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Wat is het cijfer? 
Elke  leerling  krijgt  voor  elk  schoolvak  een  cijfer.  Cijfers  zijn  voor  de  voortgang  op  school 
allesbepalend. Ze zijn een middel voor de beoordeling en een belangrijk middel voor feedback. Het is 
lang bekend en onderzocht dat cijfers niet heel objectief zijn. Ze zijn afhankelijk van de docent en van 
de toetsen die vaak niet dat meten wat leerlingen kunnen maar wat de vaksectie als nodige kennis 
defineert. Vaak herinneren we ons nog hoe afhankelijk we zelf als leerlingen van een cijfer waren. En 
we zien nog steeds hoe belangrijk cijfers voor het zelfbeeld van leerlingen zijn. In ons onderzoek 
hebben we ons met twee bijwerkingen van cijfers bezig gehouden. Specifieker: in hoeverre beïnvloedt 
het cijfer de beoordeling van de leerling over de vakdocent en de methode? Waarderen leerlingen met 
een laag cijfer hun docent en de gebruikte methode lager dan leerlingen met een hoog/ hoger cijfer 
dat doen? Is het in principe zo, dat een „slechte“ leerling alles negatiever beoordeelt dan een „goede“ 
leerling? Of hoeft dat niet zo te zijn? 

Voor ons als docenten is het goed om te weten in welke mate cijfers de kijk van leerlingen op hun 
vakdocent en methode beïnvloeden. Docenten willen er graag alles aan doen, om leerlingen goed te 
onderwijzen en hun niet alleen de stof goed aan te leren, maar ook een band met de leerlingen op te 
bouwen. Voor de docent zou het inzichtelijk zijn, te weten of er nog een goede band met de leerling 
in zit, die er onvoldoende of matig voor staat. 

Ten tweede wordt in dit onderzoek de relatie tussen het cijfer en de beoordeling van de methode 
geanalyseerd. Wij als docenten moeten vaak compromissen sluiten voor de keuze voor een methode 
en  zijn  soms  niet  voor  100% van  de  keuze  gecharmeerd.  In  hoeverre  vinden  de  leerlingen  de 
methode prettig om mee te werken? Dit is niet onze primaire vraag; deze is ook gebonden aan het 
cijfer. In hoeverre houdt een laag cijfer verband met een slechte beoordeling van de methode? 

Nogmaals,  de  bovenstaande  componenten,  cijfer,  methode,  vakdocent,  zijn  drie  wezenlijke 
onderdelen van het onderwijs. Een goede beoordeling van de leerling op de laatste twee vlakken is 
zeer wenselijk. Door dit onderzoek kan verklaard worden of er een verband is tussen resultaat en 
bevindingen van  de  leerling.  Aan de  hand  van  dit  verband  kunnen dan  mogelijk  oplossingen of 
uitkomsten geboden worden voor positievere opvattingen. Dit zal niet in dit onderzoek meegenomen 
worden, maar zou stof zijn voor een vervolgonderzoek.   

Verantwoording en methode
Antwoorden  op  onze  bovenstaande  vragen  hebben  we  verkregen  door  het  afnemen  van  een 
vragenlijst bij leerlingen op het Baken Trinitas Gymnasium te Almere. De enquête bestond uit een 27-
tal vragen; 16 over de methode en 11 over de docent. Om ervoor te zorgen, dat de mening van de 
methode niet te oppervlakkig gemeten wordt, zijn de vragen ingedeeld in drie categorieën: 

1. Duidelijkheid. Hieronder zijn de volgende vragen geschaard: 
- Ik vind de opbouw van de methode logisch.
- Ik begrijp wat er met de opdrachten in de methode bedoeld wordt.
- Het is voor mij duidelijk wat er met de opdrachten geoefend wordt in de methode.
- Ik vind de methode duidelijk.

2. Niveau. Hierbij behoren de volgende vragen: 
- In de methode worden onderwerpen behandeld die ik belangrijk vind.



- De methode is voor mij niet te zwaar.
- De taal in de methode is op mijn niveau.
- Ik vind de oefeningen in de methode niet leerzaam.

3. Fraaiheid. Verschillende esthetische kenmerken van een methode worden bevraagd: 
- In de methode worden onderwerpen behandeld die ik leuk vind.
- De taal in de methode is niet realistisch.
- Ik vind de methode aantrekkelijk.
- De afbeeldingen in de methode zijn leuk.
- Ik vind de oefeningen in de methode leuk.
- Ik vind de methode ouderwets.
- Ik vind de oefeningen in de methode leuk.

Gekozen is voor deze indeling, omdat een goede methode volgens ons positief moet voldoen aan de 
bovenstaande drie aspecten van duidelijkheid, niveau en fraaiheid. Het zijn wel drie onderdelen, die 
apart en verschillend beoordeeld (moeten) kunnen worden door de leerlingen. Een methode kan er 
bijvoorbeeld heel leuk uitzien, maar heel onlogisch opgebouwd zijn.  Of kan een adequaat niveau 
volgen, maar ziet er enorm onaantrekkelijk uit. 

Ook de beoordeling van de docent rust  op drie peilers: 

1. Interpersoonlijk. 
- Hij/zij is aardig tegen ons.
- Hij/zij luistert naar ons.
- Hij/zij is streng.
- Er is een plezierige werksfeer.

2. Pedagogisch. 
- De docent is betrokken bij het vak.
- Hij/zij ziet niet of je goed bent.
- Hij/zij helpt je als je niet goed bent.

3. Didactisch. 
- De lessen bij hem/haar zijn leuk.
- De planning van de les is duidelijk.
- We weten wanneer we wat moeten doen.
- Je leert niets bij hem/haar.

Net  als  bij  de  methode geldt  ook  voor  de  beoordeling  van de  docent,  dat  er  drie  afzonderlijke 
aspecten zijn, waarop hij/ zij  te kwalificeren valt.  Een leraar kan op interpersoonlijk gebied hoog 
scoren,  maar  didactisch  of  pedagogisch  zwak  zijn.  Leerlingen  moeten  met  deze  driedeling  de 
vaardigheden van de docent beoordelen, zodat een breed beeld van de kwaliteiten van de docent 
ontstaat en hij/ zij niet op slechts één onderdeel in zijn geheel lager of hoger beoordeeld wordt. 

Verder is gevraagd naar de klas en het actuele rapportcijfer. 

Hypothese
Alvorens het onderzoek met de analyse uitgevoerd te hebben, verwachten wij het volgende: 
Hoe lager het rapportcijfer hoe lager de beoordeling van de methode. Wij verwachten, dat leerlingen 
met een onvoldoende een lage beoordeling voor de duidelijkheid en het niveau van de methode zullen 
toekennen. Wellicht zullen zij ook minder gecharmeerd zijn van de methode in het algemeen, zodat 
ook de fraaiheid laag ingeschaald zal zijn bij leerlingen met een onvoldoende. 
Vice versa verwachten wij van leerlingen met een (ruime) voldoende. 

Met betrekking tot de kwalificering van de docent hebben wij de volgende hypothese. 
Leerlingen met een onvoldoende zullen de docent lager in het vaandel hebben dan leerlingen met een 
(ruime) voldoende. Wij vermoeden, dat leerlingen hun onvoldoende zullen wijten aan de (missende) 



kwaliteiten van de docent. Daarom zullen de pedagogische en didactische aspecten van de docent 
lager  ingeschaald  worden  door  leerlingen  met  een onvoldoende  dan  leerlingen met  een  (ruime) 
voldoende. Wij verwachten niet, dat leerlingen ook persoonlijk een aversie tegen hun docent creëren 
wanneer zij geen voldoende voor het vak hebben. 

Resultaten 
In  tabel 1 is te zien, dat er alleen een significant verband bestaat tussen het rapportcijfer en de 
beoordeling van het niveau. Met het rapportcijfer als afhankelijke variabele is er noch een significante 
correlatie met de duidelijkheid van de methode, noch met de fraaiheid ervan. 

Daarnaast is noemenswaardig, dat er geenszins een significante overeenkomst bestaat tussen het 
rapportcijfer en de beoordeling van de docent. 

TABEL 1
Coefficients(a)

Mode
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Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
t
B

Sig.
Std. Error
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(Constant) 4,001 1,111  3,601 ,001
duidelijkheid methode -,361 ,248 -,282 -1,456 ,151
fraaih ,182 ,303 ,094 ,600 ,551
niveau ,980 ,344 ,512 2,847 ,006
interper ,231 ,365 ,149 ,634 ,528
pedagogisch vlak ,045 ,249 ,028 ,181 ,857
didactisch vlak -,221 ,394 -,122 -,560 ,578

a  Dependent Variable: actuele gemiddelde

Tabel 2 laat zien, dat er correlaties zijn tussen de klas en de beoordeling van: 
1. de fraaiheid van de methode. 
2. het interpersoonlijke vlak. 
3. het pedagogische vlak. 
4. het didactische vlak. 

TABEL 2

Tests of Between-Subjects Effects

Source Dependent Variable
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig.

klas duidelijkheid methode 10,664 5 2,133 1,819 ,123
 fraaih 7,783 5 1,557 3,135 ,014
 niveau 1,939 5 ,388 ,681 ,640
 interper 10,621 5 2,124 2,778 ,026
 pedagogisch vlak 10,224 5 2,045 3,031 ,017
 didactisch vlak 6,894 5 1,379 2,368 ,050



Conclusie

Nogmaals onze hypothese – methode 
De hypothese was, dat leerlingen met een onvoldoende als rapportcijfer een geringere beoordeling 
aan de methode zouden geven dan leerlingen met een (ruime) voldoende. Deze lagere beoordeling 
zou dan vooral terug te vinden zijn binnen de aspecten duidelijkheid en niveau. Eventueel hadden wij 
de onvoldoende staande leerlingen negatiever ingeschat, in die zin dat zij ook de methode op zich 
(“fraaiheid”) negatiever zouden beoordelen dan hun beter scorende medeleerlingen. 

Niveau
Uit de resultaten van de enquêtes is  gebleken, dat er alleen een verband te vinden is tussen de 
hoogte van het cijfer en de beoordeling van het niveau. Logischerwijs vinden leerlingen met slechte 
het niveau niet goed. “Niet goed” houdt dan verband met de belangrijkheid en leerzaamheid van de 
oefeningen  en  opdrachten,  het  niveau  van  de  methode  op  zich  en  het  taalgebruik.  De  lage 
beoordeling is niet toe te dichten aan een lage kwalificatie van de belangrijkheid en leerzaamheid van 
de oefeningen. 

Duidelijkheid
Opvallend is, dat er geen verband bestaat tussen het cijfer en de waardering van de duidelijkheid. 
Blijkbaar kan de methode met bijbehorende opdrachten en doelen op zich voor de slechter scorende 
leerlingen toch helder genoeg zijn. 

Fraaiheid
Eveneens ons vermoeden, dat leerlingen met een laag cijfer de methode qua esthetische waarde niets 
zouden vinden, is positief bijgesteld; er is geen verband tussen de hoogte van het cijfer en het plezier 
dat  leerlingen  met  de  methode  hebben.  Zij  vinden  immers  de  onderwerpen,  afbeeldingen  en 
opdrachten leuk genoeg. 

Nogmaals onze hypothese – docent 
Onze hypothese voor de beoordeling van de docent hield een verband tussen de hoogte van het cijfer 
en de hoogte van de waardering van de didactische en pedagogische kwaliteiten van de docent in. Wij 
voorspelden geen verband tussen de hoogte van het cijfer en de beoordeling van de interpersoonlijke 
kwaliteiten van de docent. 

Interpersoonlijk vlak
Er  is  geen  verband  tussen  de  hoogte  van  het  cijfer  en  de  waardering  voor  de  docent  op 
interpersoonlijk  gebied.  Kortom,  de  band  die  de  docent  opbouwt  is  niet  afhankelijk  van  het 
rapportcijfer van de leerling. Wel houdt het verband met de klas op zich, want uit de resultaten blijkt 
een correlatie tussen klas en waardering voor de docent op interpersoonlijk vlak met een significantie 
van 0.26. 

Pedagogisch vlak
Ook hier geldt, dat er geen correlatie is te vinden op het pedagogisch vlak met betrekking tot het 
rapportcijfer. Wat geldt voor het interpersoonlijke vlak, geldt ook voor het pedagogische; het maakt 
verschil in welke klas de leerlingen zitten hoe zij de docent op dit gebied beoordelen. 

Didactisch vlak
Eveneens voor dit domein is te concluderen, dat er geen verband is tussen de hoogte van het cijfer en 
de waardering op didactisch vlak. 

Al met al
Leerlingen  beoordelen  de  methode  en  de  docent  over  het  algemeen  niet  afhankelijk  van  hun 
rapportcijfer.  Je  kan  er  dus  niet  van  uitgaan  dat  slechte  leerlingen  de  docent  of  het  boek niet 
waarderen. Een weinig verrassende uitzondering is de beoordeling van het niveau van de methode. 
Zwakke leerlingen vinden het niveau van de methode niet passend.



Wat wij zelf bijzonder vinden, is het missen van een correlatie tussen rapportcijfer en waardering voor 
de docent op welk gebied dan ook. De leerlingen waarderen de docent dus net zoals hun klasgenoten, 
ondanks hun onvoldoende. Die wijden zij kennelijk niet aan de kwaliteiten van de docent. Omdat wij 
het opmerkelijk vonden, geen verband te vinden tussen de hoogte van het cijfer en de beoordeling 
van de docent, hebben wij gezocht naar andere verbanden. Toen bleek er wel een breed verband te 
bestaan tussen klassen en de waardering van de docent op alle vlakken. Het is duidelijk, dat er wel 
een klassenbeoordeling van een docent bestaat.   
Verder concluderend: bij de band met de individuele leerlingen moet nooit de achtergrond van de hele 
klas buiten beschouwing gelaten worden. Hoe belangrijk de band met leerlingen voor de verdere 
schoolloopbaan is, heeft onder ander een onderzoek door de Amerikaanse hogeschoolleraar Robert 
Pianta uitgewezen. Een goede relatie tussen leerling en leraar tijdens de eerste schooljaren (dus op de 
basisschool) kan een positieve invloed op het latere academische succes hebben. Vooral kinderen die 
met gedragsproblemen op de basisschool begonnen, hebben later in het voortgezet onderwijs minder 
problemen als ze tijdens de eerste jaren op school een goede band met hun leraar (of leraren) 
hadden.1

In de praktijk
1. Als docent wil je graag een goede band met de leerlingen opbouwen, die leidt tot een prettige 
werksfeer. Je hebt wellicht het idee, zeker als beginnende docent, dat die band vaak aan een zijden 
draadje hangt. Dan is het goed om te weten, dat de invloed van het cijfer niet maakt, dat zij een 
hekel krijgen aan jou als docent of persoon. 

2. Leerlingen met een onvoldoende hebben de methode alleen negatiever beoordeeld bij het 
onderdeel “niveau”. Je kunt dus het beste even rustig met de leerling aan tafel gaan zitten en vragen 
waar de problemen in de leerstof voor hem/ haar liggen. Hoewel je dit sowieso zou moeten doen, 
wanneer een leerling onvoldoende scoort voor toetsen.  
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