de voet onder een 

hoek van 7°.  

                      

Bereken de breedte van het kanaal.  

/3 

2. Los driehoek DFE op in de onderstaande kubus met ribbe 2.. 

Bereken (indien nodig) de zijden |DF|, |FE| en |DE| op twee decimalen nauwkeurig. 

Bereken (indien nodig) de hoeken 𝐷𝐸𝐹, 𝐸�̂�𝐹 en 𝐸𝐹𝐷 tot op de seconden nauwkeurig. 

 

 

 

 

/7 

 

 

 

 

 

Veel succes! 

 


