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Effects of the META -method 

Vandaag 
 
9:15 -10:30  Presentatie META-methode 

• Welke problemen kom je tegen in de les? 

• Wat is metacognitie? 

• De META-methode 

• Resultaten van onderzoek 
 

10:30-10:45 Theepauze 

 

10:45-12:00 Aan de slag  

• META-kaarten 

• Mindmaps 

• ICE breaker 

 

12:00-12:15 afronding en vooruitkijken volgende bijeenkomst 
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Problemen die wij tegenkwamen 

  

Dit antwoord kan 
helemaal niet! 

 

Waarom controleer 
je je tussenstappen 
niet? 
 

Je leest de tekst 
 niet goed! 
 

Waarom schrijf je 
niet alles op? 
 

Waarom plot je niet 
even de grafiek?  
 
 

 
 

Snap je wel   
welke strategie 

je moet gebruiken? 
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Waar lopen jullie tegenaan? 

  
 
 

Bedenk een voorbeeld uit je eigen lessen. 

Ik snap het niet! 
De vraag niet goed 

gelezen? 
Dit antwoord kan niet 

goed zijn. 
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De metadenkende leerling 

Waarbij hoort je probleem? 



Onze zoektocht 

De metadenkende leerling 

Wat hebben leerlingen nodig om hun leren efficiënter 
te maken? 

Hoe kunnen wij hen daarbij helpen in de les? 

 

 

 
 We gingen zoek naar literatuur, 

 vonden inspiratie en probeerden 

het uit in de les! 



Hoe kan ik mijn 
antwoord 
controleren? 

Welke formule 
heb ik nodig?? 

Welke informatie 
is relevant? 

Is het 
exponentiële 
groei of afname? 

Wat moet ik 
uitrekenen? 

Wat moet ik 
precies op-
schrijven? 

Hoeveel jaar moet ik sparen voordat mijn €100 
euro verdubbeld is? Ik spaar bij een bank met 
een jaarlijkse rente van 1,2%. 

58,1 jaar 

Effects of the META-method 
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Waarom zoveel vragen? 
 
Waarom? 

Het helpt bij het oplosproces.  (Schoenfeld 1985) 

 

Wat doen de meeste docenten? 

→  Ze “modelleren” door relevante vragen hardop te stellen. 

→  Maar leerlingen horen die vragen vaak niet bewust. Ze luisteren alleen 

naar hoe ze de opgave moeten oplossen. 

 

Met de META-methode leert de leerling zichzelf metacognitieve vragen 
stellen.  
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Aanleiding: gedrag en leerresultaten van leerlingen verbeteren 
• niet goed lezen, weinig overzicht hebben, slordig noteren, onmogelijke 

antwoorden, passief wachten. 

 

Zoeken naar een didactische methode die: 
• Zelfregulerend leren verbetert.  
 → metacognitive vaardigheden aanleert 

- Leerlingen leren in kleine (oplos)stapjes te denken. 

- Helpen met het organiseren en structureren van informatie. 

- Bewust worden van het eigen leerproces 

•   Leermotivatie verbetert. 

 

Het idee en de bron achter de META-methode 

Effecten van de META-methode 



Onderzoek: 

Verbetert de META-methode de leerresultaten bij 

wiskunde en bevordert het de motivatie en de inzet van 

zelfregulerend leren? 

Effects of the META-method 

Ontwikkeld: 

Metacognitieve Expliciete Training om leerlingen te Activeren 

(acronym). 

 

Gebaseerd op: 

- Elementen uit de IMPROVE-methode 
 →  Mevarech & Kramarski,1997 

- Integreren van domeinspecifieke- en hogere denkprocessen  
 → Boekaerts & Simons,2003 

- Expliciet aanleren van metacognitie → Veenman, 2006 

Het idee en de bron achter de META-methode 
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Metacognitie  “thinking about thinking” Flavell (1977) 

Effects of the META-method Effecten van de META-methode 

Kennis over de manieren waarop je als 
persoon denkt, onthoudt, redeneert en 
leert. (welke procedures, strategieën 
ken je en waneer zet je ze in? 

Regulatievaardigheden 
oriënteren, plannen, bewaken, 
controleren, evalueren, 
herstellen en reflecteren 

Opvattingen over leren, intelligentie, 
kennis, begrijpen, leerdoelen en 
onderwijs-concepties (motivatie) 
 
Dynamische  en 
statische  mindset  
(Dweck 1989) 



De metadenkende leerling 

Welke metacognitieve vaardigheden gebruiken 

we bij wiskunde? 

Controleren  
   Plannen 

Pólya (1945) 



De META-methode 
 
Drie componenten: 

1. META-kaart (met denkstappen van probleemoplossen) 

2. Mindmaps 

3. Bewust worden van leerovertuigingen  

   en metacognitieve kennis. (Kahoot) 
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CONTROLEREN 

                  
                    Heb ik alle stappen goed  
                 opgeschreven? 
              Heb ik de beschrijving GR volledig  
           opgeschreven? 
        Kan het resultaat kloppen? 
     Kloppen de eenheden en de afronding  
  van de uitkomst? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 

 
 

STRATEGIEËN  
 Welke strategie kan ik gebruiken? 
        - formule opstellen 
        - g berekenen? 
        Welke tijdseenheid gebruik ik hier? 
             Moet ik terug in de tijd (negatief  
                     exponent)? 
                 Moet ik van grotere naar  
                      kleinere tijdseenheid  
                         (gebroken exponent) 
                              Ben ik goed  
                                    bezig? 
 
  
  
 
 

VERBINDEN 

                       Welke wiskunde hoort bij 
                   deze context? 
               Welke algemene vorm hoort erbij?  
            Welke informatie heb ik nog nodig?   
        Is er sprake van toename of afname? 
   Hoe ziet de grafiek eruit die hierbij hoort? 
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 

META-kaart 
 exponentiële groei –  havo 4/vwo 4 

wiskunde A 

Mindmappen 

De metadenkende leerling 

  BEGRIJPEN 

                    Wat is gegeven? 
                 Welke kernwoorden zie ik? 
           Over welke context gaat de opdracht? 
        Wat  wordt  hier  precies gevraagd? 
      formule opstellen?, groeifactor?  
    procentuele groei? 
  Moet ik een afronding maken bij mijn uitkomst? 
   



Social network (Havo examenvraag 2015) 

Facebook is een sociaalnetwerksite, opgericht door Mark Zuckerberg in februari 2004. In het begin konden alleen studenten van Harvard 
College lid worden, later werden ook studenten van andere universiteiten toegelaten. In september 2006 werd Facebook geheel openbaar. 
Iedereen vanaf 13 jaar, waar ook ter wereld, kreeg de mogelijkheid om zich te registreren en actief gebruik te gaan maken van de site. 
Het aantal actieve gebruikers steeg de eerste jaren spectaculair. Zie figuur 1, waarin het aantal actieve gebruikers op verschillende 
momenten is aangegeven.. 

 

Op 1 december 2005, dat is bij t 0 , waren er 5,5 miljoen actieve gebruikers, 43 maanden later, op 1 juli 2009, waren het er al 244 miljoen. 

Neem aan dat er in deze periode bij benadering sprake was van exponentiële groei. 
a  Bereken voor deze periode het groeipercentage per maand. (4 punten) 
 
In de maanden na 1 juli 2009 groeide het aantal actieve gebruikers niet meer exponentieel maar bij benadering lineair, van 244 miljoen op 
1 juli 2009 tot 493 miljoen op 1 augustus 2010. Er werd in 2011 voorspeld dat de groei zich op deze manier zou voortzetten. 
b  Bereken hiermee het aantal actieve gebruikers op 1 december 2013. 

 1. Onderstreep de signaalwoorden 
    en de belangrijke informatie. 
2. Welke informatie lees je in de  
    grafiek? 
3. Welk stappenplan ken ik om de  
    groeifactor te berekenen?  
4. Controleer je antwoord met de 
     grafische rekenmachine. 
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, (t=0), 5,5 miljoen  244 miljoen 
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43 maanden later 

exponentieel. 
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Smartboard tijdens een les 
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- Om de nieuwe concepten/informatie/theorie met de vorige te verbinden 
  → Stap “Verbinden” op de kaart 

 

- Om de kennis over een (wiskundig) leerdomein te ordenen en om de 

 informatie beter te onthouden. 

 
- Gebruik groepswerk →  discussie en correctie van het denken 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RFzcz97kZro  

STAP 2 – Mindmaps 

verbinden 
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Digitaal en op papier 

Effects of the META-method 
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Mindmap 1 
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Mindmap 2 
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Mindmap 2 
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Mindmaps zonder training 
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STAP 3 - Metacognitieve overtuigingen en kennis 

Discussie met leerlingen tijdens de (wiskunde) les over hun 
eigen ervaringen en meningen over leren;  Quiz → Kahoot 

 

Voorbeeld stellingen over leren: 

• Nieuwe vaardigheden leren maakt mijn intelligentie groter. 

• Ik ben niet slim genoeg om wiskundeproblemen goed op te 

kunnen lossen. 

• Sommige leerlingen kunnen (wiskunde) goed leren, anderen 

niet.  

• Ik ben klaar met leren als ik de stof genoeg ken en 

voldoende heb geoefend. 
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Opzet van het onderzoek 

Effects of the META-method Effecten van de META-methode 

• Experimenteel evaluatie-onderzoek 

• Docenten 
• 17 docenten deden mee 

• 10 docenten namen deel aan de interventie (met trainingen) 

• Leerlingen 
• 653 leerlingen 

• HAVO/VWO 

• Leerjaren 3 tot 5  

• Toewijzing aan klassen/clusters 
• 14 klassen/clusters in de interventiegroep,  

• 16 in de controlegroep  

• Vakken: Wiskunde (13), M&O (2) en Economie (2) 

 



Meting en analyse 
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• Metingen: voor-, tussen- en nameting 

• Uitkomstmaten: 

• Cognitief: Rapportcijfers (gestandaardiseerd)  

• Metacognitief:  

• MSLQ-vragenlijst  

• Met extra items over metacognitieve vaardigheden 

• Analyse: 

• Verschiltoetsen: interventie- versus controlegroep 

• Multilevel schattingen (controle voor docenteffecten) 

• Vergelijking met voorgaande experimenten (kleinere 

schaal, schooljaren 2013-2014 en 2014-2015) 

 



Significante resultaten bij leerlingen 
  
 

 

De metadenkende leerling 

We doen meer aan  

zelfregulatie 

(p<0,05) 
 

We denken kritischer na 

over onze opdracht 

(p<0,01) 

We denken meer na 

over onze studieinzet 

(p<0,05) 

  

We elaboreren 

(organiseren en 

structureren) meer 

(p<0,05) 



Effecten bij docenten (filmpje) 
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We zijn bewuster bezig 

 met de vier oplosfasen 

 i.p.v. alleen strategieën 

We werken meer samen 

om kaarten te maken  

We zijn ons meer bewust van het 

nut van expliciet modellen van 

metacognitieve vragen. 

 

We hebben nu een 

“taal” om beter over de  

vier fasen te praten.  



Onderzoeksresultaten 
Cognitief: gevarieerde verbetering van leerresultaten 
 

 

jaar school jaarlaag n p effect (d) 
Interventie 
periode 

13-14 UC H4 wa 154 0,03 0,50 30 weken 

13-14 HWC V5wb 65 0,02 0,14 12 weken 

14-15 UC H2,V4 137-152 0,01-0,04 0,34-0,58 12-30 weken 

15-16 HWC+UC H4,5,V3,4,5 598 < 0,05 O,30  (a) 30 weken 

Effects of the META-method 

 
(a)  deze resultaten gelden voor minder sterke leerlingen in het (2e kwartiel) 
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Aandachtspunten… 

 
We zagen in ons onderzoek  

 

dat alleen wanneer docenten zich 

ontwikkelen tot meta-docenten, hun 
leerlingen veranderen in meta-studenten. 
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Theepauze 
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De metadenkende leerling 

Opdrachten (1 uur) 

Opdracht A  
Neem een lege META-kaart en bedenk vragen bij het domein 
goniometrie, verbanden of een eigen onderwerp. 

Mindmappen 

Opdracht B 
Pak een A3-vel en maak een mindmap van alle begrippen en strategieën die bij 
goniometrie of verbanden horen. Of kies een eigen onderwerp. 



Ontwerp-principes voor de META-kaart 

De metadenkende leerling 

• Algemene vragen combineren met domeinspecifieke vragen. 

• Vragen kort en helder formuleren. 

• Alleen de allerbelangrijkste vragen per fase erin zetten. Dus keuzes 
maken. 

• Binnen de driehoeken blijven. Vooral strategieën kort benoemen. 
Gebruik de achterkant om deze specifiek uit te werken.  

• De hoofdlijnen van het domein moeten duidelijk zijn. 

• Eventueel de vragen van Begrijpen te koppelen aan de strategieën 
door bijvoorbeeld nummers. Zo wordt duidelijk welke strategie bij 
welke vraag hoort. 

Dit maakt de methode bijzonder  
en effectief! 



META-kaart 

TERUGKIJKEN/ 
CONTROLEREN 

                        
 

   

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 
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Aan de slag 
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