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Voorwoord
Bij Onderzoek van Onderwijs wordt moet een open opdracht gemaakt worden,
waarbij het onderwerp zelf mag worden gekozen. Het doel in deze opdracht is om op
een sociaal wetenschappelijk niveau te kijken naar de begripsvorming van leerlingen.
Mede gestuurd door mijn begeleidster van de TULO heb ik ervoor gekozen om te gaan
onderzoeken of het door Freudenthal geïnspireerde realistische wiskunde onderwijs
inderdaad iets toevoegd t.o.v. het reguliere wiskunde onderwijs zoals de meeste
uitgeverijen die nog steeds gebruiken.
Het in dit verslag beschreven onderzoek is uitgevoerd op de stageschool waar ik
ook een full-time baan heb. De 4 HAVO klas die ik daar heb is een geschikte groep
gebleken om het onderzoek in uit te voeren, waarvoor dank. Ze zijn enthousiast, te allen
tijde bereid om mee te werken en niet terughoudend in het geven van commentaar. Dit
werd bovendien nog versterkt door het feit dat de alternatieve aanpak hen inderdaad
aansprak, wat de motivatie ten goede kwam, maar daarover later meer.
De ervaring en de kennis die ik in dit onderzoek heb opgedaan kan zeker als een
verrijking gezien worden, mede door de opbouwende kritiek van mijn begeleidster van
de TULO, welke ik daarvoor hartelijk wil bedanken. Ik hoop met dit onderzoek een
bijdrage geleverd te hebben aan de verbetering vna het wiskunde onderwijs in
Nederland.
Zacharias Klaasse,
21 juli 2006

2

Inhoudsopgave
Voorwoord.................................................................................................................... 2
Inleiding........................................................................................................................ 4
Pierre van Hiele en zijn niveautheorie.......................................................................... 6
Abstractie, hoe meet je dat?.......................................................................................... 8
De opzet van het onderzoek........................................................................................ 10
De opgavenreeks, de vragenlijst en de eindtoets........................................................ 13
De opgavenreeks .................................................................................................... 13
De vragenlijst.......................................................................................................... 14
De eindtoets ............................................................................................................ 15
Analyse van de resultaten ........................................................................................... 16
Conclusies en aanbevelingen...................................................................................... 22
Literatuur .................................................................................................................... 23
Bijlage 1: Opgavenserie 1 .......................................................................................... 24
Bijlage 2: Opgavenserie 2 .......................................................................................... 26
Bijlage 3: Opgavenserie 3 .......................................................................................... 28
Bijlage 4: Opgavenserie 4 .......................................................................................... 30
Bijlage 5: De eindtoets ............................................................................................... 32

3

Inleiding
Het huidige wiskundeonderwijs is volgens verschillende vakdidactici verre van
ideaal [Keanders, 2005]. Er zou te weinig aandacht worden besteed aan de
begripsontwikkeling bij leerlingen met als gevolg dat het wiskundeonderwijs nu
voornamelijk bestaat uit het aanleren van een aantal regels en begrippen. De praktische
toepassing komt pas als alle benodigde gereedschappen aan de orde zijn geweest.
“Wiskundeonderwijs op z’n kop” zegt K. Gravemeijer [Gravemeijer, 1995]. Het
alternatief is volgens hem om juist te beginnen met een praktisch probleem en te
eindigen met het formele wiskundige bouwwerk. Dat wiskundige systeem van regels en
begrippen is dan slechts een eindproduct en niet het doel op zich. Juist het proces dat tot
dit systeem heeft geleid moet benadrukt worden volgens Freudenthal [Freudenthal,
1973]. Voorwaarde is wel dat het praktische probleem waar mee begonnen wordt
aansluit bij de belevingswereld van de leerling: “De vraag moet voor de leerling
betekenisvol zijn en dient aan te sluiten bij zijn/haar belangstelling.” [E. de Goeij,
2003].
Beginnen met een aansprekend voorbeeld dus en de leerlingen zelf op pad sturen
om het probleem opgelost te krijgen. Dat zal niet vanzelf gaan, dat zag Freudenthal ook
wel in. Een uitgekiende reeks van opgaven met hulp van de docent zal de leerling
moeten sturen, zodat men niet overal naar toe dwaalt en uiteindelijk nergens terecht
komt. ‘Guided reinvention’ noemt hij dat: geleid heruitvinden, met als doel het creëeren
van wiskundeonderwijs dat enerzijds voldoet aan het uitgangspunt van ‘wiskunde leren
op eigen gezag’ en wat anderzijds resulteert in het ‘zich eigen maken van de beoogde
wiskunde’. Tijdens dat heruitvinden ondergaat de leerling een ingewikkeld leerproces:
Hij begint met de ‘zichtbare werkelijkheid’ van het gepresenteerde probleem en eindigt
in de ‘abstracte wereld’ van wiskundige objecten. Daartussen zit het proces van
abstractieverhoging zoals van Hiele deze heeft beschreven in zijn proefschrift ‘De
problematiek van het inzicht’ in 1957. Aanvankelijk had de theorie alleen betrekking op
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het meetkundeonderwijs, maar al snel is zij uitgebreid naar andere delen van de
wiskunde.
Abstractieverhoging is ook een centraal begrip in dit onderzoek. De volgende
vraag speelt daarin een belangrijke rol: “Welke invloed heeft een ‘realistische
wiskunde’- aanpak op de begripsontwikkeling van leerlingen in de zin van
niveauverhoging?” Om hier een antwoord op krijgen zal er een alternatieve
opgavenreeks worden gemaakt die aansluit bij het idee van realistisch
wiskundeonderwijs. Deze serie opgaven wordt door een groep 4 HAVO leerlingen
gemaakt. Een controlegroep maakt tegelijkertijd de traditionele opgaven uit het boek.
Vervolgens zal in beide groepen dezelfde eindtoets worden afgenomen. De door de
leerlingen gemaakte toetsen zullen op de reguliere manier worden beoordeeld met een
cijfer tussen de 1 en de 10. Door de behaalde cijfers van beide groepen te vergelijken
kan er een conclusie worden getrokken aangaande de invloed van het gevolgde
leertraject. Bovendien zal er in de alternatieve opgavenreeks aandacht worden besteed
aan de ontwikkeling van abstractieverhoging bij de leerlingen door deze op enkele geeikte momenten te ‘meten’. Daartoe zal er wel een definitie van abstractie en van
abstractieverhoging moeten komen. En hoe meet je dat? Welke meetinstrumenten
gebruik je daarvoor? Deze en meer zaken zullen ook aandacht krijgen in dit verslag.
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Pierre van Hiele en zijn niveautheorie
Pierre van Hiele is een belangrijk persoon achter de wiskundedidactiek in
Nederland en daarbuiten. Hij werd in 1909 geboren te Amsterdam en studeerde van
1927 tot 1933 wiskunde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Hij kreeg
college’s van onder andere Mannoury, Brouwer, De Vries, Freudenthal en EhrenfestAfanassjewa. Naast zijn werk als docent deed hij onderzoek naar ontwikkelingspsychologische aspecten van wiskunde onderwijs. In 1957 promoveerde hij bij
Langeveld op het proefschrift De problematiek van het inzicht. Deze Langeveld
probeerde hem op te zetten tegen Piaget die beweerde dat kinderen geen begrip van
aantal hadden, maar alleen van getal. Van Hielle heeft Piaget nooit ontmoet, maar
voelde zich toch verbonden met hem door de gemeenschappelijke ideeën die ze wel
degelijk hadden. In dezelfde tijd promoveerde de vrouw van Van Hiele bij Freudenthal.
De theorie van Van Hiele kreeg bekendheid doordat een Rus die een lezing van
hem bijwoonde de zaken expliciet maakte: “Oh, maar als Van Hiele gelijk heeft dan kun
je eigenlijk op de lagere school al met wiskunde beginnen.” Gaandeweg begon Van
Hiele zijn niveautheorie van wiskundige leerprocessen te ontwikkelen, gestuurd door
onder andere collega’s in Australië. Aanvankelijk had de theorie alleen betrekking op
het meetkunde-onderwijs, maar al snel is zij uitgebreid naar andere delen van de
wiskunde. De volgende vier niveaus worden door Van Hiele beschreven [Kaenders,
2005]:
1. Grondniveau of nulniveau (visueel of intuïtief niveau): het kind bekijkt het
object visueel of intuïtief. Bijvoorbeeld de herkenning van een gelijkbenige
driehoek is vergelijkbaar met de herkenning van "een eik of een muis".
2. Eerste niveau (beschrijvend niveau): een object wordt herkend aan zijn
eigenschappen. Bijvoorbeeld een gelijkbenige driehoek heeft twee gelijke
zijden – of twee gelijke hoeken. Wanneer het kind deze eigenschappen
herkent, dan twijfelt het er niet meer aan dat het daadwerkelijk te maken heeft
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met een gelijkbenige driehoek is, zelfs indien het object onduidelijk is of
indien er sprake is van gezichtsbedrog.
3. Tweede niveau (informeel deductief niveau): hier zijn ook de eigenschappen
niet meer onderwerp van beschouwing: nu gaat het om het verband tussen de
eigenschappen: het gelijk zijn van twee zijden van een driehoek impliceert de
gelijkheid van twee hoeken, en andersom.
4. Derde niveau (theoretisch deductief niveau): hier is het karakter van de
verbanden tussen eigenschappen onderwerp van studie. Wat wordt er bedoeld
met stellingen als: "De gelijkheid van twee zijden van een driehoek impliceert
dat ook twee hoeken overeenkomen."? En wat wordt er bedoeld als er van de
geldigheid van de omkering van deze stelling wordt gesproken?
Volgens van Hiele is het noodzakelijk om het begrip vector al in het
basisonderwijs in te voeren. Vanuit dat begrip zal de overstap naar het middelbaar
onderwijs vloeiend verlopen. Waarom juist de vector? “Omdat die vectoren je de
mogelijkheid geven van richting. En de negatieve getallen krijg je er ook vanzelf bij.”
De intuïtie is ook één van de speerpunten van Van Hiele: “Eigenlijk iedere gedachte die
je hebt, begint met intuïtie.” Daar ligt volgens hem ook de verklaring dat meisjes het
beter doen in de wiskunde dan jongens. Die intuïtie speelt een rol op elk
abstractieniveau, zo zegt hij. Dat is dus Van Hiele: Abstractieniveaus en intuïtie.
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Abstractie, hoe meet je dat?
Zoals in de inleiding al is aangegeven ligt in dit onderzoek niet alleen de nadruk
op het bekijken van een nieuwe onderwijsvorm, maar zal er ook aandacht geschonken
worden aan de abstractieverhoging bij leerlingen. Wat is abstractieverhoging en hoe kan
je dat bij leerlingen meten? Voordat deze vragen beantwoord worden zal er eerst een
definitie van abstractie worden gegeven.
De term abstract heeft zijn wortels in het Latijnse ab (vanaf) en trahere
(verplaatsen of slepen). In het Engels komt het voor in drie vormen: Als een werkwoord
(to abstract), als een bijvoeglijk naamwoord (to be abstract) en als een zelfstandig
naamwoord (an abstract). Het duidt dan dus zowel op een proces, als op een eigenschap
of een object. [Tall, 2002] Abstractie is het proces waarbij steeds meer concrete dingen
worden losgelaten totdat het een object is geworden dat alleen nog in het brein bestaat.
Dat object heeft eigenschappen (die op zichzelf ook weer abstract kunnen zijn) waarmee
het beschreven kan worden. Een abstract object is dus eigenlijk niets! Het bestaat niet,
het is er niet. Het bestaat slecht op basis van een aantal eigenschappen die men het
toeschrijft. Daarbij is kenmerkend dat een groot aantal eigenschappen die het tastbare
object wél bezit in de abstractie niet meer genoemd worden. Denk aan het voorbeeld
van een rechte lijn. Een lijn op papier heeft wel degelijk een oppervlakte en zal zeker
niet zuiver recht zijn. Het gebastraheerde object lijn daarentegen heeft juist de
eigenschap dat het geen oppervlak heeft en zuiver recht is. Abstractie is dus ook een
zekere vorm van compressie. Het menselijk brein kan zich slechts op een beperkt aantal
dingen tegelijk richten. Het is niet in staat om alle werkelijke eigenschappen van een
zichtbare tegelijk in ogenschouw te nemen. Daarom maken mensen zich een
versimpelde voorstelling van het object waarin alleen de belangrijkste eigenschappen
nog een rol spelen.
Abstraheren is dus het proces waarbij steeds meer concrete dingen worden
losgelaten met als doel de complexe werkelijk in vereenvoudigde wijze toch te kunnen
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bevatten. Dat proces kunnen we ook benoemen met abstractieverhoging. Toch gaat
abstractieverhoging nog een stukje verder. Abstractieverhoging kenmerkt zich ook
doordat men verbanden gaat zien tussen de verschillende abstracte objecten of
eigenschappen daarvan, zoals ook beschreven in de niveautheorie van Van Hiele.
Rest nog de vraag hoe deze abstractieverhoging gemeten kan worden. David Tall
noemt een aantal dingen waaraan je abstractie kan herkennen [Tall, 2005]. Hij noemt
dan onder andere het gebruik van symbolen. Zodra een leerling een voorwerp uit
zichzelf gaat weergeven d.m.v. symbolen is het een abstract object geworden voor hem
of haar. Ten tweede noemt hij het categoriseren van objecten. Een leerling kan
verschillende objecten gaan categoriseren op basis van hun eigenschappen. Op den duur
kan zo’n categorie een eigen leven gaan leiden waardoor het een nieuw abstract object
wordt. Vervolgens is het al eerder genoemde leggen van verbanden tussen de
verschillende objecten een belangrijke stap in het abstraheren.
Aan de hand van deze dingen is het in principe mogelijk om te kijken hoever
leerlingen zijn in het proces van abstractie door ze gerichte vragen te stellen. Zien ze
bepaalde verbanden al? Hoe staat het met hun schrijfwijze, gebruiken ze al symbolen?
Deze dingen zullen ze meestal onbewust doen, dus het is wel zaak om het ‘meten’ van
de abstractie te doen middels het stellen van duidelijk en gerichte vragen. Bijvoorbeeld:
“Is er een verband tussen de situatie x en de situatie y en zo ja, wat is dat verband?” aan
de hand van het zelfgeschreven antwoord kan dan ook worden nagegaan of er al
symbolen o.i.d. gebruikt worden. Uiteraard zullen niet alle aspecten aan de orde kunnen
komen in het bestek van dit onderzoek dat slechts een beperkt aantal lessen beslaat.
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De opzet van het onderzoek
De meeste methoden voor wiskundeonderwijs in het middelbaar onderwijs zijn
nog gebaseerd op de ‘ouderwetse’ manier van onderwijzen. Vaak begint een nieuw
onderwerp met een enkele inleidende opgave. Vervolgens wordt een deel van de
benodigde theorie ‘uitgelegd’ en kan een reeks opgaven gemaakt worden om te oefenen.
Eigenlijk kan er van echte uitleg niet gesproken worden, het is slechts een meedelen van
enkele wiskundige afspraken en/of principes waarmee de opgaven op een wiskundig
correcte manier gemaakt kunnen worden. Dit herhaalt zich enkele malen totdat alle
relevante wiskundige kennis is overgebracht en daarmee wordt de leerling geacht het
proefwerk te kunnen maken. Dit vinden we bijvoorbeeld terug in de veel gebruikte
wiskundemethode Getal&Ruimte [Vuijk et al, 2000].
In dit onderzoek is voor een andere manier van onderwijzen gekozen, gebaseerd
op het idee van realistisch wiskundeonderwijs. Het begint met het presenteren van een
praktisch en aansprekend instapprobleem. Dat wiskundige probleem zal in alle opgaven
op de één of andere manier terug komen. Dat noemen we ook wel een exemplarisch
voorbeeld. Freudenthal zegt hierover: ”Zoals ik heb benadrukt, voorbeelden zijn geen
slechte dingen, als ze maar echt exemplarisch zijn, dat wil zeggen paradigmatisch.”
[Kaenders, 2005]. Belangrijk hierbij is dat het abstractieniveau van de opgaven steeds
hoger wordt, of met andere woorden: De opbouw van de opgaven zal zodanig moeten
zijn dat de leerling steeds meer inzicht krijgt in het probleem en op den duur zelf
verbanden gaat leggen tussen wiskundige objecten of eigenschappen daarvan. De
nadruk zal dus liggen op het zelfstandig werken van de leerling. De docent zal slechts
een enkele keer klassikaal de aandacht vragen om de leerlingen een overzicht te geven
van wat ze nu aan het doen zijn. Verder is het de taak van de docent om de leerlingen te
laten reflecteren op hun eigen werk (en eventueel op het werk van anderen). Dat kan
bijvoorbeeld door tijdens hun zelfwerkzaamheid langs te lopen en ze kritische vragen te
stellen.
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Het onderwerp Groeiprocessen, zoals dat beschreven staat in hoofdstuk 3 van deel
havo CM/EM 2 uit Getal&Ruimte, is een kort hoofdstuk met een duidelijke structuur.
Dat maakt het geschikt voor dit beknopte onderzoek. Bovendien valt de behandeling
van dit hoofdstuk (zoals in de planning voor 4 HAVO staat aangegeven) samen met de
uitvoering van dit onderzoek. Uit deze praktische overwegingen is er voor gekozen om
dit onderwerp in een 4 HAVO klas op de in de vorige alinea beschreven manier te
behandelen. Daartoe krijgen de leerlingen een probleem voorgeschoteld dat aansluit bij
hun belevingswereld: Het nakijkprobleem zoals die nu volgt:
Er moet nog een wiskunderepetitie van 4 HAVO nagekeken worden, maar
de docenten hebben daar voorlopig geen tijd voor. Dat is natuurlijk niet zo prettig
voor jullie, maar hoe langer het duurt voordat jullie de cijfers krijgen, hoe hoger
de cijfers worden. Meneer Klaasse heeft besloten dat jullie elke week dat hij de
repetitie later nakijkt 10% bij het cijfer opkrijgen. Meneer ten Hove zit met
hetzelfde probleem, maar die geeft elke werkdag één tiende punt bij het cijfer op.
Welke klas heeft er nu het meeste voordeel?
De controlegroep die dit onderwerp uit de methode Getal en Ruimte volgt heeft
daar vier lessen voor nodig en de te maken alternatieve opgavenreeks zal dus ook een
serie van vier lessen moeten beslaan. Bovendien zal de wiskundige inhoud overeen
moeten komen. Aan het einde van elke les zal er ‘gemeten’ moeten worden hoe het staat
met de abstractiegraad van de leerlingen. Dat zal aan de hand van enkele concrete
vragen gebeuren (zie het vorige hoofdstuk voor meer details over de vraagstelling) die
de leerlingen zo goed als mogelijk is moeten beantwoorden en inleveren bij de docent.
Aan het einde van de lessenserie beide 4 HAVO groepen dezelfde eindtoets. Deze
eindtoets zal zoals gewoonlijk beoordeeld worden met een cijfer tussen de 1 en de 10.
Aan de hand van die cijfers kan er dan nagegaan worden of er een significant verschil is
tussen de resultaten van beide groepen. Bovendien zal een analyse van de ingeleverde
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antwoorden meer duidelijk moeten geven over het ontwikkeling van het
abstractieniveau bij de leerlingen.
Bovenstaande zaken vormen zo de ingrediënten van het onderzoek, dat er ten
slotte als volgt uit komt te zien:
Onderzoeksvraag:

Welke invloed heeft een ‘realistische wiskunde’- aanpak op
de begripsontwikkeling van leerlingen in de zin van
abstractieverhoging?

Onderzoeksinstrumenten: -Een deel van een reguliere wiskundemethode
-Een zelf te ontwikkelen opgavenreeks
-Een viertal vragenlijsten die aan het einde van elke les
door de leerlingen worden beantwoord om te kijken hoe
ver men is in het proces van abstractieverhoging (zie ook
het hoofdstuk “Abstractie, hoe meet je dat?” )
-Een zelf te maken eindtoets om zo cijfermateriaal te
verzamelen
Deelnemers:

-Twee klassen 4 HAVO leerlingen, waarvan één controle
groep
-Twee docenten. Eén docent voert het onderzoek uit, de
ander kijkt kritisch mee om de objectiviteit te waarborgen

Dataverzameling:

-Van elke klas een cijferlijst uitgedrukt in cijfers van 1 t/m
10
-Van één klas de antwoorden op eerder genoemde vragen

Dataverwerking/analyse: -De gemiddelden en standaardafwijkingen van de twee
cijferlijsten uit de dataverzameling worden gebruikt om te
kijken of er een significant verschil aanwezig is.
-Een analyse van de ingeleverde vragenlijsten om te kijken
in hoeverre de leerlingen al voldoen aan de drie punten die
David Tall noemt bij abstractieverhoging (zie ook het
hoofdstuk “Abstractie, hoe meet je dat?” )
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De opgavenreeks, de vragenlijst en de eindtoets

De opgavenreeks
De te maken alternatieve opgavenreeks moet aan een aantal eisen voldoen. Eén
van de belangrijkste daarvan is dat de leerdoelen in deze opgavenreeks overeen moeten
komen met de leerdoelen uit het hoofdstuk uit Getal&Ruimte, omdat beide 4HAVO
klassen dezelfde eindtoets zullen maken. Omdat deze leerdoelen niet expliciet worden
genoemd in Getal&Ruimte, sommen we ze hier kort op:
1. Leerlingen moeten het verschil tussen lineaire en exponentiële groei kennen
2. Leerlingen moeten formules voor beide soorten groei kunnen opstellen aan de
hand van een voorbeeld uit de praktijk
3. Leerlingen moeten exponentiële groei kunnen herkennen uit een getallenreeks
4. Leerlingen moeten stijgingen (g>1) en dalingen (g<1) kunnen onderscheiden
5. Leerlingen moeten het verband tussen groeipercentages en groeifactoren kennen
6. Leerlingen moeten de groeifactor over meerdere tijdseenheden kunnen bepalen
7. Leerlingen moeten verdubbelingstijd en halveringstijd kunnen berekenen op de
grafische rekenmachine
Een tweede eis is dat de hoeveelheid opgaven, of liever de benodigde tijd om ze
op te lossen, voor beide groepen ongeveer gelijk moet zijn. De jaarlijkse planning van
4HAVO laat zien dat er voor deze leerstof ruim vier lessen beschikbaar zijn. Dat zal dus
ook ongeveer de omvang van de alternatieve opgavenreeks moeten zijn. Daarom is de
opgavenreeks opgesplitst in vier opgavenseries waarvan er elke les één afgerond moet
worden. In een eventuele vijfde les kunnen knelpunten nog besproken worden.
De eis dat de opgaven op de ‘realistische wiskundeonderwijs’-gedachte gegrond
moet zijn is duidelijk, maar hoe gaan we dat vorm geven? Dat is voor een groot deel al
besproken in het hoofdstuk ‘De opzet van het onderzoek’, maar hier nog een paar
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aanvullende opmerkingen. We beginnen de opgavenreeks met een aantal opgaven die er
toe moeten leiden dat de leerling over ‘het nakijkprobleem’ gaat nadenken. In het
volgende hoofdstuk zullen we zien hoe er inderdaad een levendige discussie op gang
kwam tussen de klasgenoten onderling. Na die inleidende opgaven zullen de eerder
genoemde leerdoelen één voor één aan bod komen in de verschillende opgaven, waarbij
in elke opgave een link wordt gelegd naar het nakijkprobleem. We hebben er voor
gekozen om, geheel in lijn met het realistische wiskundeonderwijs principe, geen
theoriegedeelten tussen de opgaven te voegen. De leerling zal zelf naar de theorie toe
moeten werken en het zelf moeten (her)ontdekken. Onderdelen die de leerling
noodzakelijk moet weten (bijvoorbeeld dat de groei bij meneer Klaasse exponentiële
groei heet) staan in de opgaven zelf vermeldt.
De alternatieve aanpak kan de leerlingen het gevoel geven niet-te-weten-wat-zemoeten-doen. Het ontbreken van theoretische gedeelten kan bovendien problemen
geven bij het leren voor de repetitie (of eindtoets). Om ze toch een ‘vertrouwd’ houvast
te geven vermelden we onder aan elke opgavenserie welke opgaven uit het reguliere
leerboek ze zouden kunnen maken. De verwachting is dat weinig leerlingen dit in de les
zullen gebruiken omdat ze hun handen vol zullen hebben aan de opgavenreeks zelf. Bij
de voorbereiding voor de repetitie zullen de leerlingen hier waarschijnlijk meer gebruik
van maken.
Aan de hand van bovengenoemde punten is de opgavenreeks ontworpen. De vier
opgavenseries zijn te vinden in bijlage 1 t/m bijlage 4. Onder aan elke opgavenserie zijn
enkele vragen afgedrukt die de leerling moet maken en moet inleveren bij de docent.
Aan de hand hiervan proberen we dan iets te zeggen over de ontwikkeling van het
niveau van de leerling gedurende de lessen. Meer hierover in de volgende alinea’s.

De vragenlijst
In het hoofdstuk ‘Abstractie, hoe meet je dat?’ kwam naar voren dat abstractie te
meten was aan de hand van drie dingen. Toch blijft het een moeilijk punt om dit op een
wetenschappelijk niveau uit te voeren. De antwoorden op de vragen die de leerlingen
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(met de hand geschreven) bij de docent hebben ingeleverd laten dit zien. Daarover in
het volgende hoofdstuk meer. Het abstractieniveau van een leerling wordt volgens
David Tall hoger:
1. zodra een leerling een voorwerp uit zichzelf gaat weergeven d.m.v.
symbolen
2. zodra een leerling verschillende objecten gaat categoriseren op basis van hun
eigenschappen
3. zodra een leerling verbanden tussen de verschillende objecten gaat leggen
De op te stellen vragen zullen elk één van de drie punten proberen te achterhalen
bij de leerling. Gebruikt de leerling consequent symbolen in zijn of haar antwoorden?
Maakt de leerling een scheiding tussen exponentiële afname en toename? Ziet de
leerling verbanden tussen de verschillende (exponentiële) grafieken? Dat zal uit de
antwoorden moeten blijken. Daarbij ligt dus niet eens in de eerste plaats de nadruk op
de juistheid van de antwoorden, maar meer nog op de manier van opschrijven en
antwoorden. Blijkt daaruit een bepaald abstractieniveau?

De eindtoets
De eindtoets wordt door beide 4HAVO groepen tegelijkertijd gemaakt in één
lesuur (ca. 45 minuten). De vraag bij het opstellen van de eindtoets is of de vraagstelling
aan de hand van een exemplarisch voorbeeld moet, of dat er meer reguliere vragen
moeten worden gesteld. Beide groepen leerlingen zijn het op dat punt anders gewend.
Daarom hebben we er voor gekozen om in de eindtoets beide soorten vragen aan de
orde te laten komen.
Meer bijzonderheden zijn er over de eindtoets niet te melden. Ze is terug te vinden
in bijlage 5.
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Analyse van de resultaten
Dit hoofdstuk zal uiteenvallen in twee delen. Ten eerste zullen de resultaten van
de toets bekeken worden. Dat kan vrij kort. Ten tweede zullen de antwoorden op de
vragenlijst bekeken worden. Dat vergt iets meer energie. We willen dit doen door van
enkele leerlingen de antwoorden onder de loupe te nemen. Maar voordat we over beide
onderwerpen iets willen zeggen, eerst even een paar algemene reacties uit de klas. Toen
het nakijkprobleem voor de eerste keer was gelezen ontstond er vrijwel direct een
levendige discussie tussen verschillende klasgenoten. De één wist heel zeker dat je
beter bij meneer ten Hove in de klas kon zitten, terwijl een ander met veel verve het
tegendeel beweerde. Men ging spontaan berekeningen uitvoeren zoals die later in de
eerste opgaven werden gevraagd. Sommigen dachten op basis daarvan direct al een
conclusie te kunnen trekken. Het was erg leuk om te zien dat men er echt niet zelf
uitkwam. Na een tijdje ging men gewoon aan de opgaven werken en je zag het inzicht
na verloop van tijd wel groter worden. Toch duurde het bij veel leerlingen zeker twee
lessen voordat men tot de conclusie kwam dat de hoogte van het eindcijfer afhankelijk
was van het begincijfer en van het aantal weken wachten. Nog langer duurde het
voordat men door had dat als je maar lang genoeg wachtte, meneer Klaasse altijd meer
punten kado gaf. Als docent was het erg leuk om mee te luisteren als de leerlingen er
onderling over praatten. De eerste les was een veelbelovend begin, al vonden de
leerlingen het duidelijk een heel vreemd idee om niet uit het boek te werken. Dat kwam
terug toen men voor de repetitie begon te leren. Wat moest je nu leren? Men kon er
moeilijk aan wennen om niet een hele verzameling regeltjes en begrippen te hoeven
leren. Een enkele leerling werd daar heel onzeker van en ging alsnog de samenvatting
uit het boek van Getal&Ruimte leren. Toch kwamen er ook veel positieve reacties uit
de klas. Men vond het leuk om op deze alternatieve manier bezig te zijn. Het kwam als
minder saai over, zo gaven ze aan. Onafhankelijk van de resultaten dus een geslaagde
proef. Maar we keren terug naar de resultaten.
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Ten eerste dus de resultaten van de eindtoets. Deze zijn weergegeven in
onderstaande tabel:
Getal&Ruimte

Alternatieve reeks

5.6

9.2

7.4

4.5

3.9

9.3

4.8

6.5

6.9

5.0

7.4

3.2

4.1

5.7

8.1

4.2

6.2

4.5

4.7

7.0

5.8

7.0

6.3

5.2

6.7

8.0

5.4

6.3

6.6

8.5
7.9

Tabel 1: Resultaten van beide 4HAVO klassen

Het gemiddelde van de cijfers van de eerste kolom is een 6.0 en van de tweede
kolom een 6.4. De standaardafwijkingen zijn respectievelijk een 1.2 en een 1.9. Het
aantal onvoldoendes is bovendien respectievelijk 5 en 6. Uit deze getallen kunnen we de
conclusie trekken dat de resultaten bij de alternatieve aanpak beter zijn, maar dat de
spreiding van de cijfers wel groter is. Voor veel leerlingen gold dat ze het allemaal
prima begrepen hadden of dat ze er juist heel weinig van snapten. Als we hier de inzet
van de leerlingen tegenover zouden zetten, dan zou blijken dat de ijverige (maar
wiskundig zwakke) leerlingen een prima cijfer hebben gehaald. Navraag bij de docent
van de andere 4HAVO klas leert ons dat dat effect in veel mindere mate aanwezig is bij
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de controlegroep. Samengevat kunnen we dus zeggen dat de ijverige leerling baat heeft
bij de alternatieve aanpak.
Het andere gedeelte van de resultaten betreft de antwoorden op de vragenlijst. Kan
hieruit worden afgeleid dat het abstractieniveau bij de leerlingen is toegenomen? Het
blijkt dat dit bij de zwakke wiskunde leerling moeilijk is vast te stellen. Ze blijven over
het algemeen hangen in het omschrijven van allemaal dingen en vinden het moeilijk om
het concreet te maken. Je ziet ze ook niet snel symbolen gebruiken. In bijna alle
gevallen werd steeds het woord groeifactor gewoon uitgeschreven i.p.v. het gebruiken
van de letter g. Het viel zelfs op dat 2-tot-de-macht-5 lang niet bij iedereen werd
genoteerd als 2^5 of 25. Gelukkig geldt dit niet voor elke leerling. We vergelijken twee
leerlingen door de antwoorden hieronder weer te geven. Daarna volgt een korte
discussie over het abstractieniveau van beide leerlingen.
Leerling 1 (lln 1) en leerling 2 (lln 2) beantwoordden de vragen als volgt:
1.1

Noem een overeenkomst tussen opgave 1 en opgave 2.

lln 1

De cijfers gaan bij allebei ongeveer even hard omhoog.

lln 2

Beide leerlingen hebben hetzelfde cijfer (Martijn en Anne + Janita en Gerard)

1.2

Hoe zie je deze overeenkomst terugkomen in opgave 7a?

lln 1

Voor het punt dat ze elkaar kruisen gaan ze bijna gelijk op.

lln 2

Zelfde lijn in grafiek

1.3

Noem een verschil tussen opgave 1 en opgave 2.

lln 1

De vijf bij meneer Klaasse gaat sneller omhoog dan de 5 bij meneer ten Hove.

lln 2

De eerste gaat met procenten, de andere gewoon met 0.1

1.4

Hoe zie je dit verschil terugkomen in opgave 7a?

lln 1

De lijn van meneer Klaasse gaat na een tijdje veel sneller omhoog dan die
andere.

lln 2

De lijn van meneer Klaasse komt hoger uit.

2.1

Zowel de 0.5 bij meneer ten Hove als de 1.1 bij meneer Klaasse zou je allebei
groeifactoren kunnen noemen. Waarom?
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lln 1

Die 0.5 en die 1.1 worden allebei gebruikt om het cijfer te laten stijgen.

lln 2

Omdat de 0.5 en de 1.1 richting/groei van de lijn in de grafiek bepalen.

2.2

Wat is het verschil tussen beide groeifactoren?

lln 1

Die 0.5 van meneer ten Hove gaat over lineaire groei, die andere over
exponentële groei.

lln 2

De ene groeifactor = 0.5 en de andere groeifactor = 1.1

2.3

Beantwoord vraag 2.2 nog eens, maar maak nu gebruik van de begrippen
‘herhaald optellen’ en ‘herhaald vermenigvuldigen’.

lln 1

Bij meneer ten Hove (lineaire groei) moet je die 0.5 steeds weer optellen, maar
bij meneer Klaasse (exponentiële groei) moet je juist steeds met 1.1
vermenigvuldigen.

lln 2

Snap ik niet!!!

3.1

Waarom zijn er bij opgave 15 drie cijfers van Peter gegeven?

lln 1

Bij een exponentiële groei liggen drie punten nooit op dezelfde lijn. Daarom heb
je drie punten nodig om te kijken of het lineair of exponentieel is.

lln 2

Want het kan zijn dat als je 2 cijfers hebt dat het 3e cijfer opeens veel hoger
uitkomt.

3.2

Waarom zijn er bij opgave 15 (zie ook opgave 16a) ook intervallen gegeven?

lln 1

Als je niet weet waar die drie punten liggen, weet je ook niet welke lijn er door
past.

lln 2

Anders kan je de groeifactor niet goed uitrekenen.

3.3

Lees het begin van opgave 19 nog eens. Welke groeifactor krijg je bij een
toename van 200%? En bij een afname van 200%?

lln 1

g = 1: 0% toename
g = 2: 100% toename, dus met g = 3 heb je 200% toename
g = 0: 100% afname, dus met g = -1 heb je 200% afname

lln 2

Toename van 200 % heeft groeifactor 2
Afname van 200 % heeft groeifactor 0.25 (helft van de helft)

3.4

Zoals je weet kan een grafiek een heleboel vormen hebben. Hoe zou je de
grafieken van opgave 17c of opgave 19a beschrijven?
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lln 1

Het zijn kromme lijnen die altijd maar één kant opbuigen. Het ligt aan de
groeifactor hoe ze gebogen zijn.

lln 2

Stijgende of dalende kromme lijnen door (0, 1)

4.1

Hoe kan je aan een exponentiële grafiek (zie bijvoorbeeld opgave 8) zien dat het
logisch is dat iets-tot-de-macht-nul één is?

lln 1

Alle exponentiële grafieken snijden de y-as in (0, 1), dus 2 ^ 0 = 1, dat kan je
aflezen in de grafiek.

lln 2

Nul invullen op de x-as, dan krijg je altijd één

4.2

Maak een samenvatting van alle dingen die je in opgave 1 t/m 28 hebt geleerd

lln 1

We hebben het verschil geleerd tussen lineaire en exponentiële groei. Bij de
eerste krijg je altijd ee rechte lijn, bij de andere een kromme lijn door het punt
(0, 1). Als je de groeifactor g en het beginpunt b weet kan je de formule
opstellen en de grafiek tekenen. Een grafiek kan naar beneden (g < 1) of naar
boven (g > 1) buigen. Voor t kan je allemaal getallen invullen zodat je ook de
groeifactor over een andere tijd kan bepalen. Ook kan je hiermee de
verdubbelingstijd en de halveringstijd berekenen op je GR.

lln 2

We hebben twee soorten groei gehad: lineair en exponentieel. Je kan bij allebei
de formule opstellen. Je kan ook andere groeifactoren berekenen als je die van
bijvoorbeeld ene jaar weet kan je die van een maand ook uitrekenen door 1/12 in
te vullen. Op je GR kan je ook verdubbelingstijd uitrekenen.
Het is direct duidelijk dat leerling 1 een hoger abstractieniveau heeft dan leerling

2. Wat het meest opvalt is dat leerling 1 lineaire en exponentiële groei zo goed weet te
herkennen; het worden langzaam maar zeker twee objecten voor haar. Ze noemt steeds
meer kenmerken waaraan exponentiële groei is te herkennen, bijvoorbeeld: “Bij een
exponentiële groei liggen drie punten nooit op dezelfde lijn.” of “Het zijn kromme
lijnen die altijd maar één kant opbuigen.” Dit in tegenstelling tot leerling 2 die bij de
laatste vraag nog steeds geen verschillen tussen beide groei weet te noemen: “We
hebben twee soorten groei gehad: lineair en exponentieel. Je kan bij allebei de formule
opstellen.” Bovendien valt bij leerling 1 op dat ze in de laatste vraag het object
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‘exponentiële grafiek’ weer verder verdeelt in twee groepen: Naar beneden buigen en
naar boven buigen. Daarmee creëert ze voor zichzelf dus weer een nieuwe objecten,
zonder deze bij name te noemen (exponentiële toename en afname), terwijl ze wel de
verbanden tussen de twee weet te benoemen (geen drie punten op één lijn).
Wat ook opvalt is dat leerling 1 steeds meer gebruik maakt van symbolen. Dat
komt duidelijk naar voren in bijvoorbeeld vraag 3.3 waar leerling 1 wel de g gebruikt
als (symbolische) schrijfwijze voor groeifactor, maar waar leerling 2 dat niet doet.
Hetzelfde zie je bij vraag 4.1 terugkomen.
Samengevat stijgt het abstractieniveau van leerling 1 dus heel duidelijk, terwijl het
abstractieniveau van leerling 2 nauwelijks verandert. Dat komt voor beide leerlingen
naar voren in het al dan niet gebruiken van symbolen, het al dan niet vormen van
wiskundige objecten en het al dan niet leggen van verbanden tussen deze objecten.
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Conclusies en aanbevelingen
In dit onderzoek hebben we gezien dat een ‘realistische wiskundeonderwijs’aanpak een positieve invloed heeft op de resultaten van de leerlingen. Het gemiddelde
van de resultaten bij de reguliere aanpak was een 6.0 ern het gemiddelde van de
resultaten bij de alternatieve aanpak was een 6.4. Daartussen zit het significante verschil
van 0.4 punten. Daarbij hoort wel de kanttekening dat de spreiding van de resultaten in
het tweede geval groter was.
Verder blijkt dat het abstractieniveau bij de alternatieve aanpak ten dele wel is te
meten. Het blijft lastig, maar de verschillen tussen de abstractieniveau’s van de
leerlingen is duidelijk waarneembaar. Bij de ene leerling zit daar een duidelijk stijgende
lijn in - zodat we kunnen spreken van een abstractieniveau verhoging - terwijl een
andere leerling juist op hetzelfde niveau blijft hangen.
Of de ontwikkeling va het abstractieniveau bij de reguliere aanpak anders verloopt
dan bij de alternatieve aanpak is door de opzet van dit onderzoek niet gebleken. In
vervolgonderzoek kan daar misschien meer aandacht aan worden besteedt.
Abstractieniveauverhoging is uberhaupt een deels braakliggend terrein waar nog
vervolgonderzoek voor noodzakelijk is. De instrumenten die in dit onderzoek gebruikt
zijn, zijn slechts beperkt en verbetering c.q. uitbreiding op dat gebied is gewenst.
Ten slotte noemen we nog twee andere aandachtspunten voor nader onderzoek.
Het is gewenst dat de omvang van het onderzoek wordt vergroot. Dat kan zowel in tijd
(vijf lessen is niet veel) als in diversiteit aan wiskundeonderwerpen als in het aantal
deelnemers. Ten tweede is het misschien mogelijk om tijdens het beoordelen van de
resultaten ook de inzet van leerlingen op de één of andere wijze mee te nemen. Dat is
een factor die de resultaten sterk kan beïnvloeden, terwijl het toch niks zegt over het
abstractieniveau.
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Bijlage 1: Opgavenserie 1
Het nakijkprobleem
Er moet nog een wiskunderepetitie van 4 HAVO nagekeken worden, maar de docenten
hebben daar voorlopig geen tijd voor. Dat is natuurlijk niet zo prettig voor jullie, maar hoe
langer het duurt voordat jullie de cijfers krijgen, hoe hoger de cijfers worden. Meneer Klaasse
heeft besloten dat jullie elke week dat hij de repetitie later nakijkt 10% bij het cijfer
opkrijgen. Meneer ten Hove zit met hetzelfde probleem, maar die geeft elke werkdag één
tiende punt bij het cijfer op. Welke klas heeft er nu het meeste voordeel?
Opgave 1
a.
Martijn heeft oorspronkelijk een 5.0 gehaald voor zijn repetitie, maar meneer Klaasse
was wel twee weken te laat. Welk cijfer heeft hij nu? Noteer al je berekeningen!
b.

Janita heeft oorspronkelijk een 7.5 gehaald voor haar repetitie, maar meneer Klaasse
was wel drie weken te laat. Welk cijfer heeft ze nu? Noteer al je berekeningen!

Opgave 2
a.
Anne heeft oorspronkelijk een 5.0 gehaald voor haar repetitie, maar meneer ten Hove
was wel twee weken te laat. Welk cijfer heeft ze nu? Noteer al je berekeningen!
b.

Gerard heeft oorspronkelijk een 7.5 gehaald voor zijn repetitie, maar meneer ten Hove
was wel drie weken te laat. Welk cijfer heeft hij nu? Noteer al je berekeningen!

Opgave 3
Mark beweert dat je beter bij meneer Klaasse
in de klas kan zitten, want daar krijg je meer
punten per week kado.
a.
Is Martijn het met Mark eens denk je?
Waarom wel/niet?
b.

Klaasse
Mark
Martijn
Janita
Jan Willem
Karel
Marlies

Is Gerard het met Mark eens denk je?
Waarom wel/niet?

5.5
5.0
7.5
4.4
3.9
3.5

ten Hove
Anne
Pieter
Gerard
Marjolein
Wouter
Frank

5.0
5.5
7.5
8.0
4.4
3.5

Opgave 4
Jan Willem en Wouter hebben allebei een 4.4 gehaald en beide docenten zijn een week te laat.
a.
Reken uit welke cijfers deze jongens na een week krijgen.
b.

Is Wouter het met de uitspraak van Mark eens denk je? Waarom wel/niet?

Opgave 5
Jan Willem en Wouter hebben dus allebei een 4.4 gehaald, maar beide docenten zijn nu vijf
weken te laat.
a.
Reken uit welke cijfers deze jongens na vijf weken krijgen.
b.

Is Wouter het nu met de uitspraak van Mark eens denk je? Waarom wel/niet?
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Opgave 6
Marlies en Frank komen er niet uit bij welke docent ze nu beter hadden kunnen zitten en
roepen de rest van de klas erbij om hen te helpen.
a.
Marjolein zegt na enig aarzelen: “Het ligt eraan.” Wat bedoeld ze hiermee, waar kan
het aan liggen?
b.

Wouter komt op het idee om een tabel voor Marlies en Frank te maken. Maak de tabel
die Wouter waarschijnlijk bedoeld heeft.

Opgave 7
Marlies en Frank kijken naar de tabel, maar snappen er nog steeds niks van: “Leuk, al die
getallen, maar wat kunnen we hier aan zien?”
a.
Maak bij de tabel een grafiek. Wat zet je bij de assen? Hoe lang maak je de assen?
b.

Probeer aan Marlies en Frank uit te leggen bij welke docent ze het beste in de klas
kunnen zitten.

PROBEER DE VOLGENDE VRAGEN IN EIGEN WOORDEN TE BEANTWOORDEN EN LEVER DE ANTWOORDEN IN BIJ JE DOCENT:
1.1
1.2
1.3
1.4

Noem een overeenkomst tussen opgave 1 en opgave 2.
Hoe zie je deze overeenkomst terugkomen in opgave 7a?
Noem een verschil tussen opgave 1 en opgave 2.
Hoe zie je dit verschil terugkomen in opgave 7a?

Om te kijken of je alles begrepen hebt kan je de volgende opgaven uit het boek maken:
1, 2, 6
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Bijlage 2: Opgavenserie 2
Opgave 8
Als je de grafiek van opgave 7 goed hebt
getekend zie je twee verschillende lijnen, de
ene met het cijfer voor Marlies en de andere
met het cijfer voor Frank. Op de horizontale as
staat het aantal weken dat 4 HAVO op de
repetitie heeft moeten wachten (0 t/m 10) en
op de verticale as de bijbehorende cijfers (3
t/m 10).
a.
Heb je de grafiek niet helemaal goed in
je schrift staan? Maak dan een nieuwe
tabel en de neem de bijbehorende
grafiek ook over in je schrift.
b.

In de grafiek zie je twee snijpunten. Geef de coördinaten van beide snijpunten.

c.

Welke betekenis heeft het rechter snijpunt?

Opgave 9
Jan Willem en Wouter hebben allebei een 4.4 gehaald en ze willen ook wel zo’n grafiek voor
hun geval. Je hebt net beloofd dat wel even te zullen doen voor beide heren als er nog zes
komen met dezelfde vraag. Dat wordt je teveel werk en je beloofd ze om uit te leggen hoe
Jan Willem en Wouter het zelf op hun GR kunnen doen.
a.
Eén van de twee lijnen kan je nog wel op je GR plotten. Welke van de twee? Stel de
formule van die lijn op en plot hem op je GR. Geef duidelijk aan hoe je aan de formule
bent gekomen.
b.

Je wilt graag ook die andere lijn op je GR plotten. Zou er voor deze lijn wel een
formule bestaan denk je? Waarom wel/niet?

Opgave 10
We kijken nog eens naar de 5.5 van Martijn. Hij zit bij meneer Klaasse in de klas.
a.
Schrijf netjes onder elkaar de berekeningen helemaal uit als je wilt weten welk cijfer
hij heeft na 1, 2, 3 of 4 weken.
b.

Na twee weken schreef je waarschijnlijk op (er zijn meerdere mogelijkheden):
cijfer = 5.5 × 1.1 × 1.1 ≈ 6.7 . Toch kan het nog korter. Schrijf deze berekening eens op
als je gebruik maakt van kwadraten.

c.

Probeer de rest van de berekeningen ook korter in je schrift op te schrijven.

d.

Martijn wenst meneer Klaasse veel traagheid toe en wil wel eens weten wat zijn cijfer
na 20 weken is. Maak de berekening voor Martijn en neem deze over in je schrift.
Gebruik je rekenmachine om Martijn blij te maken. Welk cijfer heeft hij nu?

26

Opgave 11
Terug naar de formule van de tweede lijn. We beginnen dus met de 5.5 van Martijn en elke
keer vermenigvuldigen we deze met 1.1. Ook weten we nu dat 1.1 × 1.1 × 1.1 = 1.13 en
1.1 × 1.1 × 1.1 × 1.1 × 1.1 = 1.15 .
a.
Schrijf de formule voor het cijfer van Martijn op met c het eindcijfer en t het aantal
weken.
b.

Plot de formule van vraag a) op je GR. Neem het window [0, 6]×[0, 10]

Opgave 12
Zie ook opgave 8.
a.
Stel de formules op voor Marlies en Frank
b.

Plot beide formules op je GR en neem een schets over in je schrift. Komen de
grafieken van opgave 8 overeen met de plot op je GR?

Opgave 13
Stel, b is je oorspronkelijke cijfer, t de nakijktijd in weken en c je eindcijfer. Je hebt gezien
dat je bij meneer ten Hove steeds een formule krijgt van de vorm: c = 0.5t + b .
a.
Hoe noem je zo’n formule en wat kan je dus zeggen over de vorm van de bijbehorende
grafiek?
b.

Welke vorm heeft de formule bij meneer Klaasse? Gebruik dezelfde letters b, t en c.

Opgave 14
De formule bij meneer Klaasse noemen we een exponentiële formule. In die formule noem je
t de exponent.
a.
Hoe noem je de b in de formule?
b.

Welk getal noem je dan de groeifactor denk je?

c.

Welke groeifactor krijg je als het cijfer elke week met 25 procent wordt verhoogt?

PROBEER DE VOLGENDE VRAGEN IN EIGEN WOORDEN TE BEANTWOORDEN EN LEVER DE ANTWOORDEN IN BIJ JE DOCENT:
2.1
2.2
2.3

Zowel de 0.5 bij meneer ten Hove als de 1.1 bij meneer Klaasse zou je allebei
groeifactoren kunnen noemen. Waarom?
Wat is het verschil tussen beide groeifactoren?
Beantwoord vraag 2.2 nog eens, maar maak nu gebruik van de begrippen ‘herhaald
optellen’ en ‘herhaald vermenigvuldigen’.

Om te kijken of je alles begrepen hebt kan je de volgende opgaven uit het boek maken:
5, 7, 8
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Bijlage 3: Opgavenserie 3
Opgave 15
Peter zit in de 4 HAVO klas van meneer Blankesteijn en zegt: “Mijn oorspronkelijke cijfer
was een 5.0, na één week kreeg ik een 6.0 en na twee weken een 7.2”.
a.
Reken uit: 7.2 ÷ 6.0 en 6.0 ÷ 5.0
b.

Leg uit of meneer Blankesteijn een lineaire of een exponentiële formule heeft
gebruikt.

c.

Welke cijfer krijgt Peter na drie weken wachten?

Opgave 16
We weten nog wel wat intervallen zijn. Zo is [4, 6] bijvoorbeeld de tijd tussen week 4 en
week 6.
a.
Welke intervallen ben je tegengekomen in opgave 15?
b.

Probeer eens in eigen woorden uit te leggen hoe je de groeifactor bij een serie getallen
(bijvoorbeeld de drie cijfers van Peter) uit kan rekenen. Maak daarbij gebruik van het
woord interval.

Opgave 17
a.
Wat is de groeifactor bij meneer Blankesteijn?
b.

Stel de formule op voor het cijfer van Peter.

c.

Plot de grafiek bij deze formule op je GR.

Opgave 18
Peter is goed in wiskunde, maar de cijfers op zijn rapport gaan wel achteruit. De eerste
periode heeft hij voor wiskunde een 9.0, de tweede een 8.1 en de derde een 7.3.
a.
Bereken de ‘groei’factor bij deze cijfers.
b.

Waarom staat ‘groei’ tussen aanhalingstekens denk je?

c.

Hoeveel procent gaat er van zijn cijfer af na elke periode?

Opgave 19
Bij een groeifactor kleiner dan één hoort dus een exponentiële afname en bij een groeifactor
groter dan één hoort een exponentiële groei.
a.
Schets de grafieken (eventueel met behulp van je GR) van de volgende formules:
y = 3 ⋅ 2 t en y = 3 ⋅ 0.5 t
b.

Hoe kan je zonder intersect te gebruiken toch weten waar de grafieken elkaar snijden?
Geef het snijpunt.
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Opgave 20
We kijken nog een naar de klas van meneer
Blankesteijn (zie opgave 15). Arne, een
klasgenoot van Peter, heeft zijn eindcijfer en
de wachttijd uitgezet in de grafiek hiernaast.
a.
Geef de coördinaten van 5 punten op
de grafiek.
b.

Geef 4 intervallen van deze grafiek.

c.

Bereken voor elk interval de
groeifactor.

d.

Hoe komt het dat je bij c) verschillende antwoorden krijgt?

e.

Neem het gemiddelde van alle gevonden groeifactoren en bepaal daarmee de formule
die bij deze grafiek hoort.

Opgave 21
Zoals je misschien al opgevallen was heeft Arne hier een fout gemaakt, want de groeifactor
bij Peter (opgave 17a) was heel anders.
a.
Plot de formules van beide jongens (zie ook opgave 17b) in één grafiek. Gebruik het
window [0, 4] × [0,10].
b.

De twee grafieken snijden elkaar nergens. Onderzoek of dat buiten het window zo
blijft. Had je dat verwacht?

PROBEER DE VOLGENDE VRAGEN IN EIGEN WOORDEN TE BEANTWOORDEN EN LEVER DE ANTWOORDEN IN BIJ JE DOCENT:
3.1
3.2
3.3
3.4

Waarom zijn er bij opgave 15 drie cijfers van Peter gegeven?
Waarom zijn er bij opgave 15 (zie ook opgave 16a) ook intervallen gegeven?
Lees het begin van opgave 19 nog eens. Welke groeifactor krijg je bij een toename van
200%? En bij een afname van 200%?
Zoals je weet kan een grafiek een heleboel vormen hebben. Hoe zou je de grafieken
van opgave 17c of opgave 19a beschrijven?

Om te kijken of je alles begrepen hebt kan je de volgende opgaven uit het boek maken:
9, 11, 14
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Bijlage 4: Opgavenserie 4
Opgave 22
Meneer Klaasse en meneer ten Hove hebben de repetitie na 1 werkdag nagekeken. De
leerlingen van meneer ten Hove krijgen er dus 0,1 punt bij, maar hoe zit het met de cijfers bij
meneer Klaasse?
a.
Janita zegt: “In 5 werkdagen gaat het cijfer 10% omhoog dus in 1 werkdag gaat het
cijfer 2% omhoog”. Ben je het met Janita eens? Waarom wel/niet?
b.

Stel een exponentiële formule voor Janita op (zie tabel opgave 3).

c.

Wat is het eindcijfer van Janita na 2 weken?

Opgave 23
2 t spreek je uit als 2-tot-de-macht-t. We gaan eens rare getallen voor t invullen:
a.
Hoeveel is 2-tot-de-macht-nul? En hoeveel is 3-tot-de-macht-nul? (probeer op je
rekenmachine).
b.

Reken uit op je rekenmachine: 4^0,5 en √(4). Probeer ook eens: 2^0,5 en √(2) Wat valt
je op?

Opgave 24
Zo te zien hoef je voor t niet per see een heel getal in te vullen. Kijk nog eens naar
opgave 22. Ga er even vanuit dat één werkdag één-vijfde week is.
a.
Wat wordt het cijfer van Janita bij meneer Klaasse na één werkdag? Wat vul je nu in
voor t?
b.

Wat wordt het cijfer van Janita bij meneer Klaasse na een halve week? Wat vul je nu
in voor t?

c.

Corine zegt: “In 5 werkdagen gaat het cijfer 10% omhoog dus in 1 werkdag gaat het
cijfer 1,9% omhoog.” Hoe komt Corine aan 1,9%?

Opgave 25
In opgave 17a zagen we dat meneer Blankesteijn elke vijf werkdagen 20% bij het cijfer
opgeeft.
a.
Welke groeifactor per week hoort hier bij?
b.

Welke groeifactor per dag hoort hier bij?

c.

Stel de formule voor het eindcijfer bij meneer Blankesteijn op waarbij t nu het aantal
dagen is in plaats van het aantal weken.
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Opgave 26
Meneer Klaasse wil niet zo lang wachten met nakijken totdat het cijfer van één van zijn
leerlingen verdubbeld is.
a.
Martijn had oorspronkelijk een 5,0. Probeer eens uit te rekenen na hoeveel weken zijn
cijfer is verdubbeld. Schrijf op hoe je aan het antwoord komt.
b.

Doe hetzelfde voor Marlies die een 3,5 heeft gehaald.

c.

Doe tenslotte hetzelfde nog eens voor Karel die een 3,9 heeft gehaald.

d.

Wat valt je op aan de antwoorden bij a), b) en c)?

Opgave 27
In de vorige opgave heb je de zogenaamde verdubbelingstijd uitgerekend. Dat is de tijd die je
nodig hebt om een hoeveelheid te verdubbelen.
a.
Hangt de verdubbelingstijd af van het begincijfer (zie opgave 26d)?
b.

Zou de verdubbelingstijd bij meneer Blankesteijn langer of juist korter zijn dan bij
meneer Klaasse? Leg uit waarom je dat denkt!

c.

Na hoeveel weken is het cijfer bij meneer Blankesteijn verdubbeld?

Opgave 28
Helaas wordt er bij de repetitie van meneer Klaasse nogal afgekeken. Elke keer dat meneer
Klaasse iemand betrapt gaat er 25% van zijn of haar cijfer af. Janita is één keer betrapt op
afkijken en Martijn maar liefst drie keer. Ga er in deze opgave vanuit dat meneer Klaasse de
repetitie direct nakijkt
a.
Welke groeifactor hoort er bij deze 25%?
b.

Geef de cijfers van Janita en Martijn.

c.

N is het aantal keer afkijken, c het eindcijfer en b het oorspronkelijke cijfer. Geef de
formule voor het eindcijfer.

d.

Leg in eigen woorden uit wat er bedoeld wordt met halveringstijd? Wat is de
halveringstijd in deze opgave?

PROBEER DE VOLGENDE VRAGEN IN EIGEN WOORDEN TE BEANTWOORDEN EN LEVER DE ANTWOORDEN IN BIJ JE DOCENT:
4.1
4.2

Hoe kan je aan een exponentiële grafiek (zie bijvoorbeeld opgave 8) zien dat het
logisch is dat iets-tot-de-macht-nul één is?
Maak een samenvating van alle dingen die je in opgave 1 t/m 28 hebt geleerd.

Om te kijken of je alles begrepen hebt kan je de volgende opgaven uit het boek maken:
20, 23, 25, 28,
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Bijlage 5: De eindtoets

Repetitie 4 HAVO CM/EM 2 – Hoofdstuk 3 – Groeiprocessen
Opgave 1
Tijdens het maken van deze repetitie neemt je gemiddelde zweetproductie exponentieel toe met 25 % per kwartier. Aan het begin van
de repetitie is de zweetproductie op het standaard niveau van 10 mL
per kwartier.
a. 2p Met hoeveel procent neemt je zweetproductie per minuut toe?
(rond af op 3 decimalen)
b.

3p

Stel de formule op die bij deze exponentieele groei hoort met t
de tijd in minuten.

c.

2p

Plot de grafiek op je GR en neem de schets over. Neem het window [0, 50] × [0, 25]

d.

4p

Geef de verdubbelingstijd in minuten nauwkeurig. Schrijf duidelijk op hoe je aan je
antwoord gekomen bent!

Opgave 2
In 1984 had de Fruytier 204 leerlingen. Vijf jaar later waren dat er 580 en in 1994 telde onze
school 1668 leerlingen.
a. 3p Leg uit dat dit een exponentieele groei is geweest.
b.

3p

Bepaal de groeifactor per jaar.

c.

2p

Welk leerlingaantal had je in 2006 verwacht? Klopt dit met de werkelijkheid?

Opgave 3
Een hoeveelheid neemt per maand met 8 % af.
a. 2p Geef de groeifactor per jaar.
b.

2p

Geef de groeifactor per week.

c.

4p

Geef de halveringstijd in weken nauwkeurig.

cijfer = (aantal punten + 3) / 3
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