Onderzoek op school
Inleiding
Aanleiding
De auteur van dit verslag is verbonden als docent aan het Etty Hillesum Lyceum te
Deventer. Ten tijde van het schrijven van het verslag gaf zij les aan de
onderbouwlocatie voor havo/vwo aan de Boerhaavelaan.
Aan de Boerhaavelaan wordt in het eerste leerjaar na vijf/zes weken bij alle leerlingen
een rekentoets afgenomen. De toets bestaat uit opgaven over standaard rekenvaardigheden (breuken, decimale getallen, volgorden van bewerkingen, procenten en
metrisch stelsel) en moet zonder rekenmachine gemaakt worden. De resultaten van
deze rekentoets waren in het schooljaar 2003-2004 slecht: gemiddeld werd de helft
van de vragen fout beantwoord.
Er wordt al vijftien jaar dezelfde toets afgenomen, en volgens de leden van de
wiskundesectie die al wat langer meelopen op de Boerhaavelaan worden de resultaten
steeds slechter. In het afgelopen jaar is geprobeerd om dit gevoel te onderbouwen met
cijfers. Helaas is dit niet mogelijk. De resultaten van de rekentoetsen zijn namelijk
nergens bewaard gebleven, niet in de leerlingdossiers, maar ook niet in de statistieken
van de schoolleiding of de sectie wiskunde.
In de Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau in 1997 [2] constateert het CITO
wel dat er landelijk een geleidelijke negatieve ontwikkeling in de rekenprestaties van
de leerlingen aan het einde van de basisschool lijkt te zijn. Het zou dus niet vreemd
zijn als dat ook in Deventer en omgeving het geval is.
De rekentoets is zo’n 15 jaar geleden ingesteld om snel de leerlingen met de grootste
rekenproblemen op te sporen. De leerlingen met het grootste aantal fouten worden
naar vakstudieles gestuurd, waar nogmaals gedurende zes weken aandacht wordt
besteed aan de belangrijkste rekenvaardigheden. In diezelfde periode gaat het ook in
de wiskundelessen om rekenvaardigheden; rekenen met decimale getallen, breuken,
grote getallen zoals miljoen en miljard en verhoudingen.
Het idee daarachter is dat die rekenvaardigheden belangrijk zijn voor een succesvolle
wiskundecarrière. De vraag is of dat zo is. En daarmee wordt dan eigenlijk gelijk de
vraag gesteld die hier onderzocht gaat worden: heeft de uitslag van de rekentoets
enige voorspellende waarde voor de wiskundecarrière van een leerling?

Context
In het reken-wiskundeonderwijs op de basisscholen is de laatste 15 jaar veel
veranderd. Zo werken bijna alle basisscholen nu met realistische rekenmethodes [2].
In het realistisch wiskunde-onderwijs ligt het vertrekpunt steeds in de aanname dat
leerlingen zelf wiskundige noties kunnen ontwikkelen op basis van reële problemen.
Die problemen worden gepresenteerd in voor de leerlingen herkenbare contexten en
komen vaak uit het dagelijks leven. De nadruk ligt op het praktische gebruik van
wiskunde, op zelfontdekkend leren door reflectie op relevante problemen en op
onderlinge interactie tussen de leerlingen. Door de interactie tussen leerlingen wordt

de reflectie bevorderd. Leerlingen worden door discussie en argumentatie gedwongen
hun denkwijzen en oplossingsstrategieën te verwoorden en controleren. Zo worden
dus de reflectieve vaardigheden ontwikkeld [4]. Idealiter wordt de rol van de leraar er
één van een gids die begeleider is bij een proces van geleide herontdekking [1]. Een
uitgebreidere beschrijving van het realistisch rekenonderwijs, haar uitgangspunten en
haar consequenties voor het wiskundeonderwijs in het middelbaar onderwijs staan
elders beschreven [7].
Een projectgroep van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) voert in opdracht
van onder andere de minister van OCW het project ‘Doorlopende leerlijnen’ uit. Het
betreft een onderzoek naar de problemen die zich voordoen bij de overgang van het
ene onderwijstype naar het andere. In het rapport over het vak wiskunde [3] schrijft de
projectgroep onder andere dat de ontwikkeling van het leerplan wiskunde voor de
basisvorming sterk is geïnspireerd en gestuurd vanuit de ontwikkeling naar realistisch
wiskundeonderwijs in de basisschool. Daardoor is de aansluiting in de leerstof bij de
overgang van basisschool naar basisvorming “perfect”. De meeste onderwerpen uit de
methoden voor groep 8 komen zeer herkenbaar terug in de delen voor het eerste
leerjaar van het voortgezet onderwijs.
Zo worden de basisvaardigheden van het rekenen (optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen, volgorden van bewerkingen) herhaald en vervolgens
toegepast op het rekenen met letters. Ook breuken, decimale getallen, verhoudingen
en procenten worden herhaald. Daarnaast is er ook in de basisvorming aandacht voor
schattend rekenen. Dit wordt vooral herhaald in relatie tot het gebruik van de
rekenmachine.
Verder wordt het metrisch stelsel uitgebreid herhaald en het rekenen met allerlei
andere gangbare maten. Ook is er blijvende aandacht voor het verwerken van
informatie uit allerlei grafische voorstellingen en tabellen en komt het opstellen van
tabellen en grafieken uitgebreid terug.
Tenslotte komen een aantal onderwerpen uit de meetkunde nogmaals aan de orde:
plattegronden, kaarten, coördinaten, ruimtelijk redeneren, enz.
De manier van werken van leerlingen vormt vaak wel een knelpunt. Ondanks het
gebruik van realistische rekenmethodes signaleert de projectgroep van het SLO [3]
dat door de aanpak van docenten in het basisonderwijs de rekenvaardigheden van
leerlingen vaak berusten op onbegrepen trucjes. Leerlingen zijn dan gewend aan een
sterk gesloten algoritmische en trucmatige aanpak waarbij inzicht ontbreekt. Voor een
meer open probleemstelling waarbij leerlingen een eigen aanpak kunnen kiezen,
levert dit problemen op. Dit type problemen komt in toenemende mate voor in het
wiskundeonderwijs [3].
Bovenstaande lijkt in tegenspraak met de filosofie van het realistisch rekenonderwijs
en dat is het ook. Maar het onderstreept wel het al eerder genoemde [7] grote belang
van de rol van de leraar. Het simpele feit dat er op een school gebruik wordt gemaakt
van een realistische rekenmethode is geen garantie dat het onderwijs zelf daarmee ook
realistisch geworden is. Ook het SLO constateert [3] dat de kwaliteiten van docenten
in het basisonderwijs met betrekking tot reken- en wiskundeonderwijs in het
algemeen problematisch zijn. De belangrijkste oorzaken zijn: een gebrekkige
vooropleiding (geen wiskunde in het examen voortgezet onderwijs), het geringe
aantal beschikbare uren voor rekenen en wiskunde in de lerarenopleiding en het tekort

aan docenten waardoor herintredende docenten zonder voorbereiding met een
gewijzigd leerplan moeten werken.
De Taakgroep Vernieuwing Onderbouw heeft in opdracht van de minister onderzocht
welke problemen er bij middelbare scholen in Nederland spelen in de basisvorming.
Daartoe heeft zij onder andere enquêtes onder leerlingen, leraren en ouders gehouden.
Op grond van die bevindingen doet zij nu aanbevelingen om de onderbouw van het
middelbaar onderwijs te herzien. In haar tussenrapportage van november 2003
constateert deze Taakgroep dat leraren in de basisvorming slecht op de hoogte zijn
van wat leerlingen in het basisonderwijs aan kennis en vaardigheden meekrijgen [6].
Dit probleem speelt ook bij de wiskundesectie op de Boerhaavelaan.
In datzelfde rapport zegt de taakgroep dat vergeleken met collega’s van andere
vakken leraren wiskunde relatief tevreden zijn met de inhoudelijke kennis die
leerlingen vanaf de basisschool meenemen, maar dat er wel grote verschillen in
kennisniveau zijn tussen leerlingen. Omdat de huidige lesmethodes op die verschillen
inspelen wordt dit landelijk gezien niet vertaald in het gevoel “dat je in het middelbaar
onderwijs weer helemaal opnieuw kunt beginnen” [6].
Volgens de wiskunde-sectie op de Boerhaavelaan is het wiskundeniveau van
leerlingen vanaf de basisschool wel te laag. Daarvoor zijn twee mogelijke
verklaringen. De eerste is dat de Boerhaavelaan een havo/vwo locatie is en dat van de
instroom dus relatief veel verwacht wordt. De tweede verklaring ligt in het feit dat er
voornamelijk klassikaal les wordt gegeven, met weinig aandacht voor de verschillen
tussen leerlingen. Als er dan een groep tussenzit die (te) weinig bagage van de
basisschool heeft meegenomen, houdt dat de hele klas op. Alleen de allerzwaksten (15
leerlingen op 10 klassen) worden gedurende een aantal weken één uur per week apart
genomen in de vakstudieles. In eerste instantie wordt deze groep aangewezen op basis
van hun resultaten op de rekentoets. Later worden de leerlingen met de laagste
gemiddelde proefwerkcijfers erheen gestuurd. Je kunt je afvragen of de grootste
problemen bij wiskunde eigenlijk wel veroorzaakt worden door een gebrek aan
rekenvaardigheden, of dat er misschien andere zaken een rol spelen.

Probleemstelling
Uit het bovenstaande valt de volgende stelling af te leiden:
Het huidige rekenonderwijs op de basisschool is geen optimale voorbereiding
op het vak wiskunde in de basisvorming. De problemen liggen echter niet
zozeer in de inhoudelijke aansluiting maar eerder in de manier van werken
van de leerlingen.
In dit onderzoek wordt een begin gemaakt met het onderbouwen van deze stelling.

Onderzoeksvraag, begrippen en hypothesen
De hierboven geformuleerde probleemstelling heeft erg veel aspecten. Het zou te ver
gaan om in dit onderzoek een volledige onderbouwing van de stelling te willen geven.
Daarom richt dit onderzoek zich op de onderliggende vraag welke vaardigheden een
leerling nodig heeft om succesvol te zijn bij het vak wiskunde. In dit kader wordt
gekeken naar de rol van rekenvaardigheden respectievelijk inzicht. De pretentie is niet
dat daarmee alles gezegd is, integendeel.
Bij de diagnose van rekenproblemen maakt Ruijssenaars het volgende onderscheid
[5]:
1. Automatiseringsproblemen: bijvoorbeeld het optellen en aftrekken tot 10 is niet
geautomatiseerd. Dit werkt door in het verdere rekenproces.
2. Geheugenproblemen: hier ligt een directe link met automatiseringsproblemen,
maar een leerling kan ook moeite hebben met het opslaan en toepassen van
oplossingsstrategieën: hij heeft dan telkens opnieuw uitleg nodig bij hetzelfde type
som
3. Problemen met getalbegrip: een goed getalbegrip is een voorwaarde om goed te
kunnen rekenen. Het ontwikkelt zich normaal gesproken tijdens het
rekenleerproces. Onder getalbegrip vallen zaken als inzicht in verhouding van
hoeveelheden, plaats van getallen op de getallenlijn.
4. Structureringsproblemen: opgaven die in een context worden aangeboden geven
problemen: waar moet de leerling beginnen?
5. Abstractieproblemen: het maken van een concrete voorstelling bij een abstract iets
en vice versa levert problemen.
Een zelfde soort indeling is waarschijnlijk toepasbaar bij leerlingen met problemen
met het vak wiskunde, in ieder geval voor een groot deel van de wiskunde. Misschien
moet de indeling uitgebreid worden met soorten problemen die vooral op meetkundig
gebied spelen, maar dat valt buiten het bestek van dit onderzoek. Helaas is de indeling
van Ruijssenaars niet orthogonaal., met andere woorden: rekenproblemen kunnen in
de praktijk onder meerdere categorieën tegelijk vallen.
De indeling kan ook als een glijdende schaal opgevat worden: van problemen die
vooral samenhangen met rekenvaardigheden sec (vooral automatiserings- en
geheugenproblemen) tot vooral inzichtmatige problemen (getalbegrip, structureringsen abstractieproblemen). Deze manier van kijken wordt in dit onderzoek gehanteerd.
Er zal dus onderzocht worden in hoeverre het beheersen van rekenvaardigheden
samenhangt met succes bij het vak wiskunde. Daarnaast zal gekeken worden in
hoeverre het hebben van inzicht samenhangt met succes bij het vak wiskunde. Zeer
waarschijnlijk zullen de twee variabelen rekenvaardigheden en inzicht niet
onafhankelijk blijken te zijn: het hebben van inzicht vergemakkelijkt het aanleren en
toepassen van rekenvaardigheden.
Om deze vragen te operationaliseren zal gekeken worden naar de voorspellende
waarde van twee rekentoetsen die bij een groot deel van de leerlingen van de
Boerhaavelaan zijn afgenomen:
1. de door de wiskundesectie aan de Boerhaavelaan zelf ontwikkelde rekentoets
2. het onderdeel rekenen-wiskunde van de citotoets

Het succes bij het vak wiskunde zal afgemeten worden aan de door de leerling
behaalde cijfers voor dit vak in het eerste leerjaar. Vanwege de vergelijkbaarheid
worden alleen de cijfers voor de toetsen meegenomen die gemeenschappelijk zijn
afgenomen in het eerste leerjaar. Dat zijn
o proefwerk over hoofdstuk 1 en 2 (bijlage 2): In de ruimte en Getallen
o proefwerk over hoofdstuk 3 (bijlage 3): Plaatsbepalen
o proefwerk over hoofdstuk 4 en 5 (bijlage 4): Grafieken en Lijnen en hoeken
o proefwerk over hoofdstuk 6 (bijlage 5): Negatieve getallen en formules
o proefwerk over hoofdstuk 7 (bijlage 6): Meten
o proefwerk over hoofdstuk 8 (bijlage 7): Rekenen met formules
o proefwerk over hoofdstuk 9 en 12: Symmetrie en Machten en formules

Inhoud van de toetsen
Rekentoets
De rekentoets die aan de Boerhaavelaan is ontwikkeld bestaat uit ouderwetse rijtjes
sommen zonder enige context (zie ook bijlage 1). Er worden dus vooral standaard
rekenvaardigheden (breuken, decimale getallen, volgorden van bewerkingen,
procenten en metrisch stelsel) getoetst. Leerlingen die op de basisschool de
vaardigheden aangeleerd hebben gekregen door middel van trucjes, maar over weinig
inzicht beschikken, vallen hierbij niet door de mand. Ook taal speelt bij deze opgaven
geen enkele rol. Het is een toets voor leerlingen op havo/vwo niveau. Daardoor is het
niveau van de opgaven vrij hoog, er zitten geen “makkelijke opgaven om erin te
komen” bij. Het zijn allemaal open vragen.
Totaal zijn er 25 opgaven die leerlingen goed of fout kunnen maken (geen halve
punten als een opgave half goed is).
Citotoets
Veel basisscholen nemen bij hun leerlingen halverwege groep 8 de citotoets af. De
citotoets bestaat uit 4 onderdelen: taal, rekenen-wiskunde, studievaardigheden en
wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie is facultatief. De totaalscore is gebaseerd op de
scores voor de 3 verplichte onderdelen. Bij de uitslag van de citotoets wordt behalve
een totaalscore, ook de score op de aparte onderdelen vermeld. Voor dit onderzoek is
gekeken naar de score rekenen-wiskunde.
Het onderdeel rekenen-wiskunde bestaat totaal uit 60 meerkeuze-opgaven: 25 daarvan
gaan over getallen en bewerkingen, 20 over verhoudingen, breuken en procenten en
15 over meten, meetkunde, tijd en geld [8].
De citotoets is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen, dus er zitten ook voor
havo/vwo leerlingen bijzonder makkelijke opgaven tussen.
Alle opgaven van het onderdeel rekenen-wiskunde zijn contextopgaven. In principe
worden dezelfde rekenvaardigheden getoetst als in de rekentoets, maar verpakt in een
context. Een voorbeeld van het soort opgaven dat je tegenkomt in de citotoets [8]:
Tijdens een controle in een bus blijkt dat maar 3 van elke 4 passagiers over een
geldig vervoersbewijs beschikken. 60 passagiers werden gecontroleerd. Hoeveel
passagiers hadden geen geldig vervoersbewijs?
a. 15
b. 20

c. 45
d. 80
Dit soort vragen sluit beter aan bij de huidige rekenmethodes, maar vraagt ook wel
wat meer inzicht van de leerling dan gewoon droge sommetjes. Het is niet altijd direct
duidelijk wat de vraag is. Daarvoor moet de leerling eerst een vertaalslag maken van
het verhaal naar een sommetje. Het beroep op de rekenvaardigheden is daarentegen
minder dan in de rekentest van de Boerhaavelaan.

Onderzoeksvragen
Zoals gezegd zal in dit onderzoek gekeken worden naar de voorspellende waarde van
de twee bovengenoemde toetsen. Daarbij wordt aangenomen dat de rekentoets vooral
rekenvaardigheden toetst en dat de citotoets vooral inzicht toetst.
Dat leidt tot de volgende twee onderzoeksvragen:
1. Het resultaat van de rekentoets geeft een beeld van de rekenvaardigheden van
een leerling op dat moment. Heeft dit resultaat voorspellende waarde voor de
overige wiskunderesultaten in het eerste leerjaar havo/vwo?
2. Het resultaat van het onderdeel rekenen-wiskunde van de citotoets geeft een
beeld van het inzicht van een leerling op dat moment. Heeft dit resultaat een
voorspellende waarde voor de wiskunderesultaten in het eerste leerjaar
havo/vwo?
Om meer te weten te komen over de oorzaken kun je behalve naar de
wiskunderesultaten als geheel, ook naar de verschillende proefwerken afzonderlijk
kijken. Het ene hoofdstuk vergt nu eenmaal meer van de rekenvaardigheden van de
leerling dan het andere en ook het beroep op inzicht verschilt nogal per hoofdstuk.
Dus per hoofdvraag hierboven zal de volgende deelvraag worden gesteld: is er een
correlatie tussen het resultaat rekentoets/onderdeel rekenen-wiskunde citotoets en het
cijfer voor het proefwerk over hoofdstuk X?
Voor de uitkomsten zal naar verklaringen worden gezocht.

Hypothesen
De verwachting is dat zowel de uitslag van de rekentoets als het onderdeel rekenenwiskunde op de citotoets een voorspellende waarde hebben voor het succes van de
leerling bij het vak wiskunde. We toetsen dus de volgende twee modellen:
rekentoets

wiskunderesultaten

rekenen-wiskunde
citotoets

wiskunderesultaten

In het eerste geval is de uitslag van de rekentoets de onafhankelijke variabele, in het
tweede geval de uitslag rekenen-wiskunde van de citotoets. Bij beide toetsen
representeert de uitslag het aantal fouten dat gemaakt is. De afhankelijke variabele is

in beide gevallen de wiskunderesulaten in het eerste leerjaar. De afhankelijke
variabele is een samengestelde variabele.
We toetsen dus de volgende twee hypothesen:
1. de samenhang tussen het aantal fouten in de rekentoets en de wiskundecijfers
in het eerste leerjaar is negatief.
2. de samenhang tussen het aantal fouten in het onderdeel rekenen-wiskunde van
de citotoets en de wiskundecijfers in het eerste leerjaar is negatief.
Bovenstaande hypothesen zullen ook getoetst worden voor elk proefwerkcijfer
afzonderlijk. We krijgen dan bijvoorbeeld voor hoofdstuk 3 het volgende model:
rekentoets

cijfer proefwerk H3

rekenen-wiskunde
citotoets

cijfer proefwerk H3

De mate waarin de proefwerken een beroep doen op rekenvaardigheden
respectievelijk inzicht verschilt nogal. Na de rekentoets zijn er eigenlijk geen
proefwerken meer die helemaal niet op inzicht toetsen, maar er zijn er wel een aantal
waarin rekenvaardigheden ook een belangrijke rol spelen. Zo ontstaan twee
categorieën:
1. proefwerken die zowel rekenvaardigheden als inzicht toetsen: over hoofdstuk
1 en 2, over hoofdstuk 3, over hoofdstuk 6, over hoofdstuk 8 en over
hoofdstuk 9 en 12
2. proefwerken die vooral een beroep doen op inzicht: over hoofdstuk 4 en 5, en
over hoofdstuk 7
Van de eerste categorie verwachten we relatief meer samenhang met de uitslag van de
rekentoets, van de tweede verwachten we relatief meer samenhang met de uitslag
rekenen-wiskunde van de citotoets.

Onderzoeksopzet
Bij het uitvoeren van het onderzoek is de volgende opzet gehanteerd.

Populatie/steekproef
In het onderzoek worden alle leerlingen uit het eerste jaar havo/vwo aan de Herman
Boerhaavelaan schooljaar 2003-2004 betrokken. De gymnasiumleerlingen worden
buiten beschouwing gelaten, omdat die voor een deel andere proefwerken hebben
gehad. Ook doublanten worden niet meegenomen in het onderzoek, omdat die de
citotoets een jaar eerder hebben gedaan en twee jaar achter elkaar dezelfde rekentoets
hebben gemaakt. Dit vertekent de uitslag waarschijnlijk.
In het schooljaar 2003-2004 waren er 10 eerste klassen havo/vwo. Zonder doublanten
komt het aantal onderzoekseenheden dan totaal op 267 uit.

Onderzoeksmateriaal
Bij het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van al bestaande gegevens:
- resultaten van de rekentoets afgenomen in september 2003.
- resultaten onderdeel rekenen-wiskunde van de citotoets 2003 vermeld in de
leerlingdossiers voor zover bekend; een klein aantal scholen in Deventer en
omgeving neemt de citotoets niet af.
- uitslagen van de gemeenschappelijke wiskundetoetsen die in het schooljaar
2003-2004 zijn afgenomen.

Procedure
De uitslagen van de rekentoets waren bekend bij de wiskundedocenten van de
verschillende klassen. Van één klas waren die resultaten niet meer te achterhalen. De
uitslag van de rekentoets voor een leerling is het aantal fouten dat hij/zij maakt. Totaal
waren er 25 opgaven, de foutscore ligt dan ook tussen de 0 en de 25.
Zoals gezegd nemen niet alle basisscholen in Deventer de citotoets af. Voor de
leerlingen afkomstig van die basisscholen is dat gegeven dan niet bekend; zij zijn in
het deel van de analyses waarbij de uitslag rekenen-wiskunde van de citotoets
gebruikt werd niet meegenomen.
De uitslag wordt gegeven in de vorm van een percentielscore met daarnaast het aantal
goed gemaakte opgaven. Deze laatste vorm is gebruikt in dit onderzoek, omdat het
aantal goede opgaven gemakkelijk om te rekenen is naar het aantal gemaakte fouten.
Daarmee werden de uitslagen van de twee verschillende toetsen van hetzelfde soort en
dus gemakkelijker te vergelijken. Het totaal aantal opgaven bij het onderdeel rekenenwiskunde van de citotoets was 60; de foutscore ligt dus tussen de 0 en de 60.
De resultaten wiskunde in het eerste jaar zijn bepaald aan de hand van de cijfers
behaald door de leerlingen voor alle gemeenschappelijke proefwerken. Deze gegevens
werden verkregen van de wiskundedocenten van de verschillende klassen. Het laatste
gemeenschappelijke proefwerk was ten tijde van dit onderzoek nog niet afgenomen.
De resultaten hiervan ontbreken dus. Ook waren de resultaten van hoofdstuk 8 nog
niet van alle klassen bekend. De cijfers die wel bekend waren zijn alleen gebruikt

voor de voorspellende waarde van de rekentoets en onderdeel rekenen-wiskunde van
de citotoets op de resultaten van hoofdstuk 8. De totaalscore van wiskunde in het
eerste jaar is een samengestelde variabele die als volgt werd berekend:
3 × cijferH 1en 2 + 2 × cijferH 3 + 3 × cijferH 4en5 + 2 × cijferH 6 + 3 × cijferH 7
14
De weging van de verschillende cijfers komt overeen met de weging die voor de
rapportcijfers wordt gehanteerd.

Statistische technieken en analyse
Alle variabelen zijn van interval niveau, dus de analyse kan plaatsvinden door het
uitvoeren van lineaire regressie. Daarbij wordt afzonderlijk getoetst of de rekentoets
voorspellende waarde heeft voor de resultaten wiskunde in het eerste leerjaar, en of
het onderdeel rekenen-wiskunde van de citotoets voorspellende waarde heeft voor de
resultaten wiskunde in het eerste leerjaar.
Er worden dus voor de totaalscore en voor elk behaald cijfer apart telkens twee
afzonderlijke bivariate analyses uitgevoerd (voor de rekentoets en de percentielscore
afzonderlijk). Er wordt eenzijdig getoetst omdat de verwachting is dat er negatieve
correlaties gevonden worden.

Resultaten

totaalscore wiskunde

totaalscore wiskunde

Uit onderstaande spreidingsdiagrammen blijkt dat er voor zowel het aantal fouten op
de rekentoets als het aantal fouten bij het onderdeel rekenen-wiskunde van de
citotoets een negatief verband gevonden wordt met de totaalscore wiskunde in het
eerste leerjaar.

10
9
8
7
6

10
9
8
7
6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

5

10

15

20

25

0

5

10

aantal fouten rekentoets

15

20

25

aantal fouten cito

In de tabel hieronder wordt het verband nader bekeken. Voor zowel de citotoets als de
rekentoets staan de Pearson correlatiecoëfficienten vermeld met de totaalscore
wiskunde en met de resultaten van alle hoofdstukken afzonderlijk. Alle gevonden
correlaties zijn zoals verwacht negatief. Bovendien zijn ze allemaal significant. Voor
de totaalscore en de resultaten voor de hoofdstukken 1 tot en met 3 is de samenhang
in beide gevallen middelmatig. Voor de overige hoofdstukken is de samenhang zwak.

totaalscore
aantal fouten
citotoets
N
aantal fouten
rekentoets
N

H 1 en 2

H3

H 4 en 5

H6

H7

H8

-,483

-,439

-,427

-,322

-,390

-,374

-,331

215

217

217

216

217

216

111

-,510

-,523

-,419

-,365

-,370

-,373

-,262

236

237

237

237

237

236

104

Conclusies
Voor zowel het aantal fouten op de rekentoets als het aantal fouten op het onderdeel
rekenen-wiskunde van de citotoets werd een positief verband gevonden met de
resultaten wiskunde in het eerste jaar. Dat betekent dus dat naarmate een leerling meer
fouten maakt in de rekentoets/citotoets-rekenen-wiskunde de kans groter wordt op een
laag cijfer voor de wiskundetoetsen. Daar maakt hij dan dus ook meer fouten in. Dit is
ook wat de verwachting was.
Onze rekentoets voorspelt niet duidelijk beter of slechter dan de citotoets-rekenenwiskunde. Dit blijkt uit het feit dat de absolute waarde van de correlatie-coëfficienten
voor het aantal fouten op de rekentoets met de verschillende wiskunderesultaten niet
veel verschillen van die van het aantal fouten in het onderdeel rekenen-wiskunde van
de citotoets met de verschillende wiskunderesultaten.
Alleen voor hoofdstuk 1 en 2 is de samenhang tussen de rekentoets en het resultaat op
de wiskundetoets duidelijk groter dan die voor het onderdeel rekenen-wiskunde van
de citotoets. Voor de rekentoets is de correlatiecoëfficient hier –0,523 en voor de
citoscore –0,439. Omdat dit proefwerk voor een belangrijk deel uit
rekenvaardigheidsopgaven soortgelijk aan die in de rekentoets bestond was dit ook
wat wij vooraf verwachtten. In deze toets zat bijvoorbeeld een behoorlijk groot
onderdeel breuken. Dit werd op dezelfde manier getoetst als in de rekentoets; gewoon
een rijtje sommen (zie ook bijlage 2).
Tegenstrijdig aan onze verwachting is de toch wel wat sterkere correlatie (-0,331)
tussen het onderdeel rekenen-wiskunde van de citotoets en de cijfers voor hoofdstuk 8
dan de correlatie (-0,262) tussen de rekentoets en de cijfers voor hoofdstuk 8. In dit
hoofdstuk worden het rekenen met letters en formules geïntroduceerd. Misschien dat
dit toch meer van het inzicht verlangt dan van de rekenvaardigheden.
De voorspellende waarde van beide toetsen lijkt in de loop van het schooljaar af te
nemen. Dit is niet zo vreemd alleen al door de afstand in tijd. Bovendien worden als
het goed is in de loop van het jaar de verschillen die het gevolg zijn van de verschillen
tussen basisscholen goeddeels weggewerkt. De afname bij de rekentoets is iets groter
dan bij het onderdeel-rekenen wiskunde. Dit lijkt logisch: een achterstand in
rekenvaardigheden is makkelijker weg te werken dan een achterstand in inzicht.

Discussie
Onderzoeksvraag
De vraagstelling van dit onderzoek: “Is er een verband tussen de uitslag van de
rekentoets/het onderdeel rekenen-wiskunde van de citotoets en de resultaten voor
wiskunde in het eerste leerjaar” is natuurlijk enigszins beperkt. Toch zijn deze vragen
belangwekkend. Enerzijds omdat het meer licht werpt op de achterliggende vraag: hoe
bereid je een leerling van de basisschool goed voor op het vak wiskunde in het
voortgezet onderwijs? Is beheersing van de rekenvaardigheden van belang? Of is het
belangrijker dat een leerling inzicht krijgt?
Anderzijds is de voorspellende waarde van de beide toetsen voor de Boerhaavelaan
van belang, omdat de rekentoets al jarenlang wordt afgenomen en regelmatig wordt
de vraag gesteld: waarom eigenlijk? Waar kunnen de resultaten voor gebruikt
worden? Bij het bediscussiëren van de conclusies van dit onderzoek zal geprobeerd
worden deze vragen te beantwoorden.

Onderzoeksopzet
Omdat het aantal leerlingen in de eerste klassen havo/vwo redelijk te overzien is,
konden al deze leerlingen in het onderzoek worden meegenomen. Helaas was van
enkele leerlingen het dossier niet op orde: daardoor ontbreken meer citoscores dan
nodig was geweest. Ook het ontbreken van de resultaten van de rekentoets van 1A is
jammer. Bij de analyses werden telkens die leerlingen weggelaten waarvan gegevens
ontbraken die voor die betreffende analyse nodig waren. Daardoor verschilt het aantal
onderzoekseenheden per analyse. Ondanks de ontbrekende gegevens waren bij alle
analyses nog zoveel onderzoekseenheden over dat de resultaten betrouwbaar genoemd
mogen worden.
Achteraf was het handiger geweest om niet met de foutscores op de rekentoets en het
onderdeel rekenen-wiskunde van de citotoets te werken, maar juist met het aantal
goede antwoorden. De uitkomst was in principe niet anders geweest, maar was wel
eenvoudiger te interpreteren geweest. Nu werden allemaal negatieve correlaties
gevonden en een positief verband, omdat het vinden van negatieve correlaties de
verwachting was. Anders waren er zowel positieve correlaties als een positief verband
gevonden en dat is voor de geïnteresseerde buitenstaander wat gemakkelijker te
begrijpen.

Conclusies
Bij de conclusies werd al geconstateerd dat zowel de scores op de rekentoets als de
scores op het onderdeel rekenen-wiskunde van de citotoets een redelijke
voorspellende waarde hebben voor de resultaten wiskunde in het eerste leerjaar. Bij
het opstellen van de onderzoeksvraag gingen we ervan uit dat de rekentoets vooral
rekenvaardigheden toetst en dat het onderdeel rekenen-wiskunde van de citotoets
vooral inzicht toetst. Omdat de verschillen tussen de correlaties niet erg groot zijn,
zou de conclusie moeten luiden dat rekenvaardigheden en inzicht ongeveer even
belangrijk zijn voor een succesvolle wiskundecarrière. Echter, het zou ook kunnen dat

het uitgangspunt van de onderzoeksvragen niet klopt; misschien meten die toetsen
toch min of meer hetzelfde.

Suggesties voor nader onderzoek
Door de wiskundesectie van de Boerhaavelaan is in de loop van dit onderzoek
besloten om vanaf volgend schooljaar een andere, meer gedetailleerde rekentoets te
gaan afnemen (zie bijlage 8) gelijk in de eerste lesweek. Deze toets is ontwikkeld
door docenten van het Ludgercollege in Doetinchem in samenwerking met
basisscholen in en rondom Doetinchem. Bij het opstellen ervan is men uitgegaan van
het hedendaagse rekenonderwijs op die basisscholen. Dit zal waarschijnlijk niet veel
verschillen van de stand van zaken in en rondom Deventer. In die zin is de toets
eerlijker voor de leerlingen. Omdat de toets wat gedetailleerder is, is de verwachting
dat de rekenhiaten nauwkeuriger opgespoord kunnen worden. De keuze om de
leerlingen al in de eerste lesweek de rekentoets te laten maken is gemaakt om de
zwakke rekenaars gelijk vanaf het begin ondersteuning te kunnen bieden. Interessant
zou zijn om dit onderzoek volgend jaar te herhalen en te kijken wat voor invloed deze
andere procedure heeft op de correlaties: aan de ene kant is de verwachting dat er
hogere correlaties gevonden worden omdat de toets nauwkeuriger is, aan de andere
kant lagere omdat de zwakke rekenaars direct vanaf het begin ondersteuning krijgen.
Deze laatste opmerking is ook nog een derde mogelijke verklaring voor de afnemende
voorspellende waarde van de toetsen in de loop van het eerste jaar, naast de bij de
conclusies al genoemde. Juist de zwakscorende leerlingen krijgen extra vaksteunlessen naast hun gewone wiskundelessen. De bedoeling daarvan is dat zij hun
achterstand inlopen. Echter, op basis van deze onderzoeksresultaten kan niet
geconcludeerd worden dat de vakstudielessen aan hun doel beantwoorden. Daarvoor
is verder onderzoek noodzakelijk.
Wel kan geconstateerd worden dat de middelen voor de vakstudielessen op dit
moment zo minimaal zijn, dat slechts een zeer keer klein deel van de leerlingen
hiervan kan profiteren. Waarschijnlijk kan door de inzet van ICT een deel van de
achterstanden gewoon tijdens de klassikale wiskundelessen worden weggewerkt.
Nader onderzoek kan laten zien welke mogelijkheden er zijn op dit gebied.
Een andere interessante vraag is of de dalende voorspellende waarde van de toetsen
zich in de loop van de verdere havo/vwo tijd van de leerling verder doorzet. Daarbij
kan dan ook gekeken worden of de voorspellende waarde van de rekentoets inderdaad
harder daalt dan die van het onderdeel rekenen-wiskunde van de citotoets, zoals de
resultaten van dit onderzoek lijken te suggereren. Ook hiervoor is nader onderzoek
noodzakelijk.
Tenslotte werd al eerder opgemerkt dat op veel basisscholen de manier van werken in
de rekenlessen niet strookt met de ideeën achter het realistische rekenonderwijs. Er
worden nog te vaak trucjes aangeleerd. Het zou interessant zijn om te onderzoeken
wat in dit opzicht de stand van zaken van het rekenonderwijs is op de basisscholen in
Deventer en omgeving. De uitkomst van een dergelijk onderzoek kan aanleiding zijn
om tijdens de wiskundelessen vanaf het begin af aan meer aandacht te besteden aan de
manier van werken.
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