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Ontbrekende factoren bij wiskundeangst: 
De rol van emotionele componenten, wiskundegedrag 

en cognitieve biases bij wiskundeangst bij adolescenten

Achtergrond en doel van het onderzoek
Wat is het eerste dat in u opkomt, wanneer u aan wiskunde denkt? Wanneer 

we dit aan verschillende mensen zouden vragen, zouden de antwoorden 

uiteenlopend zijn. Sommige mensen zullen gaan glimlachen, terwijl andere mensen 

juist zullen terugdeinzen. Wanneer zij aan wiskunde denken, lijken zij een heftige 

negatieve emotie te ervaren: angst. Over deze wiskundeangst gaat dit proefschrift. 

Wiskundeangst kan gedefinieerd worden als gevoelens van spanning en angst 

wanneer een individu geconfronteerd wordt met wiskunde. Deze gevoelens 

interfereren met het oplossen van wiskundige problemen in veel verschillende 

situaties in het dagelijks leven en op school.

Wiskundeangst wordt geassocieerd met een negatieve manier van denken 

over wiskunde en individuen die wiskundeangst ervaren zullen wiskunde op 

verschillende manieren vermijden. Tevens wordt wiskundeangst geassocieerd 

met een lager zelfbeeld op het gebied van wiskunde. Reken- en wiskundeangst 

ontwikkelt zich vanaf de kindertijd en neemt toe in de adolescentie. Omdat de 

adolescentie een cruciale periode is voor het leren van wiskunde en het maken 

van de eerste keuzes voor profielen en vervolgopleidingen, kunnen de negatieve 

gevolgen van wiskundeangst in de adolescentie groot zijn. Wanneer leerlingen 

technische vakken vermijden en zij beroepsrichtingen kiezen waarin wiskunde 

minder voorkomt, kan er veel potentieel verloren gaan. Hoewel wiskundeangst 

dus potentieel veel invloed kan hebben op de dagelijkse schoolervaringen 

en de toekomst van adolescenten, zijn de onderliggende mechanismen bij 

wiskundeangst nog veelal onbekend. Daarom is het hoofddoel van dit proefschrift 

om wiskundeangst bij adolescenten beter te begrijpen.

In dit proefschrift is voorgesteld dat er drie factoren ontbreken in het 

begrijpen van wiskundeangst. De eerste ontbrekende factor betreft de 

conceptualisatie van wiskundeangst. Theorieën over emotie stellen dat emoties 

bestaan uit verschillende componenten, dat wil zeggen affectieve, fysiologische, 

cognitieve en gedragscomponenten. Om de relatie tussen deze componenten 

en andere processen bij wiskundeangst te onderzoeken, is het noodzakelijk dat 

deze componenten apart gemeten worden binnen één instrument. Een andere 

vraag betreffende de conceptualisatie van wiskundeangst is, of wiskundeangst 

vergelijkbaar is voor verschillende groepen. Is wiskundeangst vergelijkbaar voor 

mannen en vrouwen? En voor verschillende leeftijdsgroepen?

De tweede ontbrekende factor is wiskundegedrag. Vaak wordt 

wiskundeprestatie aangegeven door een cijfer, maar in dit proefschrift is voorgesteld 

dat er meer processen en gedragingen een rol spelen die niet zichtbaar zijn in dit 

cijfer. Wiskundeangst kan een negatieve invloed hebben op de wiskundeprestatie, 

omdat deze angst het efficiënt oplossen van wiskundeproblemen verhindert en 

omdat het gepaard gaat met verschillende vormen van vermijding, zoals huiswerk 

uitstellen of gehaast werken aan opgaven. In dit proefschrift is voorgesteld dat 

door verschillende aspecten van wiskundegedrag te onderscheiden, zoals keuze 

van moeilijkheidsniveau, snelheid, en accuratesse, we beter kunnen begrijpen hoe 

wiskundeangst de wiskundeprestatie beïnvloedt.

De derde ontbrekende factor is de mogelijke rol van zogenoemde ‘cognitieve 
biases’. Cognitieve bias wil zeggen dat angstige individuen informatie anders 

verwerken dan niet-angstige individuen. Wanneer angstige individuen 

geconfronteerd worden met informatie komen er snelle, automatische 

verwerkingsprocessen op gang die sterk gericht zijn op bedreiging. Er kan 

onderscheid gemaakt worden tussen drie typen cognitieve biases: (1) bedreiging-

gerelateerde associatie, dat wil zeggen dat de informatie sterker automatisch 

wordt geassocieerd met bedreiging; (2) aandachtsbias, dat wil zeggen dat de 

aandacht sneller wordt gericht op bedreiging en moeilijker los te koppelen is van 

bedreiging; (3) vermijdingsbias, dat wil zeggen dat er een sterkere neiging wordt 

geactiveerd om in actie te komen om de bedreigende informatie te vermijden. 

Cognitief-emotionele theorieën stellen dat deze focus op bedreiging een rol speelt 

in het ontstaan en in stand houden van angst en eerder onderzoek heeft laten zien 

dat cognitieve biases een rol spelen bij andere vormen van angst.

Om wiskundeangst bij adolescenten beter te begrijpen, werd de rol van deze 

drie ontbrekende factoren onderzocht in de hoofdstukken 2 tot 6 van dit proefschrift. 
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Resultaten
In hoofdstuk 2 werd onderzocht of wiskundeangst gedefinieerd kon worden 

aan de hand van affectieve, fysiologische, cognitieve en gedragscomponenten 

(ontbrekende factor 1). Om dit te onderzoeken werd een nieuwe vragenlijst, de 

Components of Math Anxiety Questionnaire (COMAQ), ontwikkeld en gevalideerd 

in twee grote, onafhankelijke groepen van middelbare scholieren (N = 998 

en 529). De resultaten lieten zien dat bij wiskundeangst vier componenten 

onderscheiden kunnen worden: Affect & Fysiologie (Affect & Physiology; oftewel 

algemene gevoelens van spanning en lichamelijke sensaties), Bezorgdheid (Worry; 
oftewel negatieve gedachten en verwachtingen), Vermijding (Avoidance; oftewel 

vermijding van wiskundesituaties en betrokkenheid bij wiskunde), en Inspanning 

(Effort; oftewel toename van moeite doen voor en oefenen bij wiskunde). Om te 

onderzoeken of de verschillende componenten gerelateerd waren aan verschillende 

aspecten van wiskundegedrag (ontbrekende factor 2) werd een wiskundetaak 

ontwikkeld om deze gedragingen te meten: de Amsterdam Math Anxiety Task 

(AMAT; zie Tabel S1 voor een beschrijving van de AMAT). De resultaten lieten 

zien dat de afzonderlijke componenten gerelateerd waren aan verschillende 

aspecten van wiskundegedrag. De resultaten wezen onder andere op een centrale 

rol voor negatieve gedachten en verwachtingen (Bezorgdheid component) bij 

wiskundegedrag, wiskundeprestatie en ook het wiskundezelfbeeld. Daarnaast 

bleek uit de resultaten dat wiskundeangst gerelateerd was aan verschillende 

vormen van vermijding.

In hoofdstuk 3 werd onderzocht of een vaak gebruikte wiskundeangst-

vragenlijst, de Abbreviated Math Anxiety Scale (AMAS), wiskundeangst op een 

vergelijkbare manier meet voor groepen van een verschillend geslacht en leeftijd 

(in dit geval middelbare scholieren versus eerstejaars universiteitsstudenten). 

De resultaten lieten zien dat wiskundeangst op een vergelijkbare manier 

geconceptualiseerd en gemeten kon worden in de verschillende groepen. Tevens 

lieten de resultaten zien dat vrouwelijke universiteitsstudenten een unieke groep 

vormen voor wiskundeangst, omdat zij de hoogste mate van wiskundeangst 

rapporteerden van alle groepen en het statistisch model voor deze groep in lichte 

mate afweek van dat van de andere groepen.

Tabel S1. Beschrijving van de taken in dit proefschrift.

Beschrijving Uitkomstmaten

Wiskundetaak

Amsterdam Math 
Anxiety Task
(AMAT;
Figuur 2.1 en 5.3)

In deze taak maken proefpersonen 
wiskundevergelijkingen in een lage 
en een hoge angstconditie. In de lage 
angstconditie kiest de proefpersoon 
het niveau (1, 2, of 3) van iedere 
opgave en zijn er geen angstverhogende 
elementen. De hoge angstconditie 
start met angstverhogende instructies 
die wijzen op het belang van goede 
en snelle prestaties en het feit dat 
prestaties met die van leeftijdsgenoten 
worden vergeleken. Ver volgens 
verschijnen de vergelijkingen in beeld 
met een lopende, digitale klok en is 
er geen mogelijkheid om te pauzeren. 
Gedurende beide condities wordt op 
drie momenten gemeten hoe gespannen 
de proefpersoon zich voelt en hoe leuk 
deze de taak vindt.

1. Keuze van niveau = het niveau 
van moeilijkheid dat wordt gekozen 
in de lage angstconditie; een lager 
niveau is een indicatie van sterker 
vermijdingsgedrag.
2. Accuratesse = het percentage goed 
beantwoorde vergelijkingen; een 
indicatie van prestatie.
3. Prestatiedaling (drop) = het verschil 
in prestatie tussen de lage en hoge 
angstconditie; een sterkere drop is een 
indicatie van sterkere hinder van angst.
4. Reactietijd = de benodigde tijd 
om de vergelijking op te lossen; een 
hogere reactietijd kan een indicatie 
zijn van het minder efficiënt oplossen 
van opgaven.
5. Toestandsangst en plezier 
(state) = de mate van angst en plezier 
tijdens de taak.

Cognitieve bias taken

Single-Target 
Implicit 
Association Task 
(ST-IAT; Figuur 
4.1 en 5.1)

In deze taak, die werd afgenomen in 
twee versies, verschijnen woorden 
in beeld die de proefpersoon moet 
categoriseren. In de wiskunde-falen 
ST-IAT zijn de categorieën wiskunde, 
falen en succes. In de wiskunde-
angst ST-IAT zijn de categorieën 
wiskunde, angst en kalm. Het idee is 
dat het gemakkelijker is om woorden 
op dezelfde manier te categoriseren 
wanneer de associatie tussen de 
categorieën sterker is; dan reageert 
de proefpersoon dus sneller. In de 
ST-IAT wordt de reactietijd vergeleken 
wanneer wiskunde en falen (of angst) 
samen moeten worden ingedeeld 
versus wanneer wiskunde en succes (of 
kalm) samen moeten worden ingedeeld.

Wiskunde-falen associatie = een 
snellere reactietijd wanneer wiskunde 
en falen samen worden ingedeeld dan 
wanneer wiskunde en succes samen 
worden ingedeeld is een indicatie van 
een sterkere wiskunde-falen associatie.

Wiskunde-angst associatie = een 
snellere reactietijd wanneer wiskunde 
en angst samen worden ingedeeld dan 
wanneer wiskunde en kalm samen 
worden ingedeeld is een indicatie 
van een sterkere wiskunde-angst 
associatie.
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Tabel S1. Vervolg

Beschrijving Uitkomstmaten

Math Visual 
Search Task (Math 
VST; Figuur 5.2)

In deze taak verschijnen 8 stimuli in 
beeld, dit kunnen formules, woorden, 
non-woorden (dat w il zeggen 
willekeurige letterreeksen) of een 
reeks met tekens zijn. De proefpersoon 
moet zo snel mogelijk aangeven of een 
bepaald type stimulus aanwezig is, ja 
of nee. De reactietijd wordt gemeten. Er 
zijn drie blokken:
1. Engagement blok: zie je een formule? 
Er verschijnen 7 non-woorden en in de 
helft van de trials een formule en in de 
andere helft een reeks met tekens.
2. Disengagement formule blok: zie je 
een woord? Er verschijnen 7 formules 
en in de helft van de trials een woord en 
in de andere helft een non-woord.
3. Disengagement reeks blok: zie je een 
woord? Er verschijnen 7 reeksen met 
tekens en in de helft van de trials een 
woord en in de andere helft een non-
woord.

Engagement aandachtsbias = een 
snellere reactietijd bij een formule dan 
bij een reeks met tekens is een indicatie 
dat de aandacht sneller wordt gericht 
op wiskunde (formules) dan andere 
tekens, dus een aandachtsbias naar 
wiskunde.

Disengagement aandachtsbias = een 
langzamere reactietijd bij woorden 
en non-woorden in de context van 
formules dan in de context van reeksen 
met tekens is een indicatie dat de 
aandacht moeilijker van wiskunde 
wordt losgekoppeld dan van reeksen 
met tekens, dus een aandachtsbias voor 
wiskunde.

Math Approach 
Avoidance Task 
(Math AAT)

In deze taak verschijnen plaatjes 
in beeld van wiskundeopgaven of 
neutrale objecten. De plaatjes zijn 
gekanteld naar links of naar rechts. 
De proefpersoon moet het plaatje 
inzoomen (of tewel benaderen: 
approach) of uitzoomen (oftewel 
vermijden: avoidance), afhankelijk van 
de kant waarnaar het plaatje gekanteld 
is. Wat er op het plaatje staat is dus niet 
belangrijk. De reactietijd van het eerste 
moment van in- of uitzoomen wordt 
gemeten.

Wiskunde Vermijdingsbias = een 
s n e l l e r e  r e a c t i e t i j d  o m 
wiskundeplaatjes uit te zoomen dan om 
wiskundeplaatjes in te zoomen is een 
indicatie voor een sterkere neiging om 
wiskunde te vermijden.

Neutrale Vermijdingsbias = een 
snellere reactietijd om neutrale 
plaatjes uit te zoomen dan om neutrale 
plaatjes in te zoomen is een indicatie 
voor een sterkere neiging om neutrale 
objecten te vermijden.

De hoofdstukken 4 tot 6 beschrijven onderzoek naar de rol van drie 

typen cognitieve biases (dat wil zeggen bedreiging-gerelateerde associaties, 

aandachtsbias, en vermijdingsbias; ontbrekende factor 3; zie Tabel S1 voor een 

beschrijving van de cognitieve bias taken) bij wiskundeangst en wiskundegedrag 

(ontbrekende factor 2). In een eerste studie (hoofdstuk 4), uitgevoerd bij 

189 middelbare scholieren, werd de rol van wiskunde-angst associaties bij 

wiskundeangst en wiskundegedrag onderzocht. Een sterke wiskunde-angst 

associatie wil zeggen dat wiskunde (automatisch) sterker wordt geassocieerd 

met angst dan met kalmte. De sterkte van deze wiskunde-angst associatie 

bleek niet gerelateerd aan wiskundeangst en wiskundegedrag. In een volgende 

studie (hoofdstuk 5), uitgevoerd bij 529 middelbare scholieren, werd de rol van 

wiskunde-falen associaties bij wiskundeangst en wiskundegedrag onderzocht. Een 

sterke wiskunde-falen associatie wil zeggen dat wiskunde (automatisch) sterker 

wordt geassocieerd met falen dan met succes. Ook werd de rol van aandachtsbias 

en vermijdingsbias bij wiskundeangst en wiskundegedrag onderzocht. In deze 

studie bleek dat een sterkere wiskunde-falen associatie was gerelateerd aan 

sterkere wiskundeangst. Ook voorspelde een sterkere wiskunde-falen associatie 

wiskundegedrag, namelijk de keuze voor een lager moeilijkheidsniveau op de AMAT 

en een lager wiskundecijfer. Tevens was een sterkere wiskunde-falen associatie 

gerelateerd aan een lager wiskundezelfbeeld en een lagere mate van interesse in 

wiskunde. Voor de rol van aandachtsbias en vermijdingsbias bij wiskundeangst 

en wiskundegedrag werd geen ondersteuning gevonden. In een laatste studie 

(hoofdstuk 6) werden de bevindingen van hoofdstuk 5 gerepliceerd in een groep 

van 74 eerstejaars universiteitsstudenten die waren geselecteerd op een hoge dan 

wel een lage mate van wiskundeangst. Hoog-wiskundeangstige studenten lieten 

een sterkere wiskunde-falen associatie zien dan laag-wiskundeangstige studenten, 

maar de groepen verschilden niet in de mate van aandachtsbias en vermijdingsbias. 

Aanvullend werd er geen ondersteuning gevonden voor de hypothese dat meer 

rationele, gecontroleerde informatie-verwerkingsprocessen een rol spelen in de 

relatie tussen wiskundeangst en cognitieve biases.
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Conclusies en implicaties
De resultaten laten zien dat falen een centrale vorm van bedreiging is bij 

wiskundeangst en de resultaten suggereren dat verwachtingen van falen snel en 

automatisch geactiveerd worden wanneer hoog-wiskundeangstige individuen 

in aanraking komen met wiskunde. Ook ondersteunen de resultaten de rol van 

vermijdingsgedrag bij wiskundeangst. Deze bevindingen suggereren dat er twee 

nieuwe factoren, oftewel wiskunde-falen associaties en wiskundegedrag, zijn in 

een mogelijke vicieuze cirkel die wiskundeangst in stand houd (zie ook Figuur 

7.1). In deze vicieuze cirkel zouden vroegere faalervaringen bij wiskunde kunnen 

leiden tot sterkere associaties tussen wiskunde en falen, lager wiskundezelfbeeld 

en hogere mate van wiskundeangst. Dit zou vervolgens angst-gerelateerd 

wiskundegedrag (onder andere vermijdingsgedrag) kunnen versterken en de 

wiskundeprestatie verslechteren, waarmee een nieuwe faalervaring ontstaat.

In de huidige studies werd geen ondersteuning gevonden voor de rol van 

aandachtsbias en vermijdingsbias bij wiskundeangst en wiskundegedrag. Echter, 

de taken die werden gebruikt om deze typen cognitieve biases te meten hadden 

verschillende beperkingen. Bij cognitieve biases is de informatieverwerking 

gericht op bedreiging en gegeven dat falen waarschijnlijk een centrale bedreiging 

is bij wiskundeangst, is een mogelijke beperking van de aandachtsbias- en 

vermijdingsbiastaken het ontbreken van een dreiging van falen in de taken. Gezien 

deze beperking is het op dit moment te vroeg om te concluderen dat aandachtsbias 

en vermijdingsbias geen rol spelen bij wiskundeangst.

Er zijn twee mogelijke wegen om de bevindingen in dit proefschrift een vervolg 

te geven in onderzoek. Een eerste weg is om de mechanismen van wiskundeangst 

verder te onderzoeken om wiskundeangst beter te begrijpen. Hiervoor zouden 

de huidige beperkingen van de taken kunnen worden aangepakt, bijvoorbeeld 

door het toevoegen van een prestatie-element in de cognitieve bias taken om 

de dreiging van falen aan te wakkeren. Echter, gegeven dat de verwachting 

van falen zo belangrijk blijkt bij wiskundeangst, is het in mijn ogen wenselijker 

om te onderzoeken wat de oorzaak is van deze verwachtingen. Daarnaast kan 

verder onderzocht worden hoe de verschillende aspecten van wiskundegedrag 

samenhangen en wat de rol is van deze aspecten in de bovengenoemde vicieuze 

cirkel van wiskundeangst.

Een tweede weg voor vervolgonderzoek zou kunnen zijn om de huidige 

bevindingen toe te passen bij het ontwikkelen van interventies om wiskundeangst 

te verminderen. De bevindingen wijzen op twee mogelijke aanknopingspunten 

voor deze interventies: (1) het verminderen van de impact van wiskunde-falen 

associaties, en (2) het verminderen van wiskunde-vermijdingsgedrag. Deze 

aanknopingspunten kunnen elk apart de focus worden van een interventie, of zij 

kunnen worden geïntegreerd in een multimodale interventie die zich richt op het 

aanpakken van verschillende componenten van wiskundeangst. Vervolgonderzoek 

is nodig om de effectiviteit van zulke interventies voor het verminderen van 

wiskundeangst te onderzoeken.

Wat vertellen de bevindingen ons voor leerlingen en docenten op de mid-
delbare school?

Bij wiskundeangst lijken verschillende processen een rol te spelen die 

elkaar onderling beïnvloeden. De verwachting van falen wekt angst op en angst 

gaat gepaard met negatieve gedachten (piekeren) en vermijding van wiskunde, 

wat leidt tot verslechterde wiskundeprestaties. Het is aannemelijk dat deze 

slechte wiskundeprestaties vervolgens de associatie tussen wiskunde en falen 

zullen versterken. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is het van belang 

om te starten met het oefenen van wiskunde of het oefenen te intensiveren en 

om succeservaringen te creëren. Wat hierbij zou kunnen helpen is om zowel 

leerlingen als docenten zich meer te laten focussen op de inzet die leerlingen 

leveren als zij oefenen voor wiskunde in plaats van te focussen op de uiteindelijke 

wiskundeprestatie. Daarnaast is het heel belangrijk om deze inzet te belonen. Het 

is goed denkbaar dat met meer oefening en inspanning, de prestatie verbetert en 

dit zal een intrinsiek belonend effect met zich meebrengen.
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