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Samenvatting
Transfer is het toepassen van het geleerde in een nieuwe context. En is dat niet het
uiteindelijke doel van het onderwijs? Wat hebben leerlingen aan kennis en
vaardigheden die niet op nieuwe gebieden toegepast kunnen worden?
Wanneer zijn leerlingen succesvol bij transfer en wanneer niet? David Tall heeft een
uitgebreide theorie ontwikkeld over wiskundig denken en de ontwikkeling van de
cognitieve structuur. Een cognitieve eenheid is een stukje informatie waar bewust
op gefocust kan worden. De cognitieve structuur in de hersenen bestaat uit al die
informatie, alle eenheden, die verbonden zijn in een gecompliceerd web. De
cognitieve structuur in de hersenen wordt krachtiger naarmate informatie sterker
gecomprimeerd kan worden, en er meer en meer verbindingen ontstaan tussen
stukjes informatie. Leerlingen reageren op onbegrip van de stof met procedureel
leren.
De onderzoeksvraag luidt:
Welke is in het geval van het begrip integraal de relatie tussen succesvolle
transfer en de cognitieve structuur van een leerling?
Ik heb vijf leerlingen een som voorgelegd waarbij ze de lengte van een stuk grafiek
moesten bepalen. Daartoe moesten ze een integraal gebruiken, op een totaal nieuwe
manier. De leerlingen werden één voor één geïnterviewd en gevraagd om hardop na
te denken, terwijl ze de som maakten. De interviews zijn op band opgenomen. Deze
casestudies illustreren de relatie tussen succesvolle transfer en de cognitieve
structuur.
Over het algemeen kunnen we concluderen, dat het succes van transfer direct
bepaald wordt door de kracht van de cognitieve structuur. Een leerling met een
sterk hiërarchische structuur, waarin veel compressie heeft plaatsgevonden, en dat
rijkelijk verbonden is, heeft:
• minder cognitieve inspanning nodig voor een probleem,
• en dus meer overzicht over het probleem,
• meer energie over voor de comparator,
• meer werkelijk begrip van de voorkennis
• en meer vermogen tot creatief denken, en heeft daardoor
• meer succes bij transfer!
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1.

Inleiding

1.1

Doelen

In het onderwijs worden aan de lopende band doelen gesteld. De overheid heeft een
reeks doelen voor ogen bij de formulering van de eindexameneisen. Scholen hebben
ontwikkelingseisen waaraan eindexamenleerlingen moeten voldoen. Er zijn doelen
die horen bij het afronden van een leerjaar. Docenten hebben tijdens elke les een
ander doel voor ogen. En wanneer een hoofdstuk afgerond is, maakt de docent een
toets die controleert of de doelen bereikt zijn.
Tenminste, dat is de bedoeling. Maar toetst een proefwerk altijd alle doelen die een
docent koppelt aan het betreffende hoofdstuk?
De doelen die een docent (of een school of een overheid) kan stellen ten aanzien van
onderwijs zijn zeer divers. In het algemeen hebben doelen betrekking op kennis,
vaardigheden of begrip. Maar worden die doelen bereikt? En wordt altijd
geëvalueerd of doelen bereikt zijn?
Onderstaand voorbeeld zal veel wiskundedocenten herkenbaar voorkomen:
Kees heeft dit hoofdstuk goed begrepen, denkt de docent. Hij maakt zijn sommen
goed, en werkt lekker door. Maar dan, vlak voor het proefwerk, maakt Kees opeens
een opmerking, waaruit blijkt dat hij helemaal niet beseft wat hij doet! Maar de
toets maakt hij vervolgens prima! Het proefwerk heeft de doelen met betrekking tot
kennis en vaardigheden als voldoende beoordeeld. Maar het werkelijke begrip is
blijkbaar niet getoetst.
Op korte termijn heeft Kees geen probleem denk ik. Maar op langere termijn zal het
gebrek aan begrip hem op gaan breken. Naar mate de stof complexer wordt, zal het
onthouden van algoritmen en trucjes steeds lastiger worden. En transfer, het
toepassen van het geleerde in een nieuwe context, is vrijwel onmogelijk zonder
werkelijk begrip. En is dat niet het uiteindelijke doel van het onderwijs? Wat hebben
leerlingen aan kennis en vaardigheden die niet op nieuwe gebieden toegepast
kunnen worden? Wat heeft dat voor gevolgen voor het succes van een leerling in het
vervolgonderwijs?
Al die vragen zal ik niet beantwoorden binnen dit onderzoek, maar ze zijn wel de
motor, de stimulans van het onderzoek.
1.2

Transfer

Ik ga kijken naar transfer, oftewel, het kunnen toepassen van bestaande kennis in
nieuwe contexten of nieuwe soorten problemen. Meer specifiek zal ik gaan kijken
naar hoofdstuk 2: Toegepaste integralen uit de methode Moderne Wiskunde voor
wiskunde B2, 5VWO. Daarin gaan de leerlingen hun kennis van integralen
toepassen op nieuwe gebieden. Pure transfer dus. Hoe succesvol kunnen de
leerlingen transfer toepassen? En hoe werkt die transfer precies? Wat gaat er om in
hun hoofden? Wat maakt de ene leerling succesvol bij transfer en de ander niet?
Maar daarvoor moeten we eerst ontdekken wat wiskundig denken inhoudt. Wat is
‘begrijpen’ eigenlijk? Kun je iets op verschillende niveaus begrijpen? En zo ja, hoe
werkt dat dan? En wanneer is het succesvol?
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1.3

David Tall

David Tall schrijft al sinds de jaren zeventig over de ontwikkeling van wiskundig
denken. Zijn theorie over de opbouw van een cognitieve structuur, en het vermogen
tot wiskundig denken dat daaruit volgt, groeit nog steeds. Het is in al die jaren een
rijke gefundeerde theorie geworden. In hoofdstuk 2 zal ik uitgebreid ingaan op zijn
werk.
1.4

Onderzoeksvraag

Ik ga in het licht van David Tall kijken naar transfer bij leerlingen in 5VWO. Is het
verschil tussen sterkere en zwakkere leerlingen werkelijk terug te leiden tot de
verschillen in cognitieve structuur die David Tall beschrijft? Dit leidt tot mijn
onderzoekvraag:

Welke is in het geval van het begrip integraal de relatie
tussen succesvolle transfer en de cognitieve structuur
van een leerling?

1.4.1 Aanpak
In hoofdstuk 3 beschrijf ik de aanpak van mijn onderzoek. Ik heb vijf leerlingen een
som laten maken, waarbij ze met behulp van een integraal de lengte van een stuk
grafiek gaan bepalen. Dat hebben ze nog nooit eerder gedaan, of gezien. Ze moeten
daarvoor zelf een aantal lastige stappen zetten, waarbij creatief wiskundig denken
een vereiste is.
De interviews met de leerlingen zijn op band opgenomen. Het zijn in feite case
studies. Het aantal leerlingen is te gering en de onderzoeksvraag te complex om op
deze wijze sluitende uitspraken te kunnen doen. Maar de case studies zijn wel een
krachtig middel om de theorie te illustreren of onderuit te halen.
1.4.2 Opbouw verslag
Hoofdstuk 2 bevat het theoretische kader, gevolgd door de beschrijving van de
onderzoeksaanpak en belangrijke aannamen in hoofdstuk 3. De resultaten zijn
verwerkt in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 sluit af met een discussie van de resultaten
geplaatst in het kader van de theorie. In de bijlagen zijn tot slot de uitwerkingen van
de interviews in zijn geheel te vinden.

7

2.

Wiskundig denken en de cognitieve structuur

2.1

Constructivisme

Het fundament van dit onderzoek stoelt grotendeels op het constructivisme. Het
constructivisme is ontstaan uit het werk van Piaget. In het constructivisme ligt de
nadruk op de leerling, en niet op de leraar, zoals vroeger meer het geval was. De
leerling moet leren, door interactie met objecten en gebeurtenissen, en leert door
zelf te doen. De leerling “construeert” dus zelf ideeën en theorieën over concepten en
problemen.
Het constructivisme is ontstaan als reactie op zowel het overdrachtsonderwijs als op
sommige vormen van zelfgestuurd leren [1]. Objectivisten geloven dat kennis een
object is dat op zichzelf kan bestaan, buiten het menselijk brein. Kennis kan
overgedragen worden van docent naar een passief luisterende leerling. Dit is de
kern van het overdrachtsonderwijs. Constructivisten gaan daar tegen in. Zij geloven
dat kennis nooit op zichzelf kan staan, maar alleen ‘bestaat’ in het brein van een
individu. Elk individu moet zijn eigen kennis construeren, op basis van interactie
met de werkelijkheid. De leerling wordt in zijn leerproces beïnvloed door de docent,
maar ook door zijn eigen ideeën en gevoelens, de context, en de voorkennis.
Aanhangers van het zelfgestuurd leren geloven dat de leerling alles volledig zelf
moet ontdekken. Met name in de jaren zestig was dit even populair en het lijkt nu
weer sterk in opkomst te zijn. In beginsel lijkt het misschien op het constructivisme,
maar een belangrijk verschil is dat constructivisten aan docenten een veel actievere
en meer sturende rol toe kennen, terwijl in het zelfgestuurd leren de rol van de
docent zo passief mogelijk moet zijn.
Zowel overdrachtsonderwijs als zelfontdekkend leren kan leiden tot misconcepties
bij de leerling die in een later stadium tot problemen kunnen leiden. De actievere rol
van de docent in het constructivisme moet misconcepties voorkomen.
Binnen de constructivistische onderwijsvisies zijn meerdere stromingen te
onderscheiden: de individueel-constructivistische onderwijsvisie en de sociaalconstructivistische onderwijsvisie [1].
2.1.1 Individueel- versus sociaal-constructivisme
In het individueel-constructivisme staat de interactie tussen lerende en
werkelijkheid centraal [1]. De docent is vooral van belang voor het aanbieden van
stimulerende leeromgevingen en het introduceren van nieuwe ideeën. Verder ligt de
verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de lerende zelf. Het draait daarbij om
het ontwikkelen van kennis en het verhogen van het abstractieniveau door het
beschrijven, bewerken en manipuleren van objecten.
Het sociaal-constructivisme gaat uit van een actievere rol voor de docent. De docent
daagt de leerling uit, door activiteiten voor te schotelen, die de leerling nog net niet
zonder hulp kan. Activiteiten in de ‘zone van naaste ontwikkeling’. Dit zijn bij
voorkeur reële probleemsituaties met een rijke context. In het sociaalconstructivisme ligt het accent vooral op het ontwikkelen van het
probleemoplossend vermogen.
In het huidige wiskundeonderwijs wordt meestal een combinatie van het
individueel- en het sociaal-constructivisme beoogd:
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i)
ii)

2.2

de leerling verhoogt zijn abstractieniveau van de geleerde begrippen door
die begrippen te beschrijven, bewerken en manipuleren,
de leerling ontwikkelt flexibele strategieën voor het oplossen van diverse
problemen, door het uitwerken van contextrijke problemen in de zone van
naaste ontwikkeling.
Begrijpen van wiskunde

Zoals aangegeven in de inleiding is het niet altijd duidelijk of een leerling de stof ook
werkelijk begrepen heeft. In een één-op-één gesprek kan een docent daar wel achter
komen natuurlijk, maar in een klas van dertig leerlingen is dat niet altijd mogelijk.
Ook de proefwerken toetsen lang niet altijd het werkelijke begrip van de leerlingen.
Daarbij is er ook geen zwart-witte scheiding tussen begrip en onbegrip.
2.2.1 Sieb Kemme
Sieb Kemme noemt in zijn boek Uitleggen van Wiskunde [2] drie soorten begrijpen.
1. Instrumenteel begrijpen: het vermogen een geschikte oplossingsmethode toe
te kunnen passen, zonder te begrijpen waarom.
2. Relationeel begrijpen: het vermogen specifieke regels of procedures af te
kunnen leiden uit meer algemene wiskundige regels.
3. Logisch begrijpen: het vermogen wiskundige symbolen met relevante
wiskundige ideeën te verbinden en deze ideeën tot ketens van logische
argumenten te combineren.
Hij heeft het daarbij specifiek over het begrijpen van een wiskundige uitleg van een
docent. Deze beschrijving is dus nog te beperkt om een algemene theorie over het
begrijpen van wiskunde aan op het hangen. Wel valt af te leiden dat transfer pas bij
het hoogste soort begrijpen mogelijk wordt.
Beschrijvingen over het begrijpen van wiskunde als die van Kemme zijn in grote
overdaad te vinden in de literatuur. Het geeft geen verklaring noch een
overkoepelend model voor de ontwikkeling van wiskundig denken. Ik heb gezocht
naar een model dat wel alle aspecten omvat, maar daarover later meer.
2.2.2 Van Hiele
Dina en Pierre van Hiele ontwikkelden in de jaren vijftig een theorie over wiskundig
begrijpen, die erg populair werd onder wiskundige didactici en onderwijzers. Met
name in de VS is de theorie algemeen omarmd en zelfs verder aangepast.
Het Van Hiele Model gaat uit van drie niveaus van begrijpen. Hun onderzoek heeft
zich vooral gericht op de elementaire meetkunde. Zij spreken dus niet van
verschillende soorten begrijpen zoals bij Kemme e.a., maar van hiërarchische
niveaus, die in elkaar over gaan [i], [ii], [iii], [1] en [3].
•

Het nul-niveau: het niveau van de zintuiglijke waarneming en beschrijvingen.
De leerling denkt in termen van objecten, nog niet in categorieën. Intuïtief,
visueel, verbaal en objectmatig.
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•

Het tweede niveau: het niveau van de analyse. De leerling gaat reflecteren op
het nul-niveau. Categorieën en vuistregels ontstaan. De leerling kan werken
met figuren, schema’s en grafieken.

•

Het derde niveau: het niveau van de logica. De leerling gaat reflecteren op het
tweede niveau. Hij ontdekt systemen en verbanden in de verschillende
categorieën en regels. De theorie wordt één geheel. Eigenschappen en regels
worden logisch geordend.

Elk niveau wordt gekenmerkt door een eigen (symbool)taal en eigen typen
problemen. Wanneer een leerling aangesproken wordt op een te hoog niveau zal de
leerling reageren met onbegrip, en vaak teruggrijpen naar reproductief leren. Door
steeds te onderzoeken op welk niveau de leerling zich bevindt, en daar de
problemen en het taalgebruik op aan te passen, kan een leerling begeleid worden
naar een hoger niveau. Ook hier is pas op het hoogste niveau werkelijk begrip
bereikt en wordt transfer mogelijk.
De overgang naar een hoger niveau gaat volgens Murray [3] het beste via de
volgende fasen:
1. informatie
2. geleide oriëntatie
3. uitleg
4. vrije oriëntatie
5. integratie.
Het Van Hiele Model is heel toepasbaar in de meetkunde, en elementaire wiskunde
op de middelbare school, maar bleek lastiger te gebruiken bij vergevorderde
wiskunde. Ik heb geprobeerd de niveaus van Van Hiele te vertalen naar
integraaltheorie, maar bleef met veel gaten zitten. De niveaus waren niet duidelijk te
definiëren. Door de grote schat aan voorkennis die leerlingen uit 5VWO al bezitten
bleek het lastig om een grondniveau te definiëren. Ik denk dat de kennis en ideeën
die de leerlingen reeds gevormd hebben over integralen daarvoor te sterk verschillen.
Daarnaast wilde ik de focus van het onderzoek meer leggen op de werking van
transfer. Het Van Hiele Model is te beschrijvend en te weinig verklarend voor het
doel van dit onderzoek. Het geeft echter wel een eerste opzet, en een opstap naar
David Tall.
2.3

David Tall

David Tall heeft een uitgebreide theorie ontwikkeld over wiskundig denken. In deze
paragraaf zullen zijn ideeën en termen toegelicht worden.
Ook Tall
•
•
•

noemt in zijn vroegere werk verschillende soorten begrijpen.
Relationeel begrijpen ( 8 + 8 = 16, want 7 + 7 = 14 en het is twee meer.)
Instrumenteel begrijpen (8 + 8 = 16, want dat heb ik geleerd/onthouden.)
Intuïtief begrijpen (het Aha-gevoel. Ik snap het! Maar vraag me niet
waarom.)
• Formeel begrijpen (formeel wiskundig kunnen reproduceren en noteren
en transfer kunnen toepassen.)
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Tall wil echter naar een overkoepelende theorie die alle facetten van begrijpen omvat.
Alle ‘soorten’en ‘niveaus’ zijn voor Tall slechts verschillende kanten van dezelfde
dynamische ontwikkeling. Zijn theorie stoelt op de persoonlijke ontwikkeling van de
cognitieve structuur van een individu, door de perceptie van en bewerkingen op
objecten.
2.3.1 Tall en constructivisme
De theorie van Tall staat op de basis van het constructivisme. Hij zegt dus dat elk
individu een unieke cognitieve structuur heeft, die opgebouwd is door de eigen
ervaringen. De individu legt zelf de structuur aan door stukjes informatie in te
passen in het bestaande systeem. Tall voegt daar echter een uitgebreide theorie aan
toe over het opbouwen van de cognitieve structuur bij wiskundig denken.
2.3.2 Cognitieve eenheid
Het brein is een multi-processing systeem waarmee complexe beslissingen gemaakt
kunnen worden door onbelangrijke details te onderdrukken en relevante informatie
bewust op te roepen [7]. Onze hersenen zijn zo gemaakt dat we een enorme
hoeveelheid aan opslagruimte hebben voor informatie, maar tegelijkertijd steeds
maar een klein beetje informatie op één moment bewust in onze gedachten kunnen
hebben. Een stukje informatie waar we bewust op kunnen focussen noemt Tall een
cognitieve eenheid. In de woorden van Tall & Barnard [7]:
“A piece of cognitive structure that can be held in the focus of attention all at one
time.”
Een cognitieve eenheid is dus een symbool, een specifiek feit als 3 + 4 = 7, een
relatie, een zin, een stap in een bewijs, een stelling, enzovoorts. Het totaal van alle
cognitieve eenheden en hun verbindingen vormen de cognitieve structuur.
2.3.3 Cognitieve structuur
Tall gebruikt, gebaseerd op Hiebert & Carpenter (1992, [8]), twee metaforen voor
cognitieve structuren, namelijk een verticale hiërarchie en een spinnenweb.
“When networks are structured like hierarchies, some representations subsume other
representations, representations fit as details underneath or within more general
representations. Generalisations are examples of overarching, or umbrella
representations, whereas special cases are examples of details.” Hiebert &
Carpenter (1992, [8])
In de metafoor van het spinnenweb is elk stukje informatie een knoop in het web,
en lopen de draden van het web tussen gerelateerde knooppunten. Tall denkt echter
dat de cognitieve structuur het beste benaderd wordt door een model waarin de
hiërarchische structuur wordt gecombineerd met het web. De structuur is dan in
feite een web, maar elk knooppunt (elke cognitieve eenheid) bevat een hiërarchische
structuur, waarin de hoofdzaken boven de details staan.
In het model van Tall is de cognitieve structuur dus op te vatten als een web van
onderling verbonden cognitieve eenheden. De cognitieve eenheden vormen dus de
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knooppunten in het web. Daarbij zijn gerelateerde eenheden verbonden door de
draden van het web. Wanneer een individu zijn aandacht richt op een cognitieve
eenheid, kunnen de draden van het web zijn gedachten leiden naar gerelateerde
eenheden. Maar er is nog een mogelijkheid. De cognitieve eenheid zelf kan ook
“uitgepakt” worden.
Tall haalt daarbij de theorie van Richard Skemp aan. Skemp stelde in 1979 een
varifocale leertheorie voor, waarbij de knooppunten in het web gezien kunnen
worden als een concept, dat globaal bekeken kan worden, maar ook uitgepakt kan
worden, waarbij verschillende lagen van details aan het licht komen. Afhankelijk
van de focus van het bewustzijn kunnen verschillende lagen te voorschijn komen.
Uiteraard is het hierbij wel van belang hoe ‘rijk’ de betreffende cognitieve eenheid is
in lagen van details. Skemp noemt begrijpen dan ook het succesvol assimileren van
nieuwe informatie in de bestaande structuur [5].
Tall & Barnard [7] hypothetiseren dat twee factoren van belang zijn bij het
opbouwen van een krachtige cognitieve structuur en het minimaliseren van de
cognitieve inspanning, namelijk:
1. de mogelijkheid om informatie te comprimeren tot cognitieve eenheden en
2. de mogelijkheid om verbindingen te vormen tussen cognitieve eenheden,
zodat relevante informatie in en uit het bewustzijn getrokken kan worden.
2.3.4 Compressie van cognitieve eenheden
Compressie van informatie komt veelvuldig voor in de literatuur over wiskundig
denken (o.a. Skemp, Thurston). Een voorbeeld van compressie is het gebruik van
een plaatje of symbool voor een complex idee. Een krachtiger methode is het
gebruik van een symbool voor zowel een proces als een concept. In de wiskunde
komt de dualiteit van proces en concept vaak voor. Een symbool als 3 + 4 staat
zowel voor het proces van optellen als voor het concept van een som. En zoals
Thurston zei in 1990 [10]:
“I remember as a child, in fifth grade, coming to the amazing (to me) realization that
the answer to 134 divided by 29 is 134/29 (and so forth.) What a tremendous laborsaving device!”
Een symbool staat dus vaak voor zowel een proces als een concept. Die
dubbelzinnigheid maakt dat een wiskundig denker heel flexibel kan springen van
het proces naar het concept en weer terug, met als verbinding het symbool. Deze
drie-eenheid van proces, concept en verbindend symbool noemen Gray & Tall een
procept [9, 10].
Tall zegt [6]:
“When Eddie Gray and I first coined the term (procept) I felt, in a moment of self-doubt,
that all we had done was to give a name to something that was well-known to the
mathematics education community. Subsequently I realised it was more. By giving it
a name we had essentially encapsulated the process of encapsulation.”
Compressie maakt dat cognitieve eenheden (de knopen in het web) zeer rijke
eenheden kunnen worden, met vele lagen van detail en informatie (de hiërarchische
structuur). Om de kracht van de cognitieve structuur te maximaliseren, kunnen
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opeenvolgende denkstappen (aparte eenheden) die vaak op dezelfde manier gebruikt
worden, een automatische routine worden die op de achtergrond uitgevoerd kan
worden. Het totale bewustzijn is daar dan niet meer voor nodig. Zo’n routine kan
dan ook weer als cognitieve eenheid opgeslagen worden. Dit is een sterke vorm van
compressie [7].
De cognitieve structuur van elk individu is uniek. Neem bijvoorbeeld de volgende
objecten:
• De lijn door de punten (0,5), (1,8), …
• De formule y = 3x + 5
• De vergelijking 3x – y = -5
• De lijn met hellingsgetal 3 en startgetal 5
Voor een leerling in de eerste klas zouden dat vier verschillende cognitieve eenheden
kunnen zijn. De leerling beseft misschien wel dat deze eenheden gerelateerd zijn via
bepaalde procedures en tussenstappen (zoals het vinden van een formule bij een
grafiek via het hellingsgetal en het startgetal). Wanneer iemand verder komt in de
wiskunde, gaat het besef leven dat alle vier objecten in feite hetzelfde zijn. Wanneer
dat besef voldoende ontwikkeld is, treedt compressie op, en versmelten de vier
‘arme’ eenheden tot een rijke eenheid, die veel mogelijkheden biedt bij het oplossen
van problemen. De logge structuur wordt overzichtelijker en flexibeler bij het
oplossen van nieuwe problemen.
Wanneer die compressie optreedt, hangt sterk af van de leerling (en de
leeromgeving). Soms zal het misschien helemaal niet optreden…
2.3.5 Verbindingen maken in de cognitieve structuur
Naast het comprimeren is het ook van belang dat er vele verbindingen gelegd
worden tussen de cognitieve eenheden. Dat de wereld van de figuren verbonden kan
worden met de wereld van de functies (bijv. een cirkel en x2 + y2 = r2), is voor jonge
leerlingen ongehoord. Het overzicht over de wiskunde en de verbanden tussen
verschillende gebieden en verschillende cognitieve eenheden ontbreekt grotendeels.
Door problemen op te lossen en verbanden te zien, wordt de cognitieve structuur
verrijkt met nieuwe verbindingen. Dit maakt weer dat problemen steeds
gemakkelijker opgelost kunnen worden, omdat de structuur steeds flexibeler wordt
door rijkere en meer verbonden eenheden [6].
2.3.6 Tall en Van Hiele
David Tall onderschrijft in principe de theorie van Van Hiele. De ontwikkeling van
wiskundig denken vanaf de basisschool tot en met de universiteit kan er echter niet
volledig mee beschreven worden, betoogt hij. Tall maakt een duidelijk onderscheid
tussen twee manieren van leren: leren door perceptie van objecten en leren door
bewerkingen van objecten [6].
Het leren door perceptie is reeds beschreven door Van Hiele. Perceptie van objecten
leidt tot verbale beschrijvingen van de objecten, analyse van de beschrijvingen leidt
tot classificaties van de objecten (eerst in verzamelingen, later in hiërarchieën),
totdat de leerling kan komen tot verbale deductie van de eigenschappen en
systematisch bewijs.
Het leren door bewerkingen op objecten is een fundamenteel andere ontwikkeling.
In de elementaire wiskunde leren leerlingen al door bewerkingen, zoals optellen, uit
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te voeren. Leerlingen leren werken met symbolen en bewerkingen op symbolen. Het
proces van optellen wordt gekoppeld aan een symbool, en wordt later in de
ontwikkeling tevens een concept (procept). Piaget zei over deze vorm van
ontwikkeling:
“..mathematical entities move from one level to another; an operation on such ‘entities’
becomes in its turn an object of the theory, and this process is repeated until we
reach structures that are alternately structuring or being structured by ‘stronger’
structures.” [6]
Tall observeert dat deze twee vormen van ontwikkeling geheel gescheiden van elkaar
kunnen plaatsvinden In geavanceerd wiskundig denken echter, komen de twee
ontwikkelingen bij elkaar, en kan de wiskundige de relaties tussen beide ‘werelden’
zien. Wanneer een wiskundige beide ontwikkelingen doorlopen heeft, kunnen ze
gecombineerd worden, wat leidt tot creatief en flexibel wiskundig denken.
Echter, in beide vormen van ontwikkeling wordt een grote stap in de ontwikkeling
gekenmerkt door een herstructurering van de cognitieve structuur [6]. Zoals eerder
gezegd wordt de nieuwe informatie ingepast in de bestaande structuur. Cognitieve
eenheden worden uitgebreid, gecomprimeerd en nieuwe verbindingen en eenheden
ontstaan. Bij grote stappen in de ontwikkeling moet de leerling vaak op een geheel
andere manier naar de wiskunde gaan kijken. Ook zullen soms misconcepties aan
het licht komen, waardoor er een nog fundamentelere herstructurering nodig zal
zijn. Dit alles zorgt voor grote cognitieve inspanning met een niet altijd succesvolle
afloop. Hoe flexibeler en overzichtelijker (hiërarchischer) de structuur, hoe groter de
kans op succes [7].
2.3.7 Tall en de chaostheorie
Tall observeert dat het leren van wiskunde gepaard gaat met sprongen van
plotseling begrip. Ook zijn er perioden van onbegrip, gecombineerd met gevoelens
van verwarring [4]. Wanneer er sprake is van onbegrip, is de moeilijkheid vaak niet
aan te wijzen. En wanneer je plotseling iets begrijpt, lijkt alles letterlijk op zijn plek
te vallen, en is het vaak zo simpel opeens.
In zijn eerdere werk [4], trekt Tall parallellen tussen het leren van wiskunde en de
chaostheorie. Een onderdeel van de chaostheorie is het voorkomen van sprongen en
discontinuïteiten. Tall ziet het begrijpen van wiskunde als een energieniveau,
waarbij de hersenen zoeken naar een stabiele staat van minimale energie. Wanneer
een leerling een bepaald niveau van begrip bereikt heeft, is dat op te vatten als een
stabiel niveau, zeg niveau A. Wanneer nieuwe informatie wordt aangeboden, moet
de leerling naar een hoger niveau, zeg B, om die informatie in te passen. Daartoe
moet echter door een instabiel gebied gegaan worden. Een gebied van onbegrip.
Vaak zal een leerling heen en weer gaan tussen beide niveaus, totdat de informatie
zodanig begrepen en ingepast is in het oude niveau, dat werkelijk een stabiel nieuw
niveau bereikt is.
Wanneer de docent die de nieuwe informatie aanreikt ervan uit gaat dat de leerling
zich op niveau A bevindt, en daarop zijn woordkeuze en uitleg baseert, dan zal de
docent de leerling kunnen begeleiden naar niveau B. Wanneer echter de leerling
eigenlijk op een heel ander niveau zit, zeg Z, sluit de informatie van de docent
absoluut niet aan bij de cognitieve structuur van de leerling. De leerling zal dus
eerst de stap moeten zetten van niveau Z naar A, om vervolgens de stap van A naar
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B te kunnen zetten. Dat zal niet altijd mogelijk zijn. Het is dan zaak dat de docent
ontdekt op welk niveau de leerling zich bevindt en in welke ‘taal’ hij moet spreken
om aan te sluiten bij de cognitieve structuur van de leerling.
Een ander onderdeel van de chaostheorie is dat een oplossing van een probleem
niet vastligt, maar mede bepaald wordt door de weg naar de oplossing. Tall heeft
kunnen bewijzen dat dit fenomeen ook te zien is bij leerlingen die wiskundesommen
oplossen. Afhankelijk van de context kwamen dezelfde leerlingen tot verschillende
(deels foute) antwoorden op dezelfde vraag [4].
Met het model van de cognitieve structuur zoals Tall dat aanbiedt, is gemakkelijk
voor te stellen dat een onvolledige structuur, met arme eenheden en weinig
verbindingen, vaker leidt tot doodlopende oplosroutes, of contextafhankelijke foute
antwoorden.
2.3.8 Niet-begrijpen van wiskunde
Op basis van het bovenstaande kan het niet-begrijpen van wiskunde gezien worden
als het gevolg van vier verschillende oorzaken [4], [6]:
1.
2.
3.
4.

De nieuwe informatie wordt verbonden aan foutieve cognitieve eenheden.
Er is geen structuur aanwezig waarin de nieuwe informatie überhaupt past.
De leerling is niet in staat de informatie voldoende te comprimeren.
De leerling is niet in staat om de juiste verbindingen te maken.

In het eerste geval is er sprake van misconcepties. De leerling heeft in het verleden
foute informatie opgeslagen, verkeerde verbanden gelegd tussen eenheden, of heeft
verkeerd begrepen hoe de nieuwe informatie bedoeld is. Vaak heeft de leerling dan
wel een idee, maar slaat toch de plank mis.
In het tweede geval lukt het de leerling sowieso niet om een verband te vinden
tussen de nieuwe informatie en zijn bestaande kennis. Dit gebeurt wanneer de
voorkennis van de leerling verkeerd wordt ingeschat en de taal van de docent niet
aansluit bij de leerling. De leerling reageert dan met verwarring en totaal onbegrip.
In het derde en vierde geval heeft de leerling te weinig werkelijk begrip en te weinig
overzicht om de nieuwe kennis te kunnen toepassen. Door gebrek aan compressie
en voldoende verbindingen is de cognitieve structuur te log en de cognitieve
inspanning te groot. De leerling verliest daardoor het overzicht en komt niet tot
werkelijk begrip. Vaak ziet men dat leerlingen reageren op onbegrip met procedureel
leren [6].
2.3.9 Procedureel denken
Tall maakt een grove indeling van leerlingen in twee categorieën: leerlingen die
procedureel denken en leerlingen die conceptueel denken [8]. Zoals eerder gezegd is
procedureel denken een reactie op onbegrip. Door strategieën uit het hoofd te leren,
kunnen leerlingen meekomen in de klas, zonder werkelijk te begrijpen wat ze doen.
Dit maakt flexibel en creatief denken, en daarmee transfer, echter onmogelijk. Bij
deze leerlingen zijn de strategieën vaak op zich staande cognitieve eenheden, die
niet of nauwelijks verbonden zijn met de rest. Onbegrip bij leerlingen leidt dus tot
een logge inflexibele cognitieve structuur en procedureel denken. Maar andersom
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geldt dus ook, dat procedureel denken tot een logge inflexibele structuur leidt en
daarmee tot onbegrip! Het is een zichzelf versterkend proces!
Leerlingen die geleerd hebben op een procedurele manier te denken, houden vaak
sterk vast aan de geleerde strategieën, omdat daar in het verleden succes mee
geboekt heeft. Het geeft een gevoel van veiligheid, in een onoverzichtelijke
verwarrende wereld. Doordat de leerling zo sterk vasthoudt aan de strategie, wordt
vaak voorbij gegaan aan de voor de hand liggende oplossing voor een wiskundig
probleem. Tall geeft sprekende voorbeelden van zulke gevallen [8]. Het gevolg is, dat
de leerling vaak een veel langere en moeilijkere weg moet afleggen naar de oplossing,
dan de leerling met een krachtige cognitieve structuur!
Richard Skemp zegt dat bij het oplossen van een probleem altijd een einddoel
geformuleerd wordt (bewust of onbewust) door de oplosser [8]. Meestal worden ook
subdoelen geformuleerd. Skemp hypothetiseert dat een comparator activity
plaatsvindt in de hersenen die steeds in de gaten houdt of het einddoel dichter bij
komt. Tall denkt dat het kan gebeuren dat een leerling zo gefocust is op de stappen
die gezet moeten worden om een doel te bereiken, dat er niet voldoende
hersenactiviteit over is voor de comparator. Daardoor wordt het doel uit het oog
verloren. Skemp noemt ook het anti-doel: datgene wat juist vermeden moet worden.
Het anti-doel (falen, afgaan, dom lijken) kan maken dat de leerling angstig en
bezorgd wordt, waardoor ook de creatieve activiteit negatief beïnvloed wordt.
2.3.10 Succes bij transfer
Logisch bewijs ontstaat in de biologische structuur van de hersenen [7]. Complexe
beslissingen komen op een hanteerbaar niveau door onbelangrijke details te
onderdrukken en bewust relevante informatie te combineren. Het werkgeheugen
van het brein verandert steeds dynamisch waarbij cognitieve eenheden geopend en
anderen gesloten worden. De verbindingen tussen de eenheden bepalen welke
eenheden ‘gevonden’ kunnen worden op basis van de reeds open staande eenheid.
De mate van compressie van de eenheid bepaald hoe rijk het ‘interieur’ van de
eenheid is, oftewel hoeveel lagen van detail bloot te leggen zijn bij nadere
beschouwing van de eenheid.
Tall heeft laten zien dat het succes van een leerling bij het uitvoeren van een
wiskundig bewijs bepaald wordt door de kracht van de cognitieve structuur van de
leerling [7]. Ik denk dat het mechanisme van transfer veel parallellen heeft met het
leveren van een bewijs. In beide gevallen moet op creatieve wijze verbindingen
aangebracht worden in de reeds bestaande structuur. Er wordt geen nieuwe
informatie aangeleverd, de leerling wordt juist gevraagd om zijn bestaande kennis
op een nieuwe manier toe te passen. De meest elegante bewijzen zijn vaak heel
simpel wanneer iemand het voor doet. Toch lukt het de meeste leerlingen niet om
zelf zo’n bewijs op te zetten. Zelfs het reproduceren van een bewijs dat begrepen
werd in de les, blijkt vaak te lastig! [7] Het zelfde is vaak het geval met transfer. Als
de docent een nieuwe toepassing van bekende kennis laat zien, kunnen leerlingen
daar vaak direct mee aan de slag. Toch merk ik in de praktijk dat leerlingen
vastlopen wanneer ze de denkstappen zelf moeten maken.
In dit onderzoek wil ik met kleine voetjes in de grote voetsporen treden van David
Tall. Ik wil aan de hand van casestudies ontdekken of de werkelijkheid de theorie
bevestigt dan wel tegenspreekt. Tall heeft dit gedaan door middel van interviews en
door de leerling hardop te laten denken tijdens het maken van opgaven. Volgend
hoofdstuk zal laten zien dat ik op dezelfde manier te werk zal gaan.
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3.

Aanpak

3.1

Plaatsing

Het onderzoek wordt uitgevoerd op het Isendoorn College te Warnsveld. Een 5 VWO
wiskunde B1,2 klas en diens docente Corinne de Jager zijn bereid gevonden mee te
werken aan het onderzoek. De klas werkt uit de wiskundemethode Moderne
Wiskunde. Voor het onderzoek wordt gewerkt uit hoofdstuk A2: Toepassingen
integraal-rekening. Binnen dat hoofdstuk gaan de leerlingen transfer toepassen met
hun bestaande kennis van integralen. Tot nu toe hebben de leerlingen integralen
gebruikt om oppervlakten te berekenen. In hoofdstuk A2 worden achtereenvolgens
inhouden berekend, omwentelingslichamen, zwaartepunten, de lengte van een
grafiek, en er wordt gewerkt met het begrip arbeid. In het kader van dit onderzoek
heb ik gekozen voor het bepalen van de lengte van een grafiek.
3.2

Aannamen

Voor dit onderzoek heb ik de volgende aannamen gedaan:
1. Het succes bij transfer komt tot uiting in het zelfstandig kunnen maken van
de denkstappen die nodig zijn om bestaande kennis op een nieuw gebied toe
te passen.
2. Leerlingen met een sterkere cognitieve structuur zijn succesvoller in het
toepassen van transfer.
3. Leerlingen met hoge cijfers voor wiskunde hebben een sterkere cognitieve
structuur in de zin van David Tall, dan leerlingen met slechtere cijfers.
4. Leerlingen kunnen door hardop te denken een beeld geven van hun
denkproces.
3.3

Methode

In de geest van David Tall wil ik de theorie illustreren aan de hand van enkele cases.
Enkele leerlingen is gevraagd om de lengte van de grafiek van y = x2 op het interval
[0,1] te berekenen. Ze moesten daarbij hardop denken en vertellen hoe ze het aan
wilden pakken. Het gesprek werd opgenomen op een audioband.
Wanneer leerlingen vastliepen kregen ze kleine aanwijzingen, in de hoop dat ze
daardoor op nieuwe ideeën zouden komen. Uiteindelijk moest elke leerling de som
oplossen, met meer of minder hulp. Wanneer de som was opgelost, vroeg ik de
leerlingen om nu een algemene formule te geven, waarmee de lengte van een grafiek
bepaald kan worden.
De interviews werden per leerling afgenomen in een afgesloten ruimte. De leerling
en ik zaten naast elkaar, en werkten samen met pen en papier aan de opgave.
Nadat ik het doel van de som had uitgelegd, startte ik de band. Ik probeerde zoveel
mogelijk uit de leerling zelf te laten komen. De band werd weer gestopt zodra de
som voltooid was.
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3.4

De opgave

De opgave betreft dus het bepalen van de lengte van de grafiek van de functie y = x2
op het interval [0,1].

y

1

dy

0,5

dx

0
0

0,5

1
x

y = x^2

We nemen een klein stukje van de grafiek. Door dx heel klein te nemen, wordt het
kleine stukje grafiek benaderd door een rechte lijn. Het stukje grafiek is dus te
schrijven als functie van dx en dy, d.m.v de stelling van Pythagoras.

dL = dx 2 + dy 2
Met behulp van de afgeleide functie kunnen we dy omschrijven:

dy = f ' ( x ).dx
Door bovenstaande in te vullen in de vergelijking van dL en gelijke factoren buiten
de wortel te halen, krijgen we het volgende:

dL = dx 2 + f ' ( x ) 2 .dx 2 = (1 + f ' ( x ) 2 .dx
Daaruit volgt dat de totale lengte van een grafiek op interval [a,b] gelijk is aan:
b

L = ∫ (1 + f ' ( x) 2 dx
a

Voor de functie y =
gelijk aan:

x2

op het interval [0,1] is de totale lengte van de grafiek dus
1

L = ∫ (1 + 4 x 2 )dx
0

Het verder uitwerken van de som werd niet gevraagd van de leerlingen. Het
opstellen van de integraal was voldoende. In het onderzoek werd leerlingen eerst
gevraagd om de integraal op te stellen bij y = x2 en daarna werd pas om een
algemene formule gevraagd.

18

4.

Resultaten

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de interviews met de leerlingen niet in zijn geheel getoond,
gezien de grote hoeveelheid tekst die dat zou opleveren. De interviews zijn
opgenomen in de bijlagen, in volgorde van afname. Het is zeker de moeite waarde,
en interessant, om de interviews geheel te lezen! Ik raad de geïnteresseerde lezer
aan om eerst de interviews in de bijlagen te lezen, en daarna pas de rest van dit
hoofdstuk.
Ik geef een kleine analyse van de interviews, en zal de leerlingen met elkaar
vergelijken. In het volgende hoofdstuk ga ik pas dieper in op de betekenis van de
bevindingen, in het kader van de theorie van David Tall.
4.2

De leerlingen

In totaal zijn vijf leerlingen geïnterviewd: Karin, Lotte, Tim, Jos en Vroukje. (Jos is
een meisje.) Tim en Jos waren nog helemaal niet begonnen aan hoofdstuk 2, toen
het interview werd afgenomen. Lotte had alleen paragraaf 2.1 gemaakt, over het
berekenen van inhouden, en Karin en Vroukje waren zelfs halverwege paragraaf 2
gekomen, over omwentelingslichamen.
4.3

De interviews

Om de som op te lossen moesten een aantal lastige stappen gezet worden, waarbij
de leerling geacht werd een niet voor de hand liggende cognitieve link te activeren.
De lastigste stappen binnen de som heb ik als volgt onderscheiden:
1. Een klein stukje grafiek nemen. Dit is gelijk de meest fundamentele denkstap,
die nodig is om tot een goed einde te komen. We moeten een integraal gaan
opstellen! Daartoe nemen we eerst een klein stukje, en later komt daar een
integraalteken voor.
2. Het bepalen van de lengte van zo’n klein stukje. Daarvoor moeten
bijvoorbeeld de termen dx en dy verzonnen worden en daarna moet de
stelling van Pythagoras gebruikt worden.
3. Het omschrijven van dy naar 2xdx. Hiervoor moet de leerling beseffen dat
dy/dx gelijk is aan de afgeleide functie.
4. Het omschrijven naar een hanteerbare integraal. Hiervoor moet de leerling
wel voor ogen hebben wat het einddoel eigenlijk is.
5. Tot slot moet nog de overstap gemaakt worden van een specifiek geval naar
een algemene integraal voor een willekeurige functie.
Aan de hand van deze stappen wil ik graag de leerlingen vergelijken.
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4.3.1 Stap 1
Karin was heel snel met het nemen van deze stap. Nadat ze beseft had dat een
integraal in feite de som is van kleine stukjes oppervlak, of inhoud, maakte ze
moeiteloos de link naar kleine stukjes lijn. Ze begon zonder twijfel direct aan de
uitvoering, toen ik had bevestigd dat haar aanpak juist was.
Lotte kon, na een uitgebreide uitleg, wel de link leggen naar het gebruik kleine
stukjes, maar ze zag absoluut niet in hoe ze daarmee moest beginnen. Ik tekende
uiteindelijk een klein driehoekje in de grafiek, maar daar kon Lotte zelf niet veel
verder mee.
Ook Tim kon na vele aanwijzingen de link niet maken. Hij bleef vastzitten aan dat
wat hij al wel weet. Ook voor hem tekende ik uiteindelijk een driehoekje in de
grafiek, waar hij vervolgens niet zo veel mee kon.
Jos had gelijk al een duidelijker beeld bij de term integraal, en leek zich veel meer
beeld te kunnen vormen bij mijn uitleg. Daardoor kon ze zelfstandig bedenken dat
die dx een sleutelrol speelt, en dat we die moesten gaan gebruiken. Ook had ze
daardoor gelijk een idee hoe ze daarmee zelf aan de slag kon.
Vroukje was supersnel met het idee om de grafiek in stukjes te verdelen. Na een
eerste schatting van de lengte d.m.v de stelling van Pythagoras, wilde ze de lengte
gelijk al in stukjes gaan hakken. Heel sterk!
4.3.2 Stap 2
Wanneer de leerlingen eenmaal een klein stukje lijn te pakken hadden, moesten ze
daar een handige algemene naamgeving aan verbinden en daarmee een uitdrukking
vinden voor de lengte van het stukje grafiek.
Bij Karin ging deze stap weer verbazend soepel. Ze legde direct de link met de
termen dx en dy, en maakte ook gelijk de stap naar Pythagoras. Lotte kon echter
geen handige termen verzinnen voor de rechthoekszijden van het driehoekje. Ze
bleef steken op de termen x2 – x1 en y2 – y1. Ze leek helemaal niet duidelijk voor
ogen te hebben wat ze überhaupt wilde met dat driehoekje. Ze zag niet in wat er zou
gebeuren met haar manier van noteren. Het verhaal van Tim is vrijwel gelijk aan dat
van Lotte.
Jos echter had gelijk al de stap gemaakt naar de term dx. Blijkbaar wist ze dat ze
die nodig ging hebben voor het opstellen van een integraal. Voor haar was het
lastiger om een algemene uitdrukking voor de lengte te vinden, aangezien ze haar
stukje dx vanuit de oorsprong had gekozen. Toen ik haar hielp door een andere dx
te kiezen, ergens midden in het interval [0,1], toen ging de rest heel rap.
Vroukje had hetzelde probleem als Jos, met een dx vanuit de oorsprong. Zij zag
echter zelf in dat haar naamgeving niet toepasbaar was voor een willekeurige dx, en
al helemaal niet om een integraal van te maken. Dit in tegenstelling tot Jos, Lotte of
Tim.
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4.3.3 Stap 3
Alle leerlingen moesten geholpen worden bij deze stap. Ze hadden dus alle vijf een
beschrijving van een klein stukje grafiek uitgedrukt in de termen dx en dy. Ze
wisten ook dat ze nu de totale lengte konden krijgen door daar een integraalteken
voor te plaatsen. Maar wat dan? Het idee om de termen om te schrijven kwam niet
in ze op. Ze zagen wel dat er een probleem was, maar wisten niet wat ze er mee
moesten.
Alle leerlingen hadden nu dus een rechthoekig driehoekje voor de neus, met als
rechthoekszijden dx en dy. Ik vroeg hen allemaal om mij te zeggen waar dat
driehoekje aan deed denken.
De reacties waren heel verschillend. Lotte noemde wel een aantal termen dat reeds
aan de orde was geweest (Pythagoras, integralen) maar kwam met niets nieuws. Tim
ook niet. Ook toen ik de term ‘hellingsgetal’ noemde, kon geen van beiden daar iets
mee. Karin en Jos dachten echter gelijk aan de helling, bij het zien van het
driehoekje. Vroukje had geen driehoekje nodig. De termen dx en dy waren al
voldoende.
Met het besef dat dy gedeeld door dx gelijk is aan het hellingsgetal in een bepaald
punt, was de stap nog niet volledig gezet. De leerling moest nog beseffen, dat ze de
term dy dus konden vervangen door 2x maal dx.
Karin en Vroukje konden die conclusie zelf trekken. Lotte en Tim kwamen er echter
zonder hulp helemaal niet uit. Ze wisten echt niet wat ze er mee moesten.
Jos noemde als enige een alternatieve formule voor dy gedeeld door dx (zie bijlage 4).
Ze besefte zelf niet dat ze in feite een andere notatie voor dezelfde formule gaf, maar
zag dat wel in toen ik er haar op wees. Ze vond het echter erg lastig dat die formule
dan de afgeleide functie oplevert. De term f’(x) leek meer waarde te hebben voor
haar, dan de term ‘afgeleide functie’. Het bepalen van de afgeleide functie zelf was
voor niemand een probleem.
4.3.4 Stap 4
Tot slot de laatste stap. In feite waren alle lastige denkstappen gemaakt. De
integraal hoefde alleen zodanig omgeschreven te worden, dat een werkbare vorm
ontstond. Dit bleek echter toch nog moeilijk. De leerlingen hadden niet duidelijk
voor ogen wat het einddoel was.
Karin zag wel dat er iets kon gebeuren met de termen onder het wortelteken. Met
een klein beetje hulp kwam ze er vrij snel uit. Lotte vond het lastiger. Ze kwam er
uiteindelijk, na een aantal zijwegen, wel zelf op. Tim had het helemaal gehad, toen
we bij deze stap waren aangeland. Er kwam niks meer uit.
Jos wilde wel gelijk gaan vereenvoudigen, nadat ze de term dy had vervangen. Dat
deed ze echter een aantal maal verkeerd, voordat ze het licht zag. Zelfs toen had ze
nog hulp nodig bij het foutloos uitvoeren van het buitenhaakjes halen van dx2.
Vroukje had even wat hulp nodig om de weg voor zich te zien. Maar met een beetje
hulp lukte het dan toch.
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4.3.5 Stap 5
Voor Tim en Lotte zat het er niet meer in om de algemene formule nog af te leiden.
Ik had het gevoel dat ze een beetje ‘de weg kwijt waren’ en ik wilde ze niet met nog
meer verwarring wegsturen. Ze moeten nog wel een toets doen over deze stof!
Daarbij kwamen ze zelf toch niet meer op nieuwe ideeën. De andere drie konden
zonder problemen de algemene formule afleiden. Ze wisten wat ze gedaan hadden
en konden de stap zonder problemen zelfstandig maken. Jos en Karin vulden allebei
de term f’(x) in in plaats van 2x en doorliepen vervolgens alle tussenstappen
opnieuw. Vroukje echter maakte de som niet deels opnieuw. Zij keek eerst wat er
precies gebeurde met de term f’(x), zonder daadwerkelijk de berekeningen te maken.
Zo zag ze gemakkelijk in wat de algemene formule moest worden.
Alledrie waren ze zichtbaar tevreden met het eindresultaat, en ze hadden het een
heel leuk gesprek gevonden. Ook Lotte zei het toch leuk gevonden te hebben, en ook
verhelderend. Toch zag ik bij haar niet de tevredenheid die ik bij de andere meiden
zag. Ze had het vooral gezellig gevonden, naar mijn idee. Tim toonde vooral
verwarring en frustratie, en grote opluchting toen het klaar was.
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5.

Discussie

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wil ik de resultaten bespreken, aan de hand van het
literatuuronderzoek uit hoofdstuk 2. Ik zal de leerlingen die geïnterviewd zijn per
persoon bespreken, in het licht van David Tall. Daarna zal ik algemene conclusies
trekken en afsluiten met aanbevelingen.
5.2

De leerlingen

5.2.1 Karin
Karin is een prachtig voorbeeld van een leerlinge met een zeer krachtige cognitieve
structuur. Ze leek de hele tijd het overzicht te houden over de som, en het einddoel
goed in zicht te houden. In termen van Skemp, haar ‘comparator’ werkt heel goed
[8]. Ze kon niet alles zelf, maar kon wel steeds de juiste richting aangeven.
Zo bedacht ze heel snel zelf om een klein stukje lijn te nemen, én maakte ze bij dat
kleine stukje lijn gelijk een driehoekje met de termen dx en dy erbij. Dat laat zien,
dat Karin werkelijk begrip heeft van de manier van werken met een integraal. Ze
kan de kennis op het gebied van het berekenen van oppervlakten en inhouden
zonder problemen aanwenden op een geheel nieuwe manier.
Het driehoekje met dx en dy erbij deed haar gelijk aan de helling denken. Blijkbaar
is er een sterke verbinding tussen dat plaatje en de term ‘helling’ in haar cognitieve
structuur. Tevens associeerde ze de term ‘helling’ gelijk met het concept ‘afgeleide
functie’ en de formule ‘hellingsgetal = dy/dx’. Ook de procedure voor het bepalen
van de afgeleide functie bij de formule y = x2 was direct paraat.
Alleen het omschrijven en het buiten de wortel halen van de term dx was even lastig.
Toch leek Karin ook hier het doel goed voor ogen te houden. Ze toonde duidelijk dat
ze zag dat we klaar waren, toen dx eenmaal buiten de wortel stond.
Op basis van dit interview zou ik Karin bestempelen als iemand met een krachtige
cognitieve structuur. Ze heeft overzicht en besef van richting. Ze lijkt veel parate
kennis te bezitten, met krachtige verbindingen tussen cognitieve eenheden. En als
gevolg daarvan is een som oplossen voor haar een plezierige bezigheid, die relatief
weinig cognitieve inspanning vraagt, en weinig frustratie oplevert.
5.2.2 Lotte
Lotte is een heel ander verhaal. Ze vertelde mij bij de eerste kennismaking al, dat zij
absoluut niet geschikt is voor het onderzoek, omdat ze veel te slecht is in wiskunde.
Ze straalt onzekerheid uit, en zoekt bevestiging.
In hoofdstuk 2 is onder andere toegelicht dat David Tall een indeling maakt in
conceptueel denkende leerlingen en procedureel denkende leerlingen (par. 2.3.9).
De conceptueel denkende leerlingen zijn daarbij vaker succesvol bij het leveren van
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een bewijs, terwijl procedureel denkende leerlingen vaak juist veel moeite hebben
met succesvol wiskundig denken.
Lotte is een procedureel denkende leerlinge. Ze wil sterk vasthouden aan dat wat ze
kan, omdat dat haar een veilig en vertrouwd gevoel geeft. In het begin wilde Lotte
steeds dingen gaan berekenen. Ze leek steeds hard op zoek te zijn naar een
methode die bekend is. Daardoor bleef er weinig cognitieve energie over voor nieuwe
ideeën.
Ze wist niet hoe ze van de oppervlakte naar de lengte moest, maar een oppervlakte
berekenen kan ze tenminste. Net als bij Karin, legde ik Lotte uit hoe je ook alweer
een oppervlakte bepaalt met een integraal, en hoe je een inhoud bepaalt. Daarna
vraag ik ook haar hoe we dat hier kunnen toepassen.
Lotte: “Ja, kleine stukjes lengte zoeken. Maar dan moet ik wel die lengte weten!”
Ze heeft in feite de oplossing al genoemd, maar ze beseft het niet. Ze weet niet hoe
ze moet beginnen. Wanneer ik voor haar een klein stukje lijn pak, kan ze niet de
stap maken naar een geschikte naamgeving of beschrijving.
Later hebben we ook weer het driehoekje met de termen dx en dy erbij. Lotte denkt
hierbij niet aan de helling of de afgeleide functie. Zelf wanneer ik dat noem, weet ze
niet wat ze er mee moet.
L:
C:
L:
C:
L:
C:
L:
C:
L:

“Het eerste wat in me opkomt is Pythagoras, omdat het een driehoek is.”
“Probeer nog eens iets totaal anders.”
“Ehm… omdat er dx en dy staat denk ik ook gelijk aan integralen.”
“Oh ja. Nog meer totaal andere ideeën?”
“Nee.” (lange stilte)
“Hellingsgetal?”
“Ehm… nee, ik zie het niet.”
“Hoe bereken je het hellingsgetal?”
“Ja, dat was dan die (dy) gedeeld door die (dx),”

Lotte ziet geen oplossingsroute, ze weet niet waar ze heen moet. Alleen bij een
duidelijke directe vraag (Hoe bereken je het hellingsgetal?) geeft ze een goed
antwoord.
De termen hellingsgetal en afgeleide functie zijn niet verbonden in de cognitieve
structuur van Lotte, laat staan dat ze tot dezelfde gecomprimeerde eenheid behoren.
Dit maakt de som veel moeilijker voor Lotte dan voor Karin, omdat alle nieuwe
stappen uit de lucht lijken te vallen. Er is weinig structuur, en weinig logica, in de
beleving van Lotte.
Toch zegt ze het te begrijpen! Ik had duidelijk het gevoel dat voor Lotte dergelijke
ervaringen heel normaal zijn tijdens de wiskundeles. Ze snapt het eigenlijk niet,
maar ze kan zich er op een procedureel niveau mee redden. Ze begrijpt niet waaróm
de som zo moet, maar ze acceptéért dat ze het dus zo moet doen van de juf. Omdat
het gewoon zo gaat bij deze typen sommen. Ze heeft geleerd geen werkelijk begrip te
verwachten.
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5.2.3 Tim
Tim lijkt wat het bovenstaande betreft wel een beetje op Lotte. Ook hij redt zich op
een procedureel niveau.
Tim pakte steeds zijn rekenmachine. Hij heeft daar in het verleden vaak succes mee
geboekt, en houdt daar nu sterk aan vast. Vaak weet hij niet eens wat hij wil gaan
doen, voordat hij al zit te typen. Ik vroeg hem bijvoorbeeld het oppervlakte onder de
grafiek te berekenen. Tim greep zijn rekenmachine.
T:
C:
T:

“Even kijken, hoe doe je dat ook alweer. dy/dx?”
“Jij werkt graag met je rekenmachine, of niet?”
“Ik werk héél graag met mijn rekenmachine, anders kan ik het niet. Ik kan
ook dingen niet zo onthouden. Het is bij mij eh, ja ik weet niet, met dingen
bepalen enzo, dat doe ik het eerst op mijn rekenmachine, en dan hoop ik dat
ik met mijn berekening in de buurt kom van mijn rekenmachine. De helft van
de tijd weet ik toch niet wat ik doe. En als ik dan gewoon een richtpunt heb,
dat mijn rekenmachine aangeeft, dan kan ik er iets mee.”

Tim zei ook nog het volgende:
C:
“Heb je ideeën hoe je de som aan kunt pakken? Ik vind het fijn als je hardop
denkt en alles zegt wat er in je opkomt.”
T:
“Nou, dat is in eerste instantie mijn hele probleem met wiskunde, maar allá,
ik zal mijn best doen.”
C:
“Wat is jouw probleem met wiskunde?”
T:
“Dat ik op de ene of andere manier op een verkeerde manier denk, of ik zie
dingen niet, ik weet niet. Dus eh, wiskunde is het vak waar ik het meeste
moeite mee heb.”
En over het berekenen van de lengte van een grafiek:
T:
“Ik vroeg me af of ik het überhaupt wil weten…”
Tim’s houding ten opzichte van de wiskunde staat lijnrecht op die van Karin. Hij
snapt het niet, hij is er toch niet goed in en hij hoeft het ook niet te kunnen. Hij
weet heel goed, dat een docent hem uiteindelijk wel vertelt wat hij moet doen. Hij
gebruikte dat ook duidelijk tijdens het interview. Ik had de indruk dat hij het wel
prettig vond om gewoon af te wachten en zijn schouders op te halen, omdat ik hem
uiteindelijk toch wel zou vertellen wat hij moest doen. Hij wachtte op een recept, en
ik zou hem dat wel aanreiken.
C:
T:

“Weet je een instrument dat je hierbij misschien zou kunnen gebruiken?”
“Ik denk een of ander leuk regeltje dat ze erin (het boek) voorschrijven,
tenminste, dat hoop ik. Maar ik kan het zo één, twee, drie niet…”

Ik hoop niet dat ik zo een heel negatief beeld van Tim schets. Tim is echt een
aardige jongen, en hij wilde ook echt wel meewerken. Maar hij is overtuigd van zijn
eigen onvermogen. Hij probeert het niet echt, omdat hij zeker weet dat hij het toch
niet kan. En dus probeert hij, net als Lotte, om handvaten en regeltjes te destilleren
uit het interview, waar hij later bij zijn sommen iets mee kan.
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5.2.4 Jos
Bij Jos viel het mij op dat ze direct de Riemann som noemde. Blijkbaar heeft zij een
sterke verbinding gemaakt tussen ‘oppervlak berekenen’ en ‘Riemann som’. Die
verbinding heb ik bij de anderen niet kunnen ontdekken. Toch had ze niet goed
voor ogen wat een Riemann som is, en hoe je die uitvoert.
Ook was interessant om te zien hoe de termen ‘helling’ en ‘afgeleide functie’
verbonden zijn in haar gedachten. Het driehoekje met de termen dx en dy leverde
wel gelijk ‘de helling’ op, en ze wist ook hoe je die kunt berekenen (dy gedeeld door
dx).
Maar wanneer ik haar later vraag naar het hellingsgetal, komt ze met de formule:

h=

f ( x + 0,001) − f ( x)
0,001

waarin h het hellingsgetal is.
Maar dat dat dan de afgeleide functie levert, daar komt ze niet op. Zelfs wanneer ik
de oorspronkelijke grafiek en de grafiek bij haar formule heb getekend op mijn
rekenmachine, ziet ze dat nog niet. Wanneer ik het voorzeg, valt het kwartje.
Ik had duidelijk de indruk dat voor Jos het hellingsgetal en de afgeleide functie tot
verschillende cognitieve eenheden behoren, die misschien wel enigszins verbonden
zijn, maar niet sterk genoeg om gemakkelijk heen en weer te kunnen tussen beide
eenheden. Laat staan dat ze het als één eenheid kan zien…
Jos zat dus wel vaak in de juiste richting, maar ze komt er steeds net niet. Ik heb
de indruk dat ze het op zich best kan, en dat ze wel echt probeert te begrijpen, maar
dat ze net een stuk overzicht mist. Haar cognitieve eenheden zijn (nog!) vrij arm en
niet heel sterk verbonden.
5.2.5 Vroukje
Zoals gezegd in paragraaf 2.3.7 trekt David Tall parallellen tussen wiskundig
denken en de chaostheorie. Zo zegt hij dat een antwoord van een leerling afhangt
van de context waarin de vraag gesteld wordt.
Het eerste idee waar Vroukje mee kwam, was om een inhoud te gaan bepalen. Ze
moest er zelf om lachen. Maar ze was net met inhouden bezig geweest, en daarom
kwam die cognitieve eenheid veel gemakkelijker naar voren dan andere eenheden.
Toch leidde die eenheid naar de procedure waarmee ze die sommen over inhoud
had aangepakt, en dat leidde tot de conclusie: in stukjes verdelen!
Dit is een prachtig voorbeeld van succesvolle transfer door het gebruik van actuele
kennis en de verbindingen in de cognitieve structuur. Wanneer de structuur
voldoende rijk is, is het beginpunt van de gedachtegang niet zo zeer van belang.
Vele wegen leiden naar Rome… mits er voldoende verbindingen zijn.
Vroukje lijkt, net als Karin, over een krachtige cognitieve structuur te beschikken.
Ze kon veel van de belangrijke stappen in de som zelfstandig maken, en ze toonde
dat ze creatief kan denken. De manier waarop ze de algemene formule afleidt van
het speciale geval, laat zien dat ze heel goed begrepen heeft wat ze gedaan heeft.
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Ik zag bij Vroukje, net als bij Karin, dat ze een duidelijk overzicht over het probleem
had, en dat ze een doel voor ogen had tijdens het maken van de som. Ik heb de
indruk, dat een heldere cognitieve structuur maakt dat er veel minder cognitieve
inspanning nodig is voor de tussenstappen, waardoor er meer overblijft voor de
comparator en voor het in gedachten houden van het einddoel en subdoelen.
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6.

Algemene conclusies

6.1

Cognitieve structuur van de leerlingen

Op basis van de interviews kan ik concluderen dat Vroukje en Karin een zeer sterke
cognitieve structuur hebben opgebouwd. Lotte en Tim hebben een meer diffuse en
armere structuur opgebouwd. Zij zijn dan ook veel sterker geneigd tot procedureel
denken. Daardoor missen ze overzicht en creativiteit. Jos zit er een beetje tussenin.
Haar structuur is niet zo rijk als die van Karin of Vroukje, maar toch probeert zij
wel conceptueel te denken. Ze is niet steeds op zoek naar regeltjes en handvaten,
maar probeert echt te snappen wat er gebeurt. Ze heeft dus aanleg tot conceptueel
denken, maar er heeft nog niet voldoende compressie plaatsgevonden. Ik denk dat
Jos wel de potentie heeft een zeer sterke structuur te ontwikkelen. De juiste sturing
van een docent kan daar natuurlijk een grote hulp bij zijn. Ze is al een heel eind op
weg.
Op basis van de derde aanname binnen de onderzoek (paragraaf 3.2) is de
verwachting dus dat Karin en Vroukje een zeer goed rapportcijfer hebben, Jos iets
boven gemiddeld, en Tim en Lotte net iets onder gemiddeld.
De rapportcijfers van de leerlingen geven het volgende beeld:
Rapportcijfer
Karin
Lotte
Tim
Jos
Vroukje

8.3
6.6
5.6
7.4
7.4

Klasgemiddelde

6.4

Karin, Vroukje en Jos zijn inderdaad bovengemiddelde leerlingen. Lotte is
gemiddeld en Tim zit er duidelijk onder. Vroukje en Jos hebben precies hetzelfde
rapportcijfer, terwijl ik ze wel verschillend had ingeschat.
Bij de totstandkoming van een rapportcijfer spelen natuurlijk vele zaken een rol. De
kracht van de cognitieve structuur is mijns inziens een belangrijke factor, maar
zaken als motivatie, ijver, faalangst, en vele andere factoren zijn niet te
verwaarlozen. Daarom geeft het rapportcijfer wel een indicatie van de kracht van de
cognitieve structuur, maar kan het niet als directe indicator gebruikt worden.
6.2 Succes bij transfer
Ik denk dat de casestudies binnen dit onderzoek een mooie illustratie geven van de
theorie van David Tall, zoals reeds besproken in paragraaf 5.2. Over het algemeen
kunnen we concluderen, dat het succes van transfer direct bepaald wordt door de
kracht van de cognitieve structuur.
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Een leerling met een sterk hiërarchische structuur, waarin veel compressie heeft
plaatsgevonden, en dat rijkelijk verbonden is, heeft:
• minder cognitieve inspanning nodig voor een probleem,
• en dus meer overzicht over het probleem,
• meer energie over voor de comparator,
• meer werkelijk begrip van de voorkennis
• en meer vermogen tot creatief denken, en heeft daardoor
• meer succes bij transfer!
6.3

Kanttekeningen

Voor dit onderzoek heb ik een aantal aannamen gedaan. Met name bij de laatste
kan mijns inziens een kanttekening geplaatst worden.
•

Leerlingen kunnen door hardop te denken een beeld geven van hun
denkproces.

Maar zeggen leerlingen wat ze denken? Je kunt niet in hun hoofd kijken. Misschien
hebben ze wel heel goede ideeën in hun hoofd, maar gooien ze die weer weg, omdat
ze niet weten waar ze heen moeten, of wat ze er mee kunnen. Sociale factoren
spelen natuurlijk ook een rol. De leerling wil niet dom lijken, en is daardoor
voorzichtig met wat hij zegt. Ook David Tall waarschuwt voor dit probleem [7].
Misschien gebeurt het wel vaak dat een leerling een oplossing heel intuïtief bedenkt,
en dan achteraf de weg ernaartoe beredeneert. Maar dat laatste is wat hij dan
hardop zegt!
Dit maakt dat we voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies op basis
van interviews alleen.
Daarnaast kunnen we ons afvragen of één zo’n som representatief is. Misschien was
een ander beeld ontstaan als ik dezelfde vijf leerlingen meerdere sommen had
aangeboden op verschillende wiskundige gebieden. Ook had een heel ander beeld
kunnen ontstaan met bijvoorbeeld leerlingen uit de brugklas, of leerlingen met
wiskunde A1.
Zoals reeds gezegd aan het eind van hoofdstuk 2, ben ik slechts met kleine voetjes
in de voetsporen van David Tall getreden. Het onderzoek is beperkt gebleven tot
slechts enkele leerlingen, één som, en één onderzoeksinstrument. Toch zijn de
verschillen tussen leerlingen zeer groot, zelfs binnen één klas. Het onderzoek heeft
het voor mij de theorie echt tot leven gebracht.
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6.4

Aanbevelingen

Deze aanbevelingen betreffen geen vervolgonderzoek, maar de praktijk van het
onderwijs.
Ik kan iedereen aanraden zich te verdiepen in de theorie van David Tall en de vele
anderen die onderzoek doen naar wiskundig denken en de ontwikkeling van de
cognitieve structuur van leerlingen. Ik denk dat vele docenten het als zeer
verrijkend en prikkelend zullen ervaren.
Door ons bewust te zijn van de manier waarop de cognitieve structuur van een
leerling zich ontwikkeld, en wat de voorwaarden zijn voor een zeer succesvolle
ontwikkeling (‘compressie en verbindingen’) kunnen we leerlingen optimaal helpen
om werkelijk begrip van de wiskunde te krijgen. Dat zal maken dat leerlingen met
minder cognitieve inspanning en veel meer plezier zullen werken, en zo doende in
een positieve spiraal kunnen komen.
Ik denk ook dat het belangrijk is, dat hier op zo jong mogelijke leeftijd mee
begonnen wordt. Hoe jonger de leerling, hoe minder misconcepties reeds ontstaan
zijn, en hoe minder de leerling geleerd heeft om procedureel te denken.
Tot slot nog een leuk gegeven over de cijfers die de leerlingen gehaald hebben voor
de toets over het hoofdstuk dat onderwerp was van dit onderzoek. Hieronder de
toetscijfers.
Toetscijfers
Karin
Lotte
Tim
Jos
Vroukje

9.5
9.5
7.0
9.0
8.5

Klasgemiddelde

7.7

Vier van de vijf leerlingen hebben de toets bijzonder goed gemaakt. Ze waren ook
alle vier zeer geïnteresseerd in de uitleg bij de stappen die ze niet zelf konden maken,
en ze vonden de extra uitleg over integralen een echte ‘eye-opener’. Alleen Tim leek
niet zo geïnteresseerd in de som, en hij heeft de toets ook niet bijzonder goed
gemaakt.
Ik geloof echt dat de vier leerlingen hun goede cijfers deels te danken hebben aan de
inzichten die ze hadden tijdens de interviews. Ze werden gedwongen om werkelijk te
begrijpen hoe het moest. De lesmethode daarentegen liet ze de belangrijkste
stappen zien zonder toelichting. Ik hoop, en denk, dat ‘mijn’ methode, hoewel zeer
tijdrovend, de leerlingen echt geholpen heeft.

30

7.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

Literatuur
Verhoef, N., Implementatie van ICT, een probleem voor docenten? (Proefschrift).
Universiteit Twente, Enschede, 2003.
Kemme. S., Uitleggen van wiskunde, Proefschrift, Universiteit van Utrecht,
1990.
Murray, J.C. The Van Hiele theory. University of Stellenbosch, Zuid Afrika,
1997.
Tall, D., Cognitive conflict and the learning of mathematics, University of
Warwick, Coventry, UK, 1977.
Tall, D., The dynamics of understanding mathematics. In: Mathematics
teaching, 1978, nr.81, 50-52.
Tall, D., Cognitive growth in elementary and advanced mathematical thinking,
University of Warwick, Coventry, UK, 1995.
Barnard, T. & Tall, D., Cognitive units, connections and mathematical proof, In:
Proceedings of PME, Finland, 1997, vol.2, pp 41-48.
Crowley, L. & Tall, D., The roles of cognitive units, connections en procedures
in achieving goals in college algebra. In: Proceedings of the 23rd conference of
PME, Israel, 1999, 2, 225-232.
Barnard, T. Dynamical aspects of mathematical proof. In: Proceedings of the
British Congress of the Mathematics education, 2001, vol.21, no.2, p.49-62
Gray, E. & Tall, D. Duality, Ambiguity and Flexibility: A Proceptual view of
simple arithmetic. In: The journal for research in mathematics education,
1994, 26(2), p.115-141.

7.1

Internetbronnen

[i]

Teppo, A., The Van Hiele Model of Geometric thought.
Http://euler.slu.edu/teachmaterial/van_Hiele_model_of_Geometr.html
Denkniveaus van Van Hiele,
http://ict.aps.nl/krachtigleren/denkniveaus_van_van_hiele/
David Tall (Academic) Homepage
www.davidtall.com

[ii]
[iii]

31

Bijlage 1

Karin

Ik vraag Karin eerst een schatting te maken. Ze zegt direct dat het iets meer zal zijn
dan 2 . Vervolgens zeg ik haar dat we het nu dus precies willen gaan berekenen.
Dat moet dan vast met een integraal, zegt zij. Maar ze kan de eerste stap niet
maken en komt niet op ideeën.
C:
K:
C:
K:
C:
K:
C:
K:

“Wat is een integraal?”
“Daar bereken je een oppervlak mee.”
“Alleen oppervlakken?”
“Ehm.. Oh nee, ook inhouden!”
“Wat is het dan?”
(stilte) “Nee, geen idee.”
Kun je een oppervlakte schatten zonder een integraal te gebruiken?”
“Oh ja! Dat deed je met kleine stukjes!.”

Ik teken een aantal kleine rechthoekjes in de grafiek van y = x2. Karin toont
duidelijk dat ze dit herkent. Ik vraag of ze de link kan maken naar een integraal. Ze
denkt even na.
K:
C:
K:
C:
K:
C:

“Dus een integraal is dan de optelling van al die stukjes oppervlak.”
“Of inhoud?”
“Oh ja!”
“Dus hoe kunnen we dat gebruiken?”
“Door kleine stukjes lijn te nemen?”
“Doe maar.”

Karin tekent voorzichtig een stukje grafiek en maakt daar zelf een driehoekje van!
Wat een stap!
Ik vraag haar een naam te geven aan het horizontale stukje. Zonder twijfel noemt ze
dat dx en het verticale stukje dy. Ze zegt uit zichzelf dat het stukje grafiek bij
benadering recht is, en dat je nu dus de stelling van Pythagoras kunt gebruiken.
De volgende stap is echter te groot om zelf uit te komen. Ik wijs haar nogmaals op
het driehoekje met dx en dy erbij, en vraag haar of haar dat ergens aan doet denken?
Vrijwel direct zegt zij:
K:
C:
K:
C:
K:
C:
K:

C:
K:

“De helling!”
“Wat is de helling dan?”
“dy gedeeld door dx.”
“Hoe kun je dat gebruiken?”
(stilte) “Ehm…Nee, ik zie het niet.”
“Wat was je aan het doen?”
“We willen een integraal maken van al die kleine stukjes lijn, en die hebben
een lengte van de wortel uit dx2 plus dy2. Maar moet je daar dan nog dx
achter zetten eigenlijk? …. Oh nee, natuurlijk niet. Eehm… (stilte) Oh! De dy
is de helling maal dx! Dus dan kan dy uit die wortel!”
“Fantastisch! Maar wat is de helling dan?”
“Dat is, ehm… ja! 2x!”

Nadat alles is ingevuld onder het wortelteken moet de gemeenschappelijke factor
buiten de wortel gehaald worden. Dat lukt niet zonder hulp. Maar als we echter dx
buiten de wortel hebben gekregen, ziet ze dat ze klaar is.
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Ik vraag haar vervolgens om een algemene regel te geven voor het berekenen van de
lengte van een grafiek. Ze gaat erg ver terug in de stappen die gezet waren. Ze ziet
niet in dat de term 4x2 hier gelijk is aan f’(x)2.
K:

“Die dy veranderd niet, en die dx natuurlijk ook niet. Alleen de helling hangt
af van de grafiek. Dus die 2x daar wordt dan f’(x).”

Vervolgens zet ze alle stappen nog een keer, maar dan met f’(x) in plaats van 2x. Zo
komt ze er uiteindelijk ook. En wanneer ze de algemene formule gevonden heeft,
gaat ze achterover zitten en zegt:
K:

“Goh! Wat leuk zeg!”
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Bijlage 2

Lotte

Ook Lotte vraag ik of ze ideeën heeft om het probleem aan te pakken. Lotte begint
gelijk met een integraal. Maar ze wil er een oppervlak mee gaan berekenen.
L:

C:
L:
C:
L:
C:
L:
C:
L:

“Ja, ik weet echt niet hoor, maar misschien… Een integraal opstellen ofzo,
om de oppervlak eronder te berekenen en dan ook van dit oppervlak (wijst het
hele ‘vierkantje’ aan tussen x-as, y-as en punt (1,1)) en ja, dan heb je… eh…,
daar heb je niets aan.”
“Nee.”
“Er is ook een paragraaf, en dan ga je die grafiek omwentelen…Misschien…
nee, daar heb je ook niks aan.”
“Wat is een integraal?”
“Die berekent een oppervlakte, tussen de grafiek en de x-as bijvoorbeeld.”
“Een integraal is altijd een oppervlakte?”
“Ja volgens mij wel.”
“En inhoud dan?”
“ Oh ja.”

We gaan weer kijken naar het oppervlakte onder de grafiek uit de som. Ik vraag
haar een schatting te maken. Lotte stelt direct voor een driehoek te maken. Ik vraag
haar om een methode om nauwkeuriger te kunnen schatten.
L:

“Zeker met allemaal kleine driehoekjes?”

Lotte gaat tekenen. Ze merkt al snel dat driehoekjes niet zo goed lukken. Ze maakt
nu rechthoekjes, met een klein driehoekje bovenop elk rechthoekje. Het lukt haar
echter niet om een beschrijving van de oppervlakte van een klein rechthoekje te
geven. Uiteindelijk leg ik haar uit hoe een integraal ‘werkt’ bij oppervlakten en
inhouden. Ik laat haar zien dat je in feite de som neemt van kleine oppervlakjes en
kleine stukjes inhoud. Vervolgens vraag ik haar om de stap te maken naar het
berekenen van een lengte.
L:
C:
L:
C:
L:
C:
L:
C:
L:
C:

“Dit hoogste punt hier heeft dus x-waarde 1 en y-waarde 1. En dan ehm… ja,
als je dat zelfde dus voor elk lijnstukje doet, dan kun je het totaal aantal ywaardes, die tel je bij elkaar op, heb je dan niet de lengte?”
“Laten we het maar eens gaan proberen. Wat is dan bijvoorbeeld de y-waarde
van dit punt?” (Ik teken een willekeurig punt op de grafiek.)
“Gewoon x komma y?”
“Oké.” (Ik schrijf dat bij het punt.) “ en nu?”
“Nou, ik neem een ander punt, en dan die x, die heeft steeds een andere
waarde, ehm…”
“Zullen we ze x1 en x2 noemen?”
“Oh ja, en dan zijn dat y1 en y2. Nou, en als je dat heel vaak doet, met heel
veel punten, dan tel je al die y-waarden bij elkaar op.”
“En wat bereken je dan?”
“Eh…ja, niet het goede.” (lacht) “ Ik weet het niet!”
“Je zit wel op de goede weg!”

Maar Lotte komt er niet uit. Ik wijs haar nogmaals op de kleine oppervlakjes die we
gebruikten om een totaal oppervlakte te berekenen en op de kleine stukjes inhoud
die samen de totale inhoud maken.
C:
“Hoe kun je dat gebruiken?”
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L:

“Ja, kleine stukjes lengte zoeken. Maar dan moet ik wel die lengte weten!”

Ze komt er niet op. Ik teken een klein driehoekje bij de twee punten op de grafiek.
Ze ziet wel dat y2-y1 bij het verticale stukje hoort.
L:
C:

“Daar moet je nog iets bij optellen ofzo om de lengte te krijgen. Ehm…maar
dit is een driehoek, toch? Dus dan kun je die berekenen. (lange stilte) Met
Pythagoras?”
“Heel goed.”

Lotte blijft echter bij de notatie x2 – x1 en kan niet de stap maken naar dx, ook niet
na meerdere verwijzingen naar de berekening van het oppervlakte. Ik teken
uiteindelijk de driehoek nogmaals, maar nu met dx en dy. Ze ziet nu wel in de deze
notatie handig is. Ik vraag haar of het haar ergens aan doet denken.
L:
C:
L:
C:
L:
C:
L:
C:
L:

“Het eerste wat in me opkomt is Pythagoras, omdat het een driehoek is.”
“Probeer nog eens iets totaal anders.”
“Ehm… omdat er dx en dy staat denk ik ook gelijk aan integralen.”
“Oh ja. Nog meer totaal andere ideeën?”
“Nee.” (lange stilte)
“Hellingsgetal?”
“Ehm… nee, ik zie het niet.”
“Hoe bereken je het hellingsgetal?”
“Ja, dat was dan die (dy) gedeeld door die (dx),”

Ze komt hier echter ook niet verder mee. Ik vraag haar uiteindelijk om dy uit te
drukken in dx en het hellingsgetal. Het lukt haar niet. Als ik het voorzeg, voelt ze
zich een beetje stom. Ik stel haar gerust. We schrijven nu dus het stukje grafiek met
behulp van Pythagoras als functie van dx en het hellingsgetal. Nu vraag ik haar wat
het hellingsgetal is.
L:
C:
L:
C:
L:

“De steilheid van dat stuk.”
“En hoe bereken je die?”
(lacht) “dy gedeeld door dx!”
“Ehm, ja. Maar hoe bereken je bijvoorbeeld het hellingsgetal in het punt x =
½ in deze grafiek?”
“Ehm…(stilte) nee.”

Het lukt haar niet. Ik vertel haar dat ze de afgeleide functie moet gebruiken. Ze zegt
het te begrijpen, maar ik heb het gevoel dat ze zich er niet zoveel bij voor kan stellen.
Dit is duidelijk lastig. Ze weet wel gelijk dat hier de afgeleide functie gelijk is aan y =
2x.
We hebben nu staan dat dy gelijk is aan 2x maal dx. Het lukt haar nu wel om de
lengte van het stukje lijn te schrijven als de wortel van dy2 plus dx2, waarbij ze dy
schrijft als 2x maal dx. Ze ziet ook dat de totale lengte van de grafiek op het interval
[0,1] geschreven kan worden als volgt:
1

L = ∫ dx 2 + 4 x 2 dx 2
0

Maar hoe ze nu verder moet, ziet ze echt niet. Ze lijkt zich even af te vragen of het zo
klaar is, maar ze merkt aan mij dat dat niet zo is. Wat moet er dan nog gebeuren?
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C:
L:

“Ziet dit er uit als een normale integraal, die je gewend bent om op te
lossen?”
“Ehm, nee….je moet hem andersom schrijven?”

Het “andersom schrijven” heeft nog heel wat voeten in aarde. Het lukt haar niet om
dx op de juiste manier buiten de wortel te halen. Eerst zegt ze het volgende:

dx 2 + 4 x 2 dx 2 = dx + 2 xdx
Vervolgens wil ze de wortel als een macht schrijven. Ze ziet al snel dat dat ook niets
wordt. Maar wat moet er dan gebeuren? Ik vertel haar dat ik eerst het gedeelte
onder de wortel wat anders wil gaan schrijven. Na een aantal foute pogingen, zegt ze
eindelijk:
L:

“Gemeenschappelijke factor?”

Ze haalt dx2 correct buiten de haakjes. Maar dat je nu die term buiten de wortel
mag halen, is wel weer lastig en lukt niet onder hulp. Wanneer dx dan eindelijk
buiten de wortel staat, zijn we klaar. Lotte is erg opgelucht. Ze lijkt niet echt
overzicht te hebben over het proces dat we zojuist doorlopen te hebben. Ze zit er
behoorlijk doorheen dus ik besluit haar niet meer te vragen om af te leiden wat de
algemene formule is. Ik vertel het haar, en ze knikt, maar kijkt ook een beetje alsof
ik net een konijn uit een hoed heb getoverd.
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Bijlage 3

Tim

Tim begint al met de volgende opmerking, over het berekenen van de lengte van een
grafiek:
T:

“Ik vroeg me af of ik het überhaupt wil weten…”

Ik geef hem enkele nuttige praktijkvoorbeelden. “Oh ja…”
C:
T:
C:
T:

“Heb je ideeën hoe je de som aan kunt pakken? Ik vind het fijn als je hardop
denkt en alles zegt wat er in je opkomt.”
“Nou, dat is in eerste instantie mijn hele probleem met wiskunde, maar allá,
ik zal mijn best doen.”
“Wat is jouw probleem met wiskunde?”
“Dat ik op de ene of andere manier op een verkeerde manier denk, of ik zie
dingen niet, ik weet niet. Dus eh, wiskunde is het vak waar ik het meeste
moeite mee heb.”

Het eerste idee van Tim is ‘stukjes afhalen en plakken’.
C:
T:

“Hoe bedoel je dat precies?”
“Nou, we hebben met natuurkunde wel eens van die dingen dat je gewoon, eh,
ongeveer schat, en dan haal je ergens een stukje oppervlak weg en dat plak je
dan ergens anders vast, en dan kun je beter schatten. Maar dit is natuurlijk
een lengte. Dat werkt dan misschien niet?”

We zoeken dus verder naar een andere methode.
C:
T:

“Weet je een instrument dat je hierbij misschien zou kunnen gebruiken?”
“Ik denk een of ander leuk regeltje dat ze erin (het boek) voorschrijven,
tenminste, dat hoop ik. Maar ik kan het zo één, twee, drie niet…”

Daarna pakt Tim zijn rekenmachine.
T:

“Misschien kan ik het met mijn rekenmachine.”

Hij tekent de grafiek van y = x2 op het interval [0,1]. Daarna zoekt hij in de menu’s
naar een idee. Hij komt er niet uit.
C:

“Oké, we gaan even iets anders proberen. Stel, je moet het oppervlak onder
de grafiek berekenen. Hoe doe je dat dan?”

Tim pakt zijn rekenmachine weer en zoekt.
T:
C:
T:

“Even kijken, hoe doe je dat ook alweer. dy/dx?”
“Jij werkt graag met je rekenmachine, of niet?”
“Ik werk héél graag met mijn rekenmachine, anders kan ik het niet. Ik kan
ook dingen niet zo onthouden. Het is bij mij eh, ja ik weet niet, met dingen
bepalen enzo, dat doe ik het eerst op mijn rekenmachine, en dan hoop ik dat
ik met mijn berekening in de buurt kom van mijn rekenmachine. De helft van
de tijd weet ik toch niet wat ik doe. En als ik dan gewoon een richtpunt heb,
dat mijn rekenmachine aangeeft, dan kan ik er iets mee.”
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We gaan nu kijken naar het oppervlak onder de grafiek. Tim heeft geen idee hoe je
dat moet doen. Ik vraag hem dan een schatting te maken. Hij stelt voor er één grote
driehoek van te maken. Anders weet hij het ook niet. Ik stel voor om kleine
rechthoekjes te gebruiken.
Wat is dan de oppervlakte van één zo’n rechthoekje?
T:
C:
T:

“Oh ja! Dat heb ik wel eens eerder gezien. Dat hebben we ooit wel gedaan. Ik
zou het niet meer weten.”
“Probeer het dan eens zelf.”
“….. Eeehm, nee, ik weet het niet.”

Uiteindelijk leg ik Tim uit hoe je ook alweer een oppervlakte berekent. Ik leg daarbij
de nadruk op de werking van een integraal. We stellen een klein rechthoekje op,
met breedte dx en hoogte x2. De oppervlakte is dus lengte keer breedte, oftwel x2.dx.
Vervolgens leg ik hem uit dat een integraal dus in feite de som is van al die kleine
rechthoekjes. Ik hoop dat hij nu de overstap kan maken naar kleine stukjes lengte
van de grafiek. We gaan terug naar de lengte. Ik vraag Tim het voorgaande te
gebruiken om op ideeën te komen.
T:
C:
T:
C:
T:

“ ….. ehm…. (stilte) Poeh!
(stilte)
Tja…”
“Wat deden we net ook alweer bij het oppervlak?”
“Oh, dat is ook alweer zo’n vraag! Aaarg! (stilte) We gingen net stukjes
pakken.”
“Juist. Hoe begin je daar aan?”
“Tja, het enig wat je weet is wat deze twee stukken zijn.” (wijst op de stukken
langs x-as en y-as op [0,1])

Hij komt er niet uit. Ik teken twee punten op de grafiek en zeg: “Laten we eens dit
kleine stukje tussen deze twee punten nemen. Wat kun je daar over zeggen?”
T:

(na veel aarzelen) “Tja, je weet de hoogte ofzo?”

Ik help hem door de punten (x1, y1) en (x2, y2) te noemen en het driehoekje uit te
vergroten. Hij ziet gelijk dat dan het onderste streepje een lengte heeft van x2-x1. Ik
vraag hem om een andere naam daarvoor. Dat weet hij niet. Ik zeg hem dat we dat
net bij het oppervlakte ook gebruikt hebben. Hij komt er echt niet op. Wanneer ik
hem vertel dat ik dx bedoelde, zegt hij “Oh ja..” Toch heb ik niet de indruk dat er
een kwartje valt, of dat het hem überhaupt interesseert. Het blijft hocus-pocus.
Wanneer ik hem vraag een naam te geven aan het verticale stukje zegt hij:
T:
C:
T:
C:
T:
C:
T:

“yx”
“Nee, dy”
“Oh ja.”
“Dus nu hebben we dit stukje dx genoemd en dat dy. Wat kun je nu zeggen
over de lengte van dat stukje grafiek?”
“Oh, dat kan misschien met een soort van Pythagoras?”
“Hoezo ‘een soort van’ ?”
“Omdat hij niet recht is.”

Hij is het wel met me eens dat het wel bij benadering recht wordt, wanneer dx heel
klein wordt. Hij drukt de lengte van het lijnstuk uit in dx en dy.
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Wanneer ik hem vraag waar hij aan denkt bij een driehoekje met dx en dy erbij,
komt hij niet op ideeën. Ik geef hem ruim de tijd, maar er komt niets uit, ook niet
na herhaaldelijk vragen. Uiteindelijk zeg ik:
C:
T:
C:
T:

“Hellingsgetal?”
“Nee, zegt me nog niets.”
“Wat is een definitie van het hellingsgetal? Hoe kun je die uitrekenen?”
“Oh god weer zo’n vraag. Eeeh… Ja, dat zijn van die dingen die je normaal
gesproken als parate kennis moet hebben, maar dat is dus precies mijn
probleem. Eeeh… (stilte) Is dat niet dy/dx?”

Ik schrijf uit: hellingsgetal = dy/dx.
C:
T:

“Hoe kun je nu dy omschrijven?”
“dy is dan hellingsgetal gedeeld door dx...”

We zijn nu zo ver dat we een beschrijving hebben van een klein stukje lijn,
uitgedrukt in dx en hellingsgetal. Ik wil nu van hellingsgetal naar afgeleide functie.
Die stap kan Tim niet maken. Ook wanneer ik hem vraag wat het hellingsgetal is in
het punt x = ½ op de grafiek y = x2 moet hij het antwoord schuldig blijven.
Tim zit er ondertussen behoorlijk doorheen, en lijkt niet meer zijn best te doen om
zelf op ideeën te komen. Geen enkele tussenstap lukt hem zelfstandig. Het
kwadrateren van f’(x).dx levert bij hem f’(x)2 + dx2 + 2.dx.f’(x).
Hij is helemaal de weg kwijt en niets lukt meer. Hij is er van overtuigd dat hij er
toch niet uit gaat komen. Ik neem hem bij de hand en leid hem door de rest van de
som.
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Bijlage 4

Jos

Het eerste idee van Jos is het berekenen van het oppervlak onder de grafiek.
J:
C:
J:
C:
J:

“Misschien iets met dat oppervlak hieronder? … (stilte) Nee. ”
“Hoe doe je dat eigenlijk, dat oppervlak berekenen?”
“Met ehm… Riemann som ofzo?”
“Wat is dat dan ook alweer?”
“Dat je het gemiddelde neemt van de hoogten die er zeg maar net buiten
vallen en er net binnen vallen. Zeg maar dat je deze hokjes telt, die vallen er
allemaal sowieso binnen, en die hokjes vallen er dan deels binnen en deels
buiten.” (ze wijst hokjes aan op het ruitjespapier waarop de grafiek getekend
is)

Ik laat haar zien dat ze in de buurt zit, maar dat een Riemann som nog net iets
anders is. Na deze uitleg vraag ik haar of ze weet wat een integraal is.
J:

“Nou, ehm, de oppervlakte tussen twee ehm, dat je, als je hier de x hebt, dat
je dus de integraal tussen deze en deze (wijst grafiek en x-as aan) dat je dan
de oppervlakte tussen die twee krijgt.”

Op dat moment komen er andere leerlingen binnen en wordt het interview even
verstoord. Ik pak het weer op door Jos een kleine uitleg te geven over wat een
integraal eigenlijk is. Ik hoop dat ze die informatie vervolgens kan toepassen bij de
som.
C:
J:
C:
J:
C:
J:
C:
C:
J:
C:
J:
C:
J:

“Dus, hoe kunnen we dit nu gebruiken voor het berekenen van een lengte?”
“(lange stilte) … (Lacht)
“Nee helemaal geen idee?”
“Nee.”
“Maar je mag echt alles zeggen hè, je hoeft niet gelijk de hele oplossing te zien.
Alles wat je denkt wil ik graag horen.”
“Oké. Nou, ehm, misschien iets met die breedte dan, van die dx?”
“Goed idee. Doe maar wat er in je opkomt.”
(Jos tekent nu een stukje dx langs de x-as, vanuit de oorsprong. Vervolgens
kijkt ze vragend naar mij.)
“Oké en nu? Waar wil je naartoe?”
“Ik wil al die dx-jes bij elkaar.”
“Als je alle dx-jes bij elkaar optelt wat krijg je dan?”
“Dit stuk.” (wijst het interval [0,1] langs de x-as aan.)
“Precies.”
(stilte) “Misschien, dat je dan deze oppervlakte hier weet, en dan het totale
oppervlak, en eh… (lacht) nee ik weet het niet.”

Ze wil toch weer terug naar die oppervlakten. Ik vraag haar even alleen te kijken
naar het stukje dx, en naar welke informatie ze heeft over dat stukje.
J:
C:
J:
C:

“Ehm, nou, die hoogte weet je ook.”
“Juist.”
“Misschien iets met Pythagoras, dat je dan dit stukje kan berekenen?”
“Perfect!”
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Ze heeft de stap gemaakt. Ze blijft nu alleen vastzitten aan haar stukje dx, dat ze
dus vanuit de oorsprong gekozen heeft. Ze wil numerieke waarden verbinden aan
het punt x en bijbehorende y. Ze ziet daar zelf ook het probleem niet van in. Ze lijkt
geen idee te hebben van waar ze heen moet. Ik teken uiteindelijk een ander stukje
dx, en vraag het haar daarbij te proberen.
J:
C:
J:

“Dan moet je die x tot de tweede min die x tot de tweede, dat is dan de hoogte,
en dan moet je de wortel van dat wat we hier uit hebben gekregen…”
“Zullen we dat dy noemen?”
“Ja dat is goed. En dan krijg je de wortel van dy tot de tweede en dx tot de
tweede.”

Ik teken een driehoekje met dx en dy erbij. Ik vraag haar of dat iets triggert.
J:
C:
J:
C:
J:
C:
J:
C:

(lange stilte) “De helling?”
“Ja! Heel goed. Wat is de definitie van het hellingsgetal?”
“Wat het inhoudt, zeg maar?”
“Nou, hoe je hem kunt berekenen.”
“Dat was… dy gedeeld door dx?”
“Heel goed. Zouden we daar wat mee kunnen?”
“Misschien als je, ehm, dat je dan die ehm, zeg maar kan berekenen hoeveel
die dan stijgt. Dat je dat dan weer in de vergelijking kan gebruiken?”
“Hoe doe je dat dan?”

Hier komt ze niet uit. Ze bedenkt niet zelf dat we de term dy kwijt willen uit de
integraal, en daardoor ziet ze niet wat ze moet met het feit dat de helling gelijk is
aan dy gedeeld door dx. Uiteindelijk kies ik ervoor om haar uit te leggen waarom dat
nodig is. En zo komen we weer bij de vraag, hoe ik die term dy dan kwijt kan raken.
J:
C:
J:
C:
J:
C:
J:

“Dus die formule omschrijven.”
“Ja.”
(Lange stilte.)
“Geen idee?” (Ik wijs haar nogmaals op de vergelijking hellingsgetal = dy/dx)
“Oh! dy is dan dx maal het hellingsgetal.”
“Prima. Maar wat is dat hellingsgetal dan?”
“Die ehm, x tot de tweede, en dan neem je x plus 0,001 en dat min x en dan
deel je door 0,001.”

Ze bedoelt hier waarschijnlijk f(x + 0,001) – f(x) gedeeld door 0,001. Maar wat ze hier
nou verder mee wil weet ze ook niet. Ik schrijf uit wat ze net gezegd heeft, en ik
vraag haar wat die 0,001 is.
J:
C:
J:

“Dat is dx.”
“Juist. En dat is dy. Zie je dat?”
“Oh ja…”

Ik vraag haar of ze weet welke nieuwe functie zo ontstaat, maar daar begrijpt ze
niets van. Ik teken op mijn grafische rekenmachine de grafiek van Y1 = x2 en de
grafiek van een tweede functie die ik definieer als

Y2 =

Y 1( x + 0,001) − Y 1( x)
0,001
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Ik laat haar duidelijk zien wat ik doe en toon haar vervolgens beide grafieken. Ik
vraag haar naar de tweede grafiek.
C:
J:
C:
J:
C:
J:
C:
J:
C:
J:
C:
J:

“Weet je wat voor grafiek dit is?”
“Lineair.”
“Ja dat klopt. Dit punt hier (ik wijs een willekeurig punt aan op de afgeleide
functie) wat geeft dat punt aan?”
“Het hellingsgetal bij dit punt.” (ze wijst het juiste punt aan op de eerste
grafiek.)
“Juist. Weet je hoe deze functie heet?”
(stilte)
“Het is de afgeleide functie.”
(stilte, kijkt moeilijk)
“Dit is f’(x).”
“Oh ja!”
“Dus als dit x2 is, dan is dit…”
“Dat is dan 2x.”

We hebben nu de stap gemaakt van hellingsgetal naar afgeleide functie. Het is nu
niet moeilijk meer om dy te schrijven als 2x maal dx, en dat doet Jos dan ook
zonder problemen. Ze vult alles in onder het wortelteken, en kwadrateert op
correcte wijze. Vervolgens doet ze dit:

dx 2 + 4 x 2 dx 2 = dx + 2 xdx
Ik laat met een getalvoorbeeld zien dat dat niet zo maar mag. Maar wat dan wel?
J:

“Oh! Links en rechts door dx2 delen!”

Dat voert ze echter zo uit:

dx 2 + 4 x 2 dx 2 = 4 x 2

Ze heeft dx2 letterlijk weg gedeeld. Ik kan haar gemakkelijk in laten zien dat dat
natuurlijk ook niet klopt. Die dx2 moet buiten de haakjes komen. Ze ziet nu zelf ook
dat het goed is.
We hebben nu eindelijk de juiste integraal op papier staan. Ik geef haar een kleine
samenvatting van het doorlopen proces, omdat ik het gevoel had dat ze de weg een
beetje kwijt is. Daarna vraag ik haar een algemene formule te geven, voor een
willekeurige functie.
J:
C:
J:
C:
J:
C:

“Dan moet je toch die primitieve die er altijd inzit in de fucntie?”
“De afgeleide?”
“Ja.”
“Hoe zou je die kunnen noemen?”
“f accent.”
“Prima. Doe maar hoor.”

Jos vult nu f’(x) in op het punt waar we voor het eerst 2x hebben ingevuld.
Vervolgens maakt ze heel nauwkeurig alle tussenstappen nogmaals. Ze doet het nu
in één keer goed. Later ziet ze ook wel in dat die f’(x)2 gelijk is aan de term 4x2 in de
eerste integraal.
Ze vond het een hele bevalling volgens mij.
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Bijlage 5

Vroukje

Ook Vroukje begint met het benaderen van de lengte van de grafiek met behulp van
Pythagoras. De lengte zal dus iets meer zijn dan de wortel van twee.
Verder zegt ze:
V:
C:
V:
C:
V:
C:

“Maar ik weet ook niet hoe je daar dan verder mee moet… Maar misschien…
Nee, je kunt ook niets met een inhoud denk ik. (stilte, lacht) Kun je hem niet
in stukjes verdelen, ofzo?”
“Perfect! Nou, neem maar eens een stukje dan.”
“Oke. Nou. Mag je dan doen alsof het lineair is, of eh…”
“Wat denk je zelf, mag dat?”
“Ja, ik denk het wel, want met een integraal worden het zo kleine stukjes dat
het niet meer uit maakt.”
“Precies. Heel goed. Dus doe het maar.”

Vroukje doet nu een beetje hetzelfde als Jos. Ook zij kiest ene stukje dx vanuit de
oorsprong en probeert daar een numerieke waarde aan te geven. Met hulp van mij
ziet ze vrij snel in dat ze die manier inderdaad een goede benadering kan berekenen,
maar dat het altijd een benadering zal blijven. Voor het werkelijke antwoord zal ze
een integraal moeten opstellen. Dat snapt ze. Maar hoe ze daar komt ziet ze niet in.
Ik vraag haar om het kleine stukje grafiek een algemene naam te geven, en geen
numerieke waarde.
Vroukje heeft dus een stukje grafiek genomen op het interval [0,x]. Ze schrijft
vervolgens de lengte van het stukje grafiek als:

( x) 2 + ( x 2 ) 2
Ik vraag haar of ze dit zo kan doen voor alle stukjes van de grafiek.
V:

“Ehm ja, maar daar wordt het wel lastiger.” (wijst een stukje grafiek in het
midden aan.)

Ze beseft nu dat dit een ingewikkeld verhaal gaat worden en dat ze het over een
andere boeg moet gooien. Ik help haar door een nieuw stukje te kiezen halverwege
de grafiek.
V:
C:
V:
C:
V:
C:
V:

“Ja, dan kun je, ehm…”
“Hoe kunnen we dit stukje noemen?” (ik wijs het bijbehorende stukje langs de
x-as aan.)
“Ehm…..”
“Hoe noemen ze dat vaak in de integraalrekening?”
“Oh ja! delta x, toch?”
(ik schrijf dx op.) Bedoel je dx?”
“Ja.”

Ik vertel haar kort het verschil tussen dx en Δx. Dat begrijpt ze goed.
V:

“Nou, als dit dx is, dan is dit zo dx in het kwadraat. (wijst dy aan.) Oh nee!
Dat is niet waar. Ehm… Dit kleine stukje (wijst dy weer aan) is dus dat stuk
min dat stuk.” (wijst de juiste stukken aan.)

Ik help Vroukje weer door voor te stellen dat stukje dy te noemen.
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V:

“Oh ja ja! Nou, dan krijg je gewoon weer Pythagoras en dan heb je de lengte.”

Maar wat nu. Dit is steeds een lastig punt. We hebben een stukje dL als functie van
dx en dy. Maar hoe nu verder?
C:
V:
C:
V:
C:
V:
C:
V:

“We willen het dus anders gaan schrijven.”
“Tja, ehm… (stilte) Die dx doet me al wel denken aan een integraal.”
“Ja. Doet het je nog ergens anders aan denken? dx en dy?”
“Ehm, ja, behalve integraal, en oppervlakte, en … ehm, ja het komt me
ergens bekend voor…”
“Zeg het eens andersom?”
“dy en dx? … Oh! Dat is gewoon de afgeleide toch?”
“Ja, super! Schrijf dat maar eens op.”
“Nou, dy gedeeld door dx is, ehm, gewoon 2x.”

Het duurt vervolgens wel even voordat Vroukje inziet wat ze hier nou mee moet. Het
feit dat we die dy graag kwijt willen is niet gelijk duidelijk. Uiteindelijk vraag ik haar
gewoon dy anders te schrijven met behulp van het voorgaande.
V:
C:
V:

“Oh! Dus gewoon dat dit (dy) gelijk is aan die keer die. (dx keer 2x.)”
“Jij zat veel te moeilijk te denken.”
“Ja inderdaad.”

Ik vul alles even snel in. Ondertussen heeft Vroukje gezien dat het integraalteken er
gewoon voor mag. We zijn een heel eind op weg. Er rest ons alleen het omschrijven
van de termen onder de wortel, zodat dx er achter kan.
C:
V:
C:
V:
C:
V:
C:
V:
C:
V:
C:
V:
C:

“Is dit al een goede integraal? Kunnen we dit uit gaan rekenen?”
“Oh nee. Die waarden moeten er nog bij.” (de randwaarden van het interval, 0
en 1. Ik zet ze erbij.)
“Is het zo verder goed dan?”
“Ja, gewoon de functie. Normaal staat er gewoon een functie achter de
integraal.”
“Ja, wat is dan niet goed aan deze functie?”
“Ehm...” (stilte)
“Waar eindigt een integraal altijd mee.”
“Hij eindigt, ja, met dx.”
“Dus dat willen we hier nog ook.”
“Oké…” (stilte)
“Kun je dit omschrijven?”
(stilte) “Oh! Je kunt hem voor de haakjes halen!.”
“Precies.”

Vroukje haalt nu op juiste wijze de term dx2 buiten haakjes, onder het wortelteken.
V:
C:
V:

“De kwadraatjes, kunnen die weg? Daar moet vast iets mee kunnen…”
“Inderdaad.”
“Oh! Die dx staat in het kwadraat onder het wortelteken. Dus die kan daar
weg.”

Ze haalt nu echter ook de wortel weg boven de term (1 + 4x2) en wil daar (1+4x) van
maken. Ze kijkt er zelf ook twijfelachtig bij, en vraagt:
V:
“Of mag dat niet?”
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C:
V:
C:
V:

“Nee.”
“Nee, natuurlijk niet. De wortel van dx in het kwadraat is gewoon dx, maar de
wortel van dit is natuurlijk niet, zomaar…”
“Laat die eerst maar gewoon eens staan.”
“Oké” (lacht.)

Ze schrijft het nu correct op, en opeens ziet ze uit zich zelf dat ze er is.
V:
C:

“Oh! Hee, leuk!”
“Ja precies. Dit kan je gewoon uitrekenen.”

Vervolgens vraag ik haar om de algemene formule te vinden. Dat doet Vroukje heel
handig.
Ze gaat op zoek naar de eerste keer dat we 2x gebruikt hebben. Overal op het
blaadje zet ze f’(x) onder de term 2x. Zo loopt ze het blaadje door. Ze vindt zelf de
algemene formule, zonder alle tussenstappen opnieuw te zetten. Heel netjes!
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