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Summary 

Secondary education plays an important role in students' choice of science-related studies. 

Worldwide, a large number of students do not choose science studies because they have 

doubts about their science abilities. To increase the number of enrolments in science studies, 

education must give students the confidence that they are capable of understanding science. 

To achieve this goal, science teachers should provide immediate meaningful feedback more 

frequently in their classes, because feedback has a powerful influence on students' 

understanding (Black & Wiliam, 1998a; Hattie & Timperley, 2007). Providing immediate 

feedback can be organized by ‘formative assessments’, which is a general term for all those 

activities undertaken by teachers that provide information about students’ understanding and 

are used to modify teaching and learning activities. However, formative assessments still 

prove difficult to implement in classrooms. Teachers often do not have enough time to provide 

feedback, or do not know which students understand the course content and which students 

do not. To address these problems, teachers may choose to use real-time data collected by 

student response systems (SRS). These systems allow students to answer multiple-choice 

questions posed by their teacher in front of the class. Students answer the questions using 

their SRS, such as clickers or smartphones with a web-based program (e.g. Socrative or 

Kahoot!). The answers are collected and depending on the teacher’s use and purpose, the 

number of correct and incorrect answers are summarized and displayed as a histogram in 

front of the class. The efficient collecting of answers gives teachers the opportunity to provide 

feedback. They can use it to encourage students to clarify or improve their explanations, or to 

eliminate incorrect thinking. The way SRS are used depends on how teachers organize a 

formative assessment. They may choose an individual mode where students individually think 

through and answer questions, or a more active mode where students discuss their thinking 

with their peers before answering the question individually. A lot of research has been 

conducted on performance outcomes when students are formatively assessed with SRS. While 

research provided important insights, there is still a lack of evidence as to why performance 

improvements occur. 

Chapter 2 presents an experimental study that examines the causal relationship between 

formative assessments and academic performance on the one hand, and formative 
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assessments and anxiety in physics on the other hand. One hundred and thirty-nine physics 

students of one upper secondary school participated in the study. Seventy-three treated 

students used SRS, and sixty-six untreated students did not use in-class questioning or SRS, 

but instead followed traditional physics teaching. The only difference between the two 

conditions was the way the teacher interacted with the students at the end of a class.  

Three times a week, students in the treated condition were formatively assessed with SRS for 

approximately 10 to 15 minutes. Students were given limited time to individually think about 

or discuss a question with their peers, after which they answered the question individually 

with their SRS. After each answered question, a distribution of responses was projected and 

the teacher explained the correct and incorrect answers. This study shows that formative 

assessments improve academic performance in physics compared to traditional teaching, as 

treated students score significantly higher in a final exam than untreated students.  

This corresponds to a medium effect. A significant effect of formative testing compared to 

traditional teaching has also been shown for anxiety in physics. This is a medium to small 

effect. Chapter 2 also shows that anxiety fully mediates the effects of formative assessments 

on academic performance, meaning that these assessments reduce anxiety and in turn 

significantly affect academic performance. The findings in Chapter 2 confirm that anxiety in 

physics decreases when students become familiar with exam preparation activities, and when 

they answer questions anonymously without being graded or judged on their responses. 

Simultaneously, the formative assessments divide the course content into smaller units, 

allowing students to receive immediate feedback, which improves their understanding of the 

course content and helps them to achieve a higher grade on an exam. This is reinforced by the 

mediating effect of anxiety in physics, as anxiety in physics affects student well-being, and 

thus indirectly academic performance. 

Chapter 3 provides insight into feedback strategies during formative assessments with SRS. 

The study examines whether feedback strategies, such as teacher feedback or peer 

discussions combined with teacher feedback, affect students’ comprehension when they 

answer multiple-choice questions. To this end, an experimental study was conducted with 

three conditions in upper secondary school physics. Each week, students answered 

conceptual multiple-choice questions with the web-based SRS Socrative. After answering a 

conceptual question, students in the individual condition received teacher feedback, while 
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students in the cooperative condition discussed the concept question again with their peers 

and answered it for a second time before receiving feedback from the teacher. Students in 

the control condition did not receive feedback on concept questions, but only heard the 

correct answer from the teacher. Each concept question was followed by a paired isomorphic 

(similar) question. This study shows that students who receive teacher feedback, or have peer 

discussions combined with teacher feedback, achieve significantly more learning gains when 

answering an isomorphic question compared to students who receive no feedback.  

These students apply their acquired knowledge to new isomorphic questions. Most learning 

gains occur when peer discussions are combined with teacher feedback. The findings indicate 

that students who might learn from peer discussions (because they initially answered the 

concept question incorrectly, but corrected it after peer discussions), do indeed learn from 

peer discussions. These students answer proportionally more isomorphic questions correctly 

than students who receive no feedback or do not discuss with their peers, but who answer 

the concept question correctly. Students can share and (re)construct information in peer 

discussions while building on their own concepts or on the ideas of peers, leading to an 

additional reinforcement of understanding and transfer of acquired knowledge to new follow-

up isomorphic questions. 

Chapter 4 presents an experimental study that examines the effects of both teacher feedback, 

and peer discussions combined with teacher feedback on metacognitive skills and motivation. 

Over a period of ten weeks, six hundred and thirty-three physics students from six secondary 

schools answered each week four paired sets of conceptual multiple-choice questions using 

the web-based SRS Socrative. Students in the individual condition and in the cooperative 

condition answered the multiple-choice questions individually. However, students in the 

cooperative condition discussed their responses with their peers before the answer was 

explained by the teacher. Students in the control condition heard only the correct answer, but 

did not discuss their responses in pairs, and received no teacher feedback. This study shows 

that peer discussions combined with teacher feedback have a significant effect on both 

metacognition and motivation. The effect is partly mediated by motivation. An explanation 

for this mediation effect is that peer discussions make formative assessments more interactive 

and interesting. Students become more proactive and focused when answering multiple-

choice questions, which leads to an increased motivation and, indirectly, to more 
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metacognitive skills. Furthermore, the effects differ between girls and boys, as girls increase 

their metacognitive skills and get more motivated through teacher feedback (whether or not 

in combination with peer discussions) than boys, while boys increase their metacognitive skills 

and motivation only through peer discussions in combination with teacher feedback.  

Girls have a more positive attitude to teacher feedback and are more aware of the quality of 

this feedback, while boys improve their metacognitive skills when they are encouraged to 

discuss their thoughts. Chapter 4 also shows differential effects between students with 

different levels of metacognitive skills. Students with low metacognitive skills benefit more 

from peer discussions on top of teacher feedback than students with high metacognitive skills. 

Many teachers use SRS in their formative assessments without realizing the extent to which 

these assessments affect student learning. Because formative assessments with SRS have not 

only direct learning effects but also metacognitive effects, Chapter 5 provides insights into 

relationships of factors that may affect metacognition. The study describes the cue utilization 

framework of Koriat (1997) and the control model of Nelson and Narens (1990) and 

complements it with aspects of formative assessments when using SRS in a developed 

framework. The study shows that formative assessments contain multiple prompts, which are 

activities or activators that help students to engage in their cognitive processes. The most 

common prompts in formative assessments with SRS are anonymous polling, histogram 

feedback, teacher feedback, peer discussions and isomorphic questions. These prompts trigger 

previous knowledge of students (one more than the other) and help them to identify one or 

more diagnostic cues that are predictive of subsequent learning and performance. Cues are 

information that shift students’ attention to the required knowledge. Common cues in 

formative assessments are comprehension, course demands, motivation to learn and anxiety. 

The framework argues that prompts during an assessment lead to diagnostic cues, that 

improve the accuracy of monitoring judgments. Formative assessments can be conducted in 

a variety of ways; a teacher can choose to show histograms or not, provide feedback or not, 

allow peer discussions or not, ask isomorphic questions or not, etc. So the number and variety 

of prompts students receive depends on how a teacher organizes a formative assessment. 

This study states that more prompts during an assessment lead to more diagnostic cues, 

resulting in an improvement of accuracy of monitoring judgments and an improvement of 
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metacognitive skills. When teachers use these prompts together, they might be even more 

effective because they reinforce cues when judging monitoring and regulation of learning. 

In Chapter 6, the findings and conclusions from previous chapters are compiled into five key 

conclusions. The first key conclusion is that ‘providing feedback in formative assessments 

increases both short-term and long-term course understanding’. Students who receive teacher 

feedback on concept questions, whether or not combined with peer discussions, increase 

their course understanding in the short term. The results imply effect sizes of d = 0.83 for 

teacher feedback and d = 1.13 for peer discussion combined with teacher feedback.  

In addition, students who are daily formatively assessed and receive feedback on their 

answers gain more course understanding in the long-term than students who do not receive 

these assessments and feedback on questions. This long-term course understanding 

corresponds to an effect size of d = 0.34. The second key conclusion is that ‘students learn 

from peer discussion and thereby improve their metacognitive awareness’. Students learn 

from peer discussions and do not simply copy the same answer of their more skilled peer. Peer 

discussions allow students to practice explaining concepts to one another, and explore 

answers or solutions they might not find on their own. Peer discussion combined with teacher 

feedback has also a positive effect on metacognition compared to students who receive no 

feedback. The third key conclusion is that ‘the influence of feedback on metacognition differs 

by gender and level of metacognitive skills’. First, there are different effects among boys and 

girls. Compared to boys, metacognitive skills increase for girls via both teacher feedback or a 

combination of peer discussions and teacher feedback, while for boys metacognitive skills 

increase only via peer discussions combined with teacher feedback. Second, there are 

differential effects among subgroups of students with different metacognitive skills.  

Low-metacognitive students benefit significantly more from peer discussions on top of 

teacher feedback than high-metacognitive students. The fourth key conclusion is that ‘more 

course understanding leads to more metacognitive awareness when students discuss with 

their peers and receive feedback from their teachers’. Course understanding after only 

passively listening to the teachers’ feedback is sufficient to understand course content in the 

short term, but is insufficient to monitor and regulate learning in a way that it increases 

metacognitive skills. It is in fact the combination of teacher feedback with peer discussions 

that reinforce conceptual understanding and increase metacognitive awareness, as peer 
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discussions create an environment in which students demonstrate, explain, discuss, and 

control their own thought processes. The fifth key conclusion is that ‘student feelings of 

anxiety in physics and motivation to learn mediate the effects of formative assessments’. 

Feelings of anxiety in physics and feelings of motivation to learn mediate the effects of 

prompts on academic performance and metacognition, respectively. This mediation means 

that prompts trigger cues like anxiety cues and motivation cues, which in turn influence 

metacognition and academic performance. 
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Samenvatting 

De vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie spelen een belangrijke rol in de 

keuze van leerlingen voor een vervolgstudie in de exacte vakken. Wereldwijd kiest een groot 

aantal leerlingen niet voor een bètastudie omdat zij twijfelen aan hun capaciteiten. Om het 

aantal inschrijvingen voor bètastudies te verhogen, moet het onderwijs leerlingen het 

vertrouwen geven dat zij in staat zijn de exacte vakken te begrijpen. Om dit doel te bereiken, 

zouden docenten in bètavakken vaker onmiddellijke relevante feedback moeten geven in hun 

lessen, omdat feedback een grote invloed heeft op het begrip van leerlingen (Black & Wiliam, 

1998a; Hattie & Timperley, 2007). Het geven van directe feedback kan georganiseerd worden 

door formatieve toetsen, wat een algemene term is voor al die activiteiten van docenten die 

informatie geven over het begrip van leerlingen en die gebruikt worden om onderwijs- en 

leeractiviteiten aan te passen. Toch blijkt dat formatief toetsen vaak nog moeilijk te 

implementeren is in lessen. Docenten hebben vaak niet genoeg tijd om feedback te geven, of 

weten niet welke leerlingen de lesstof wel begrijpen en welke leerlingen niet. Om deze 

knelpunten aan te pakken, kunnen docenten ervoor kiezen om real-time gegevens te 

gebruiken die worden verzameld door student response systems. Deze systemen stellen 

leerlingen in staat om meerkeuzevragen te beantwoorden die door hun docent worden 

gesteld. Leerlingen beantwoorden de vragen met behulp van hun eigen student response 

system (SRS), zoals clickers of smartphones met een webgebaseerd programma (bv. Socrative 

of Kahoot!). De antwoorden worden verzameld en afhankelijk van het gebruik en doel van de 

docent wordt het aantal goede en foute antwoorden samengevat en weergegeven als een 

histogram voor in de klas. Het efficiënt verzamelen van antwoorden geeft docenten de kans 

om onmiddellijke feedback te geven. Ze kunnen het gebruiken om leerlingen aan te moedigen 

hun uitleg te verduidelijken of te verbeteren, of om foute denkwijzen te corrigeren. De manier 

waarop SRS worden gebruikt hangt af van hoe docenten een formatieve toets organiseren.  

Ze kunnen kiezen voor een individuele aanpak waarin leerlingen individueel nadenken en 

vragen beantwoorden, of voor een meer coöperatieve aanpak waarin leerlingen hun 

denkwijzen bespreken met hun medeleerlingen alvorens de vraag individueel te 

beantwoorden. Er is veel onderzoek gedaan naar leerresultaten van leerlingen wanneer zij 

formatief getoetst worden met SRS. Hoewel deze onderzoeken belangrijke inzichten geven, is 

er nog steeds een gebrek aan bewijs voor de vraag waarom leerprestaties kunnen verbeteren. 
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Hoofdstuk 2 presenteert de resultaten van een experimentele studie naar de causale relatie 

tussen formatief toetsen met SRS en leerprestaties aan de ene kant, en formatief toetsen met 

SRS en angst voor natuurkunde aan de andere kant. Honderdnegenendertig natuurkunde 

leerlingen van de bovenbouw van één middelbare school namen deel aan deze studie. 

Drieënzeventig leerlingen in de interventiegroep maakten gebruik van SRS, en zesenzestig 

leerlingen in de controlegroep maakten geen gebruik van meerkeuzevragen in de klas of van 

SRS, maar kregen in plaats daarvan een standaard natuurkunde les. Het enige verschil tussen 

de twee groepen was de manier waarop de docent met de leerlingen werkte aan het eind van 

de les. Drie keer per week werden de leerlingen in de interventiegroep gedurende 10 tot 15 

minuten formatief getoetst met SRS. Leerlingen kregen kort de tijd om individueel na te 

denken over een vraag of deze te bespreken met hun klasgenoten, waarna ze de vraag 

individueel beantwoordden met hun SRS. Na elke beantwoorde vraag werd een histogram 

geprojecteerd en legde de docent de goede en foute antwoorden uit. Deze studie toont aan 

dat formatief toetsen de leerprestaties bij natuurkunde verbetert ten opzichte van leerlingen 

in de controlegroep, aangezien leerlingen in de interventiegroep significant hoger scoren op 

een toets dan leerlingen in de controlegroep. Dit komt overeen met een gemiddeld effect. Een 

significant effect van formatief toetsen ten opzichte van leerlingen in de controlegroep is ook 

aangetoond voor angst voor natuurkunde. Dit is een klein tot middelgroot effect.  

Hoofdstuk 2 laat ook zien dat angst de effecten van formatieve toetsen op leerprestaties 

medieert, wat betekent dat deze toetsen angst verminderen en op hun beurt de leerprestaties 

significant beïnvloeden. De bevindingen in Hoofdstuk 2 tonen aan dat angst voor natuurkunde 

afneemt wanneer leerlingen vertrouwd raken met toets voorbereidende activiteiten, en 

wanneer ze anoniem vragen beantwoorden zonder een cijfer te krijgen of beoordeeld te 

worden op hun antwoorden. Tegelijkertijd verdelen de formatieve toetsen de lesstof in 

kleinere porties, waardoor leerlingen onmiddellijk feedback krijgen, wat hun begrip van de 

leerstof verbetert en hen helpt om een hoger cijfer te halen op een toets. Dit wordt versterkt 

door het mediërende effect van angst voor natuurkunde, aangezien formatieve toetsingen 

het welzijn van leerlingen beïnvloeden, en dus ook indirect de leerprestaties. 

Hoofdstuk 3 geeft inzicht in feedbackstrategieën tijdens formatieve toetsingen met SRS. 

Onderzocht wordt of feedbackstrategieën, zoals feedback van de docent of peer-discussies in 

combinatie met feedback van de docent, van invloed zijn op het begrip van leerlingen tijdens 
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het beantwoorden van meerkeuzevragen. Hiertoe werd een experimentele studie uitgevoerd 

in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs met drie verschillende natuurkunde groepen. 

Elke week beantwoordden leerlingen conceptuele meerkeuzevragen met het webgebaseerde 

SRS Socrative. Na het beantwoorden van een conceptuele vraag kregen leerlingen in de 

individuele groep feedback van de docent, terwijl leerlingen in de coöperatieve groep de 

conceptuele vraag opnieuw bespraken met hun medeleerlingen en de vraag een tweede keer 

beantwoordden voordat ze feedback kregen van de docent. Leerlingen in de controlegroep 

kregen geen feedback op de conceptvragen, maar hoorden alleen het correcte antwoord van 

de docent. Elke conceptvraag werd gevolgd door een bijbehorende isomorfe (gelijke) vraag. 

Deze studie toont aan dat leerlingen die feedback krijgen van de docent, of peerdiscussies 

voeren in combinatie met feedback van de docent, significant meer leerwinst behalen bij het 

beantwoorden van een isomorfe vraag in vergelijking met leerlingen die geen feedback 

krijgen. Deze leerlingen passen hun opgedane kennis toe op nieuwe isomorfe vragen.  

De meeste leerwinst wordt geboekt wanneer peerdiscussies gecombineerd worden met 

docentfeedback. De bevindingen tonen aan dat leerlingen die zouden kunnen leren van 

peerdiscussies (omdat ze de conceptvraag eerst fout beantwoordden, maar dit corrigeerden 

na peerdiscussies) inderdaad leren van peerdiscussies. Deze leerlingen beantwoorden 

verhoudingsgewijs meer isomorfe vragen correct dan leerlingen die geen feedback krijgen of 

niet met hun naaste medeleerlingen discussiëren, maar die de conceptvraag wel correct 

beantwoorden. Leerlingen kunnen kennis delen en (re)construeren in peerdiscussies terwijl 

ze voortbouwen op hun eigen concepten of op de ideeën van medeleerlingen, wat leidt tot 

een extra vergroting van begrip en omzetting van opgedane kennis naar nieuwe vervolg 

isomorfe vragen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft een experimentele studie die de effecten onderzoekt van zowel 

docentfeedback, als van peerdiscussies in combinatie met docentfeedback op metacognitieve 

vaardigheden en motivatie. Gedurende een periode van tien weken beantwoordden 

zeshonderddrieëndertig natuurkundeleerlingen van zes scholen in het voortgezet onderwijs 

elke week vier gekoppelde sets van meerkeuzevragen met behulp van het webgebaseerde 

SRS Socrative. Leerlingen in de individuele groep en in de coöperatieve groep beantwoordden 

de meerkeuzevragen individueel. Echter, leerlingen in de coöperatieve groep bespraken hun 

antwoorden met hun naaste medeleerlingen voordat het antwoord werd uitgelegd door de 
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docent. Leerlingen in de controlegroep hoorden alleen het juiste antwoord, bespraken hun 

antwoorden niet met hun medeleerlingen, en kregen geen feedback van de docent. Deze 

studie toont aan dat peerdiscussies in combinatie met feedback van de docent een significant 

positief effect hebben op zowel metacognitie als motivatie. Het effect wordt gedeeltelijk 

gemedieerd door motivatie. Een verklaring voor dit mediërende effect is dat peerdiscussies 

formatieve toetsen interactiever en interessanter maken. Leerlingen worden pro-actiever en 

zijn meer gefocust bij het beantwoorden van meerkeuzevragen, wat leidt tot een verhoogde 

motivatie en, indirect, tot meer metacognitieve vaardigheden. Verder verschillen de effecten 

tussen meisjes en jongens, omdat meisjes hun metacognitieve vaardigheden verhogen en 

meer gemotiveerd raken door docentfeedback (al dan niet in combinatie met peerdiscussies) 

dan jongens, terwijl jongens hun metacognitieve vaardigheden en motivatie alleen verhogen 

door peerdiscussies in combinatie met docentfeedback. Meisjes hebben een positievere 

houding ten opzichte van feedback van de docent en zijn zich meer bewust van de kwaliteit 

van deze feedback, terwijl jongens hun metacognitieve vaardigheden verbeteren wanneer ze 

aangemoedigd worden om hun gedachten te bespreken. Hoofdstuk 4 laat ook differentiële 

effecten zien tussen leerlingen met verschillende metacognitieve vaardigheden. Laag-

metacognitieve leerlingen hebben meer baat bij peerdiscussies in combinatie met 

docentfeedback dan hoog-metacognitieve leerlingen. 

Veel docenten gebruiken SRS in hun formatieve toetsen zonder zich te realiseren in welke 

mate deze toetsen het leren van leerlingen beïnvloeden. Omdat formatieve toetsen met SRS 

metacognitief bewustzijn beïnvloedt, geeft Hoofdstuk 5 inzicht in relaties van factoren die 

metacognitie kunnen beïnvloeden. De studie beschrijft het cue utilization framework van 

Koriat (1997) en het control model van Nelson en Narens (1990), en vult dit aan met aspecten 

die betrekking hebben op formatieve toetsing met SRS in een nieuw ontwikkeld framework. 

Het onderzoek toont aan dat formatief toetsen meerdere prompts bevatten, welke 

activiteiten zijn die leerlingen stimuleren cognitieve of metacognitieve strategieën aan te 

spreken. De meest voorkomende prompts in formatieve toetsingen met SRS zijn anoniem 

stemmen, histogram feedback, feedback van de docent, peerdiscussies en isomorfe vragen. 

Deze prompts stimuleren de voorkennis van leerlingen (de ene prompt wat meer dan de 

andere prompt) en helpen hen om één of meer diagnostische cues te herkennen die bepalend 

zijn voor het latere leren en presteren. Cues zijn informatie die de aandacht van de leerlingen 
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verleggen naar de vereiste of benodigde kennis. Veel voorkomende cues in formatieve 

toetsingen zijn begrip cues, toets eisen cues, motivatie om te leren cues en angst cues.  

Het ontwikkelde framework stelt dat prompts tijdens een toetsing leiden tot diagnostische 

cues, die de nauwkeurigheid van het beoordelen van monitoring verbeteren. Formatieve 

toetsingen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd; een docent kan ervoor 

kiezen om histogrammen te tonen of niet, feedback te geven of niet, peerdiscussies toe te 

staan of niet, isomorfe vragen te stellen of niet, et cetera. Het aantal prompts dat leerlingen 

krijgen en de variëteit hiervan hangt dus af van hoe een docent een formatieve toets 

organiseert. Deze studie concludeert dat meer prompts tijdens een formatieve toetsing leiden 

tot meer diagnostische cues, wat resulteert in zowel een verbetering van de nauwkeurigheid 

van het beoordelen van de monitoring als van een verbetering van de metacognitieve 

vaardigheden. Wanneer docenten prompts samen gebruiken, zijn ze mogelijk nog effectiever 

omdat ze cues versterken bij het beoordelen van de monitoring en de regulatie van het leren. 

In Hoofdstuk 6 worden de bevindingen en conclusies uit de vorige hoofdstukken 

samengebracht in vijf hoofdconclusies. De eerste hoofdconclusie is dat het geven van 

feedback in formatieve toetsen zowel het begrijpen van de leerstof op korte als op lange 

termijn verhoogt. Leerlingen die feedback krijgen van de docent op conceptvragen, al dan niet 

in combinatie met peerdiscussies, verhogen hun kennis van de leerstof op de korte termijn. 

De resultaten impliceren effectgroottes van d = 0.83 voor docentfeedback en d = 1.13 voor 

peerdiscussie gecombineerd met docentfeedback. Daarnaast krijgen leerlingen die dagelijks 

formatief getoetst worden en feedback krijgen op hun antwoorden op de lange termijn meer 

inzicht in de leerstof dan leerlingen die deze toetsing en feedback op vragen niet krijgen. Dit 

lange-termijn inzicht komt overeen met een effectgrootte van d = 0.34. De tweede 

hoofdconclusie is dat leerlingen leren van peerdiscussies en daardoor hun metacognitief 

bewustzijn verbeteren. Leerlingen leren van peerdiscussies en kopiëren niet simpelweg 

hetzelfde antwoord van hun meer vaardige medestudent. Peerdiscussies stellen leerlingen in 

staat om te oefenen met het uitleggen van concepten aan elkaar, en antwoorden of 

oplossingen te ontdekken die ze zelf misschien niet zouden vinden. Peerdiscussies 

gecombineerd met feedback van de docent hebben ook een positief effect op metacognitie 

in vergelijking met leerlingen die geen feedback krijgen. De derde hoofdconclusie is dat  

de invloed van feedback op metacognitie verschilt tussen jongens en meisjes en tussen 



Samenvatting 

203 
 

leerlingen met een verschillend niveau van metacognitieve vaardigheden. Ten eerste zijn er 

verschillende effecten tussen jongens en meisjes. Vergeleken met jongens nemen bij meisjes 

de metacognitieve vaardigheden toe via zowel feedback van de docent als via een combinatie 

van peerdiscussies en docentfeedback, terwijl bij jongens de metacognitieve vaardigheden 

alleen toenemen via peerdiscussies in combinatie met docentfeedback. Op de tweede plaats 

zijn er verschillende effecten tussen subgroepen van leerlingen met verschillende 

metacognitieve vaardigheden. Laag-metacognitieve leerlingen profiteren significant meer van 

peerdiscussies bovenop de feedback van de docent dan hoog-metacognitieve leerlingen.  

De vierde hoofdconclusie is dat meer begrip van de leerstof leidt tot meer metacognitief 

bewustzijn wanneer leerlingen discussiëren met hun medeleerlingen en feedback krijgen van 

hun docenten. Het begrijpen van de leerstof na alleen passief te luisteren naar de feedback 

van docenten is voldoende voor de korte termijn, maar is onvoldoende om het leren te 

monitoren en te reguleren op een manier die de metacognitieve vaardigheden vergroot.  

Het is in feite de combinatie van docentfeedback met peerdiscussies die het conceptueel 

begrijpen vergroot en het metacognitief bewustzijn verhoogt, aangezien peerdiscussies 

situaties creëren waarin leerlingen hun eigen denkprocessen tonen, uitleggen, bespreken en 

controleren. De vijfde hoofdconclusie is dat angstgevoelens van leerlingen voor natuurkunde 

en hun motivatie om te leren de effecten van formatieve toetsen mediëren. Gevoelens van 

angst voor natuurkunde en motivatie om te leren mediëren de effecten van prompts op 

respectievelijk leerprestaties en metacognitie. Deze mediaties betekenen dat prompts ook 

cues zoals angst en motivatie triggeren, die op hun beurt metacognitie en leerprestaties 

beïnvloeden. 

 

 

 


