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Voorwoord
Dit verslag is geschreven in het kader van het vak Onderzoek van Onderwijs van de 1e graadslerarenopleiding aan de Universiteit Twente.
De opdracht is uitgevoerd op het Hermann Wesselink College te Amstelveen, in twee 4 HAVO wiskunde A1 clusterklassen. Momenteel werk ik ook op deze school als wis- en natuurkunde docent.
Ik wil hierbij natuurlijk mijn begeleidster vanuit de universiteit, Nellie Verhoef, bedanken voor het tussentijds beoordelen, aanvullen en op weg helpen in dit onderzoek. Het was inspirerend, enthousiasmerend en vooral zeer leerzaam.
Ik heb geleerd dat didactiek niet stilstaat na het afronden van de lerarenopleiding of gebruik van een
goede wiskunde methode maar is een dynamisch proces om de leerlingen intellectueel te blijven uitdagen en om de ontwikkeling van de docent te optimaliseren.
Tot slot wil ik de leerlingen van de twee 4 HAVO clusterklassen bedanken voor hun medewerking aan
dit onderzoek.
Dit onderzoek dient als gidsexperiment voor twee vervolgonderzoeken. Ten eerste wordt dit onderzoek
uitgebreid en uitgeprobeerd in weer twee 4 HAVO clusterklassen in het komende cursusjaar.
Ten tweede, in het kader van de vernieuwde onderbouw beginnen we, óók het komende cursusjaar, met
een onder andere pilot in beide HAVO brugklassen. Mijn collega-docent en ik zullen experimenteren
met andere werkvormen om het wiskundeonderwijs anders aan de leerlingen aan te bieden waarbij ICT
een belangrijke rol bij zal spelen. Ik zal deze klas voor twee jaar onder mijn hoede hebben en ik zal
mijn onderzoek toespitsen op het verhogen van het begripsniveau met betrekking tot het begrip kans.
Ik heb gemerkt dat leerlingen veels te laconiek reageren als het onderwerp kansrekening aan bod komt.
Strekkingen als, eindelijk een gemakkelijk onderwerp, meneer, nu kan ik mijn cijfer ophalen, worden
vaak gebezigd. Maar helaas de resultaten laten te wensen over. Afgelopen jaar had ik één 2 HAVO
leerling die beweerde voor de repetitie over hoofdstuk 10 (Tellen en kansen) een tien te gaan behalen
en hij had uiteindelijk een 5,5. Reden genoeg voor mij om uit te zoeken waar het precies misgaat.
Kenneth Halman
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Samenvatting
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de theorie van de drie werelden van de wiskunde van
David Tall. De embodied aanpak wordt onder de loop genomen om vast te kunnen stellen of deze aanpak een positief effect kan hebben op het ontwikkelen van het begripsniveau van leerlingen. In hoofdstuk 1 komt de embodied aanpak terug
De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre heeft de embodied aanpak een positieve invloed op het begrip van leerlingen na het volgen van een lessenserie over het begrip kans?
In één 4 HAVO clusterklas is een lessenserie gegeven over eigenschappen van het concept kans volgens de embodied aanpak. De andere 4 HAVO clusterklas diende als controlegroep die dezelfde stof
kreeg volgens de traditionele manier van lesgegeven.
De experimentele groep bereikte een hoger begripsniveau dan de controlegroep. Het lijkt erop dat de
embodied aanpak een positief effect heeft gehad op het ontwikkelen van het abstracte denkvermogen
van de leerlingen. En dit nodigt uit tot vervolgonderzoek.
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1. Probleemformulering
In dit hoofdstuk wordt het probleem geschetst dat aan de basis staat van dit onderzoek. Als eerst wordt
de aanleiding voor het doen van dit onderzoek besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de doelstelling van het onderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de formulering van de probleemstelling.

1.1 Aanleiding
“Meneer, ik snap niets van wiskunde en ik heb vorig cursusjaar geen enkele voldoende gehaald”. Dat
was de strekking van een leerlinge vorig jaar bij wiskunde A1. Uiteindelijk had ze wiskunde met een
zeven afgesloten. Allemaal op eigen kracht en de nodige aanmoedigingen van mijn kant.
Dit cursusjaar heb ik alleen maar HAVO klassen lesgegeven, tweede tot en met de vierde klassen en de
meeste leerlingen vinden formules en dus wiskunde lastig. Het viel me weer op hoe slecht de vierdeklassers zichzelf kunnen motiveren en hoe ongeïnteresseerd ze overwegend zijn. De calculerende leerling is tevreden met een zesje, want de school is nog maar bijzaak. Leerlingen vinden een uur huiswerk
per dag al heel veel.
De oorzaak van het gebrek aan motivatie en interesse van leerlingen voor school ziet men in de grote
concurrentie van de buitenschoolse wereld. Die is er altijd geweest maar sinds een aantal jaren komt er
bij dat bijna alle leerlingen van een jaar of zestien allemaal een baantje hebben, soms een paar uur per
week, maar soms ook elke dag en delen van het weekend. Positief is dat leerlingen deze baantjes serieus
nemen en dat ze ervan leren om verantwoordelijkheid te dragen. Maar voor een aantal leerlingen komt
het baantje op de eerste plaats en het schoolwerk op de tweede, waardoor soms werk niet op tijd af is of
niet met de nodige aandacht is gedaan. De cijfers die ze voor hun schoolwerk krijgen zijn minder interessant dan het geld dat ze met hun werk verdienen. Concurrentie voor het schoolwerk is er behalve van
baantjes ook van verkering en van het enorme vrijetijdsaanbod via televisie en internet (de Boer et al,
2003).
De meeste leerlingen baseren zich op eerdere succesvolle oplossingsmethoden en passen deze toe zonder dat de stof daarvoor daadwerkelijk begrepen hoeft te worden en halen over het algemeen nog een
zes of een zeven (procedureel leren). Gelukkig zijn er goede HAVO leerlingen die proberen een aantal
oplossingsstrategieën toe te passen en de beste te kiezen. Deze leerlingen proberen inzicht te krijgen in
het voorgelegde probleem (conceptueel leren). Uit onderzoeken van Tall et.al. (2001) is gebleken dat
leerlingen die volgens de laatste strategie leren beter overweg kunnen met problemen in een nieuwe
context.
Dit verslag beschrijft een onderzoek naar de ontwikkeling van het begrip bij leerlingen voor het vak
wiskunde in de Tweede Fase van de middelbare school. De theorie van David Tall over de ‘three
worlds of mathematics’ wordt als basis gebruikt. Vanuit deze theorie wordt er gebruikt gemaakt van
een embodied aanpak om te vast te kunnen stellen of dit een positief effect heeft op het ontwikkelen
van het begripsniveau van leerlingen.
Om het begripsniveau te verhogen benadrukt Tall (2003) dat het helpt om te beginnen bij de embodied
wereld, het gebruiken van de zintuigen (waarneming). Dit legt een degelijke basis om op voort te bouwen maar is niet voldoende. Eerst tastbare voorbeelden aanbieden en pas later formaliseren.
Een aanschouwelijk voorbeeld. De kans dat je in de file komt te staan is 0,7 (formeel). Deze bewering
zal minder tot de verbeelding van de leerlingen spreken als de volgende bewering "Als je met de auto
gaat sta je 7 van de 10 keer in de file (concreet)".
Het visualiseren van effecten van acties (effect of actions) blijkt een goede basis te leggen voor het begrijpen van de meer abstracte representaties, bijvoorbeeld voor vectoren (Tall, 2004). Oftewel de embodied mode verschaft een fundamentele basis voor zinvolle betekenis van wiskundige concepten. Met
deze aanpak wordt in dit verslag de embodied aanpak bedoeld.
In een onderzoek naar het studiehuis zet Van der Werf (2005) een aantal kritische kanttekeningen bij
5
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‘het nieuwe leren’ dat gericht is op contextrijke onderwijsvormen (embodied wereld). Ze noemt daarin
een aantal onderzoeken aan die dat onderstrepen. Bijvoorbeeld blijkt bij Biederman & Shiffrar dat abstracte instructie effectiever kan zijn dan leren in een beroepssituatie. Echter, een combinatie van abstracte instructie (symbolic/formal) en oefenen met concrete voorbeelden het meest effectief zijn. Dat
laatste past goed in een embodied aanpak die in een latere fase ook instructie op symbolic en formal niveau veronderstelt (eerst concretiseren dan formaliseren).

1.2 Doelstelling
Op de havo wordt nieuwe stof aangeleerd vanuit bekende, toepassingsgerichte kaders. Gestart wordt
vaak met de context, daarna komt de theorie. Benodigde ‘oude’ stof wordt herhaald. Vervolgens wordt
geoefend, waarbij de docent er voor zorgt, dat de oefenstof dicht bij de uitleg ligt. Er wordt veel geoefend en de oefenopgaven zijn gestructureerd, met veel aanwijzingen en kleine ‘stappen’. De docent
controleert regelmatig of de leerlingen nog ‘bij’ zijn. De uiteindelijke toepassingsopdrachten zijn gestructureerd, duidelijk en controleerbaar en bij de uitvoering ervan begeleidt de docent intensief [3]. De
theorie van de drie werelden in de wiskunde van Tall en het ontwikkelen van het wiskundig denkvermogen klinkt veelbelovend voor het bovenstaand werkwijze. Het opbouwen van het leerproces om
groei in abstractie te bewerkstelligen zal hier worden toegepast op het kansbegrip. Dit onderzoek stelt
zich als doel om te onderzoeken of de opbouw van de lessen volgens de theorie van Tall invloed heeft
op het ontwikkelen van een hoger begripsniveau bij de begripsvorming rond de eigenschappen van het
concept kans.

1.3 Probleemstelling
De onderzoeksvraag die beantwoordt moet worden luidt op basis van het voorgaande:
In hoeverre heeft de embodied aanpak een positieve invloed op het
begrip van leerlingen na het volgen van een lessenserie over kans?
Tot slot, zullen er conclusies en aanbevelingen geformuleerd worden na de beantwoording van deze
onderzoeksvraag.
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2. Theoretisch kader
"Things should be made as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein

In dit hoofdstuk worden een aantal ideeën c.q. theorieën behandeld met betrekking tot het leren van
kansrekening en van wiskunde in het bijzonder. Allereerst wordt ingegaan op de betekenis van het
woord kans. Daarna wordt de geschiedenis van de kansrekening onder de loop genomen. Verder wordt
kort ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van een internationale groep voor de psychologie van het
wiskundeonderwijs en een aantal theorieën van haar leden. Vervolgens wordt beschreven wat de theorie van Tall over de drie werelden van de wiskunde inhoudt. Tenslotte wordt alles op een rijtje gezet.
2.1 Wat is kans?
Volgens het eendelige online Van Dale Hedendaags Nederlands woordenboek betekent kans is:

kans (de ~, ~en)
1 waarschijnlijkheid, mogelijkheid dat iets gebeuren zal
2 gunstige gelegenheid
Wiskundig gezien is kans een getal tussen 0 en 1 dat aangeeft hoe (on)waarschijnlijk een bepaalde gebeurtenis is. Een 0 betekent dat het niet gebeurt en een 1 betekent dat het zeker gebeurt. In de praktijk
kun je alle waarden tussen 0 en 1 tegenkomen.
Nu volgt een korte uiteenzetting van de geschiedenis van de kansrekening.
2.2 Een korte geschiedenis van de kansrekening
De kansrekening is in de zeventiende eeuw ontstaan uit problemen in verband met het dobbelspel. Vragen van de dobbelende Chevalier de Méré (1610-1685) werden in 1654 aanleiding tot een briefwisseling tussen Pascal (1623-1662) en Fermat (1601-1665). Een van de vragen luidde ongeveer: "Wat is
waarschijnlijker: met één dobbelsteen in vier worpen minstens één zes te gooien óf met twee dobbelstenen in 24 worpen minstens één dubbelzes te gooien". De kansen op deze gebeurtenissen zijn ongeveer 0,5177 en 0,4914. Dat de Méré door ervaring (en tot zijn verbazing) had geconstateerd dat de eerste kans groter dan een half was en de tweede kleiner dan een half, zegt wel iets over zijn hartstocht
voor het dobbelen. De frivole oorsprong van de kansrekening is nog altijd merkbaar in de moderne
leerboeken en komt zeer duidelijk tot uiting in de vroegste literatuur.
Het eerste boek over kansrekening werd in 1657 geschreven door Christiaan Huijgens (1629-1695):
"De ratiociniis in ludo aleae" (Over berekeningen bij het dobbelspel). Andere boeken uit de begintijd
zijn: "Essai d'Analyse sur les Jeux de Hasard" in 1708 door de Montmort (1678-1719), "Ars conjectandi" (de kunst van het gissen (gokken?)) in 1713 door Jacob Bernoulli (1654-1705) en "The Doctrine of
Chances" in 1718 door de Moivre (1667-1754).
Namen van anderen die in belangrijke mate hebben bijgedragen tot het ontstaan van de kansrekening
zijn Laplace (1749-1827), Gauss (1777-1855) en Poisson (1781-1840). De eerste definitie van het begrip "kans" werd gegeven door Laplace in zijn "Théorie analytique des probabilités" (1812).
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Van de zeer vele wiskundigen die de kansrekening verder hebben ontwikkeld, noemen we nog Chebyshev
(1821-1894), Markov (1856-1922), Borel (1871-1956), Lévy (1886-1972), Khintchine (1895-1959), Bernstein (1878-1956), Fréchet (1878-1973), Kolmogorov (1903-1987) en Feller (1906-1970) ¹.
Om kansrekening te kunnen onderwijzen is natuurlijk meer inzicht wenselijk in het kanstheoretisch denken
van individuen. In de volgende paragraaf gaan we nader in op de ontwikkeling van het kanstheoretisch denken en redeneren.
2.3 Korte introductie in het kanstheoretisch denken
Om “correct” te leren redeneren door gebruik te maken van kanstheoretische concepten, zoals randomness en kans, is een kunst die vrij weinig mensen beheersen. Dit komt hoofdzakelijk omdat we vrij
weinig assistentie hebben gehad om dit te kunnen. Een tamelijk groot onderzoek, door onder andere Piaget and Inhelder (1965), Fischbein (1975), Green (1983), Jones et al. (1996), Way (1996), heeft laten
zien dat jonge kinderen intuïtieve begripsvorming ontwikkelen van basis kanstheoretische concepten
zonder geïnstrueerd te worden. Er is ook bewijs dat veel van deze intuïties misleidend en incorrect zijn.
En als ze eenmaal volwassen zijn ontwikkelen deze beeldvorming door in misvattingen die zeer moeilijk te corrigeren zijn. Echter, studies zoals van Fischbein en Jones hebben gevestigd dat kinderen ontvankelijk zijn voor geschikte instructie van kanstheoretische concepten (Way, 1997).
Jenni Way (2003) geeft in haar artikel ‘The development of young children's notions of probability’ een
korte inleiding van de ontwikkeling van het kanstheoretisch denken.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw verbonden Piaget en Inhelder de ontwikkeling van kanstheoretisch denken met de algemene theorie van Piaget over cognitieve ontwikkeling in drie duidelijk gedefinieerde stadiums. In recenter jaren is er een aanhoudende groep van onderzoekers van diverse landen
(bijvoorbeeld; Fischbein, 1975; Fischbein & Schnarch, 1997; Green, 1983; Shaughnessy, 1981) die
hebben bijgedragen aan de kanstheoretisch redenering. Hun studies waren gericht op heel specifieke
concepten, een beperkte leeftijdsgroep van kinderen of hoe volwassenen redeneren. Met als gevolg dat
er geen volledige en samenhangende theorie over de ontwikkeling van kanstheoretisch redenering ontwikkeld is die eventueel leerplan samensteller en docenten kunnen ondersteunen. De discussie was nog
steeds gaande over welke taak in studies met kinderen gebruikt dient te worden (Way, 2003).
Sommige Australische studies (Peard, 1995; J. Truran, 1996; K. Truran, 1996) hebben bijgedragen aan
de growing body of knowledge, in het bijzonder betreffende de identificatie en opheldering van specifieke kansbegrippen en onderzoeksvariabelen. Twee relevante studies vonden gelijktijdig plaats met het
onderzoek die in Way (2003) worden genoemd; Jones, Langrall, Thornton & Mogill (USA 1997, 1999)
en Watson, Collis & Moritz (Australië 1997) en ze hebben belangrijke bijdragen geleverd naar het doel
om een allesomvattend kader voor de ontwikkeling van kanstheoretisch denken te formuleren (Way,
2003).
Er is aanzienlijk bewijs dat kanstheoretisch redenering verbonden is met cognitieve ontwikkeling en dat
kinderen verschillende stadiums doorlopen om hun bekwaamheid om wiskundig geschikte inschattingen te maken in situaties waarbij kansbegrip een rol speelt. Echter, bij gebrek aan overeen stemming
tussen onderzoekers betreffende de aard van denken in elk stadium en het leeftijdbereik die elk stadium
omvat, suggereert dat er nog geen nauwkeurige beschrijving van de ontwikkeling van kanstheoretisch
redenering beschikbaar is (Way, 2003).
Er bestaat een duidelijke behoefte om de kanstheoretische redeneerstrategieën van jonge kinderen over
¹ Dit is ontleend aan http://nl.wikibooks.org/wiki/Discrete_Kansrekening/Inleiding
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een groter bereik van leeftijden te onderzoeken en het besef van drie verschillende stadia van ontwikkeling te toetsen. De wiskundige componenten van kansrekening zoals aselect, uitkomstenruimte, betrouwbaarheid en verhouding en deel, suggereren de nodige variabelen in het ontwerpen van taken voor
het ontlokken van nuttige informatie over kanstheoretisch denken.
De noodzaak om gedachtepatronen van individuele kinderen te ontdekken vereist een interviewstijl
waarbij kinderen de gelegenheid krijgen om fysieke interacties te ondergaan met random generatoren
tijdens het vergaren van informatie en gesprek te voeren waarover zij aan het doen en denken zijn
(Way, 2003).
Met het ontstaan van diverse theorieën over de cognitieve groei van leerlingen met betrekking tot de
wiskunde is in 1976 een internationale groep voor de psychologie van het wiskunde onderwijs opgericht in Karlsruhe. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de ideeën die de leden van deze groep
ontwikkelden.
2.4 The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME)
David Tall (2004) geeft in het artikel ‘Thinking through three worlds of mathematics’ een samenvatting
van theorieën die vooraf gingen aan zijn ontwikkeling van een theorie van de drie werelden van de wiskunde. Hieronder volgt een korte ontstaansgeschiedenis van PME ² en een aantal theorieën van een aantal onderzoekers binnen die groep.
In de jaren zestig was psychologie nog in de greep van het behaviorisme en was het wiskundeonderwijs
in de handen van wiskunde beoefenaars en algemene opleiders en slechts weinig theoretici zoals Piaget
(1965), Bruner (1966) en Dienes die iets hadden te zeggen over de bijzondere relevantie voor de wiskunde. Zij ontwikkelden in die tijd theorieën over het wiskundeonderwijs en de psychologie van de
wiskunde (Tall, 2004).
Nu volgt een opsomming van een aantal die zich bezighielden met de cognitieve ontwikkeling van wiskunde bij leerlingen. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal een aantal die deze theorieën onderling en met de theorie van Tall hebben, worden samengevat.
Piaget
Een driedelige theorie over abstractie ligt ten grondslag aan de theorie van Piaget, zoals in figuur 2.1 is
weergegeven.

empirical abstraction → pseudo-empirical abstraction → reflective abstraction

Figuur 2.1: Schema van Piaget’s theorie
Ten eerste, legt empirical abstraction de nadruk op hoe een kind betekenis geeft aan de eigenschappen
van objecten. Vervolgens focust pseudo-empirical abstraction op hoe een kind betekenis geeft aan de
eigenschappen van acties op de objecten. En reflective abstraction richt de aandacht op het idee hoe acties en operaties gethematiseerde objecten in gedachte worden gevormd of zich eigen worden gemaakt
(Tall, 2004).

² http://igpme.org
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Bruner
Ondertussen focuste Bruner (1966) zich op drie verschillende manieren waarop het individu ervaring
vertaalt in een model van de wereld, namelijk enactive, iconic en symbolic, zoals in figuur 2.2 is weergegeven.

enactive → iconic → symbolic

Figuur 2.2: Schema van Bruner’s theorie
Het eerstgenoemde model, enactive, is gebaseerd op de waarneming, de belevenis. Het tweede model,
iconic, is gebaseerd op iconen, een schematische weergave van de werkelijkheid. De symbolic wereld is
de meest abstracte van de drie; hier worden objecten uit de wereld gerepresenteerd door abstracte symbolen (Tall, 2004).
Met het ontstaan van deze theorieën over de cognitieve groei van leerlingen met betrekking tot de wiskunde is in 1976 een internationale groep voor de psychologie van het wiskundeonderwijs (PME) opgericht in Karlsruhe.
Fischbein
De leden van PME ontwikkelden in navolging van Piaget, Bruner en Dienes ook theorieën over de
cognitieve groei van leerlingen met betrekking tot de wiskunde. Fischbein (1987), een van de oprichters
van PME, was geïnteresseerd in drie verschillende aspecten van wiskundig denken, zoals in figuur 2.3
is weergegeven.

intuitions → algorithms → formal

Figuur 2.3: Schema van Fischbein’s theorie
Deze drie aspecten zijn: de fundamentele intuitions die veel gebruikt worden, algorithms die ons mogelijkheden geven in berekeningen en in symbolische manipulaties, en het formal aspect van axioma’s,
definities en formele bewijzen (Tall, 2004).
Van Hiele
Van Hiele heeft in de geometrie cognitieve ontwikkeling door in toenemende mate ingewikkelder wordende reeks van niveaus geconstateerd. Zijn theorie begint met dat kinderen objecten als gehele gestalten zien met eigenschappen en als sommige eigenschappen van kracht zijn dan volgen anderen resulterend in meer rigoureus formeel axiomatische wiskunde (Tall, 2004). Hij onderscheidde een drietal niveaus, zoals in figuur 2.4 is weergegeven.

het visuele niveau → het beschrijvend niveau → het theoretische niveau

Figuur 2.4: Schema van Van Hiele’s theorie
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•
•
•

het visuele niveau: kinderen herkennen figuren als totale entiteiten, maar herkennen niet de eigenschappen van die figuren,
het beschrijvend niveau: kinderen kennen de eigenschappen van de figuren, maar ze kunnen
onderling verband tussen figuren en eigenschappen niet uitleggen,
en het theoretische niveau: kinderen zien het karakter van de verbanden tussen eigenschappen
van de figuren en ze kunnen stellingen bewijzen.

Gray en Tall (1994) hebben op een nieuwe manier de nadruk gelegd op de rol van symbolen, in het bijzonder voor de rekenkunde en algebra. Dit fungeert als een splitsing tussen een uitvoerbaar proces en
een denkbaar concept dat manipuleerbaar is als een mentaal object (procept). Dit, op zijn beurt, versterkt en breid Fischbein’s algoritmisch manier van denken uit, die niet alleen procedures maar ook hun
betekenissen bevat in een geïntegreerde theorie (Tall, 2004).
Gray en Tall waren voornamelijk geïnteresseerd in het verschil tussen objecten gevormd in de geometrie (zoals punten, lijnen en cirkels) en concepten bestudeerd in de rekenkunde, algebra en calculus (zoals getallen, algebraïsche vergelijkingen, limieten).
Ze concludeerden dat de ontwikkeling van geometrische concepten een natuurlijke groei van complexiteit is, beschreven door van Hiele. Echter getallen en algebra ontstaan door het telproces te comprimeren naar het concept van getal en groeit in complexiteit door de ontwikkeling van opeenvolgende concepten waar processen zijn gesymboliseerd en tweevoudig als concept worden gebruikt (procept).
Gray en Tall presenteerden het idee dat er drie (of mogelijk vier) fundamenteel verschillende types van
objecten zijn. Diegene die ontstaan door empirische abstractie, waarbij de studie van objecten om hun
eigenschappen te ontdekken wordt bedoeld. Diegene die ontstaan door te focussen op acties (zoals tellen) die gesymboliseerd zijn en mentaal gecomprimeerd tot concepten (zoals nummer), wat Piaget
pseudo-empirische abstractie noemt. En diegene die ontstaan uit de studie van eigenschappen en de logische conclusies die volgen uit deze eigenschappen gevonden in de moderne formele aanpak van wiskunde. Hun mogelijke vierde type van concept ontstond door het verschil te maken tussen pseudoempirische abstractie (wat is gericht op acties op mentale objecten) en empirische abstractie (wat is gericht op de eigenschappen van abstracte mentale concepten). Twee artikelen geschreven met Anna
Watson (Anna Poynter nadat ze getrouwd was) en Spirou openbaarde de bedoeling van hun overwegingen en zijn de eerste gepubliceerde indicaties van een in ontwikkeling zijnde theorie over drie wiskundige werelden. Zij realiseerden dat er niet alleen drie verschillende types van mathematisch concept
(geometrisch, symbolisch en axiomatisch) zijn, maar dat er ook drie erg verschillende types van cognitieve ontwikkeling waren, welke drie verschillende mathematische werelden bewoonden (Tall, 2004).
Vanzelfsprekend is hier meer over te vertellen. Maar in het kader van dit verslag voert dit te ver. In Tall
(2004) is hierover een uitgebreidere discussie terug te vinden.
De discussie in deze paragraaf leidt volgens Tall naar een mogelijke categorisatie van cognitieve groei
in drie verschillende maar op elkaar invloed hebbende werelden, zoals in figuur 2.5 is weergegeven. In
de volgende paragraaf wordt deze theorie beschreven.

embodied world → symbolic world → formal world

Figuur 2.5: Schema van Tall’s theorie
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2.5 De drie werelden van de wiskunde
De eerste wereld groeit vanuit onze voorstellingen van de wereld en bestaat uit onze gedachten over
dingen die we waarnemen. Door reflectie en het gebruik van taal kunnen we focussen op aspecten uit
onze zintuiglijke ervaring die het mogelijk maken concepten in te denken die niet in de ware wereld bestaan zoals een lijn die perfect recht is. David Tall noemt deze wereld de ‘conceptual-embodied’ world
of afgekort embodied world (Tall, 2004).
De tweede wereld is de wereld van symbolen die we gebruiken in berekeningen in de rekenkunde, algebra en calculus. Deze wereld begint met acties die worden ingekapseld als concepten door het gebruik van symbolen waardoor we moeiteloos om kunnen schakelen van het doen van acties in de wiskunde naar het denken over concepten in de wiskunde. Deze wereld noemt David Tall de ‘proceptualsymbolic’ world of afgekort symbolic world (Tall, 2004).
De derde wereld is gebaseerd op eigenschappen, uitgedrukt in formele definities die gebruikt worden
als axioma s om wiskundige structuren te specificeren. De derde wereld is genaamd ‘formal-axiomatic’
world of afgekort formal world. In deze wereld wordt niet gewerkt met objecten uit ervaringen maar
met axioma s die zijn geformuleerd om mathematische structuren te definiëren in termen van specifieke
eigenschappen. Andere eigenschappen worden dan afgeleid door formele bewijzen om een opeenvolging van theorieën te bouwen (Tall, 2004).
De theorie van de drie werelden van David Tall is gebaseerd op de algebra.
2.6 Samenvatting
In dit theoretische kader zijn kort de verschillende theorieën van een aantal wetenschappers besproken,
die zich bezighielden met de cognitieve ontwikkeling van wiskunde bij leerlingen. Hoe verschillend de
genoemde theorieën ook lijken, ze zijn allemaal gebaseerd op een algemeen schema. Ter illustratie zijn
in figuur 2.6 de schematische theorieën van Piaget, Bruner, Fischbein, Van Hiele en Tall samengebracht in één figuur. De achterliggende gedachtes bij het grond-, eerste en tweede niveau blijken erg
overeen te komen.
reflective abstraction

symbolic

formal

het theoretische niveau

formal world

↑

↑

↑

↑

↑

abstraction

iconic

algorithms

het beschrijvend niveau

symbolic world

↑

↑

↑

↑

↑

empirical abstraction

enactive

intuitions

het visuele niveau

embodied world

Piaget

Bruner

Fischbein

Van Hiele

Tall

2e niveau

pseudo-empirical

1e niveau
grondniveau

Figuur 2.6: Vergelijking van de diverse theorieën
Bij elke theorie is er op het grondniveau sprake van waarneming. In de niveautheorie van Van Hiele
gaat het om vormen in de reële wereld, vanuit het perspectief van de meetkunde. Hij typeert het grondniveau met het ontbreken van een relatienet, waarbij het individu zijn wiskundige begrip baseert op intuïtie; dit komt letterlijk overeen met het grondniveau zoals Fishbein dat presenteert. Tall noemt het
grondniveau de embodied world, waarbij het om zowel waarnemingen uit de reële wereld gaat als om
gedachte-experimenten.
Deze laatste behoren in dit geval tot het grondniveau, omdat er vanuit het perspectief van de algebra
wordt gewerkt; dat het grondniveau al een zekere vorm van abstractie bezit (een cijfer is een abstract
begrip), is onoverkomelijk.
Bruner geeft het meest algemene schema (los van elk wiskundig perspectief), daar hij de ervaringen van
het individu op het grondniveau in de enactive wereld plaatst – hier is dus ook sprake van puur waar12

neming. Een uitspraak op het grondniveau is waar, als de bewering zichtbaar waar is (Muller, 2005).
Het eerste niveau eist een zekere abstractie van het individu, waarbij het herkennen van eigenschappen
van tekenend belang is. Door eigenschappen te benoemen en symbolen te introduceren wordt het mogelijk de begrippen te bewerken. Vanuit het meetkundig perspectief gaat het bijvoorbeeld letterlijk om het
herkennen van eigenschappen van een meetkundig begrip, waarbij het product een schematische weergave van dat begrip is. Vanuit het algebraïsch perspectief gaat het om het begrip en de operatie als een
geheel te zien. De eigenschap van een som, bijvoorbeeld “4+2” is dat het resultaat en de uitvoering van
het begrip som, de sommatie zelf, één en hetzelfde ding zijn. Hierdoor is het niet meer nodig om “4+2”
te zien als iets dat uitgevoerd moet worden en is het begrip losgekoppeld van zijn niet-ambigue betekenis in de reële wereld, waar het doel van een som echt alleen maar het resultaat is. Piaget spreekt hier
van pseudo-emperical abstraction, de eigenschappen van het bewerken van objecten. Bruner kiest iconic wereld als term voor het dit niveau, schematisering van het grondniveau. In dit niveau is een uitspraak waar, als het aan te tonen is door rekenkundige uitvoering (Muller, 2005).
Het tweede en laatste niveau moet getypeerd worden als totale inzicht van het individu, waarbij het
wiskundige begrip volkomen is losgekoppeld van reële of schematische voorbeelden. De samenhang
tussen de eigenschappen uit het eerste niveau is duidelijk voor het individu. De gevolgen zijn het gebruik van abstracte symbolen voor een wiskundig begrip, het opstellen van definities en formules, het
vormen van formele bewijzen en het kunnen deduceren van de ene eigenschap uit andere eigenschappen. Piaget heeft het over compression of knowledge; het ultieme inzicht in een wiskundig begrip.
Waarheid op dit niveau rust uitsluitend op het bewijs met behulp van definities en axioma’s (Muller,
2005).
De overgang van het grondniveau naar het eerste niveau bestaat uit het experimenteren met de eigen
waarnemingen. Wanneer de eigenschappen van een begrip zijn vastgelegd en ermee gewerkt kan worden, is het eerste niveau bereikt.
Over hoe de overgang van het eerste naar het tweede niveau tot stand komt, is geen eenduidig antwoord. Duidelijk is, dat de samenhang tussen de eigenschappen van alle wiskundige begrippen in een
wiskundig gebied (of in het ultieme geval, in de gehele wiskunde) ontdekt moet worden. Van Hiele
spreekt over het herkennen van de (totale) structuur van het relatienet tussen de begrippen; hij haalt
een voorbeeld aan vanuit het aritmetisch perspectief: het eerste niveau handelt over relaties tussen concrete getallen (4×3 = 12 en 6+8 = 14), waar het tweede niveau handelt over de samenhang tussen uitkomsten (a⋅ (b + c) = a⋅b + a⋅c). Het lijkt erop dat vanuit het perspectief verbinding moet worden gelegd
met de formele wereld van onder andere de verzamelingenleer en de logica (Muller, 2005).
Het algemene model is toepasbaar in elk wiskundig gebied. Daartoe moet echter wel per gebied de verschillende niveaus gevonden worden – het is goed mogelijk dat het grondniveau in een gebied al enige
abstractie bezit. In de algebra is er bijvoorbeeld vrijwel geen reële wereld, een getal is al een abstract
begrip. Dit betekent niet dat er alleen maar een tweede niveau is in dit gebied (Muller, 2005).
Echter is de theorie uiteenzetting rond het kanstheoretische denken en redeneren nog lang niet zo uitgekristalliseerd als die van de bovenstaande.
Beschouw het volgende voorbeeld. Schrijf alle mogelijke rijtjes op voor vier worpen met een muntstuk
waarbij er twee worpen kop zijn.
Door gebruik te maken van een embodied aanpak zouden we eerst een muntstuk vier keer gooien en
nagaan wat de mogelijke uitkomsten zijn. Piaget noemt dit empirical-abstraction. Vervolgens de gunstige uitkomsten noteren. Dit kan men ook gemakkelijker vinden door een boomdiagram te tekenen en
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daarna de gunstige uitkomsten opschrijven. In termen van Piaget is dit pseudo-empirical abstraction.
Volgens Bruner zou dit geheel enactive en iconic zijn. Enactive omdat je de proces van het werpen van
een munt kunt voorstellen en iconic want de bijbehorende boomdiagram is een schematisch weergave
van de werkelijkheid.
We zouden het probleem ook heuristisch kunnen aanpakken, dat wil zeggen de uitkomsten al dan niet
systematisch opschrijven. Bijvoorbeeld munt-munt-kop-kop en later korter aangeven met MMKK. Hier
worden de uitkomsten van de vier worpen gerepresenteerd door abstracte symbolen. Bij de genoemde
theorieën in paragraaf 4 komt dit op neer als symbolic (Bruner), algorithms (Fischbein) en symbolic
wereld (Tall).
We kunnen dit nog een stapje verder nemen en aantonen dat er precies 6 gunstige uitkomsten zijn. Het
aantal deelverzamelingen met 2 elementen uit een verzameling met 4 elementen (42 ) . Dit is dan het
hoogst haalbare niveau die in de genoemde theorieën beschreven worden. De verschillende benamingen
zijn achtereenvolgens reflective abstraction (Piaget), symbolic (Bruner), formal (Fischbein), het theoretische niveau (van Hiele) en tenslotte formal wereld (Tall).
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3. Methode
In dit hoofdstuk wordt de methode beschreven die is gebruikt bij het uitvoeren van dit onderzoek. De
eerste paragraaf behandelt de beschrijving van het onderzoek. Vervolgens wordt in de tweede paragraaf
de populatie, waarop het onderzoek betrekking heeft, beschreven en de steekproef uit deze populatie. In
paragraaf drie wordt het onderzoeksinstrument beschreven waarmee de mate van wiskundig begripsniveau is onderzocht. In paragraaf vier worden de bijzonderheden wat betreft het verzamelen van de data
behandeld. Vervolgens wordt in paragraaf vijf ingegaan op de wijze waarop de data is verwerkt. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een behandeling van de analyse van de data die gebruikt is.

3.1 Beschrijving van het onderzoek
Om aan de doelstelling te kunnen beantwoorden wordt het onderzoek uitgevoerd in twee 4 HAVO
klassen van de middelbare school. Eén clusterklas krijgt les uit de methode die op school gebruikt
wordt voor wiskunde A1 (Boer et al., 2003). De andere clusterklas krijgt de lessen over het zelfde onderwerp volgens de embodied aanpak van Tall (2004). Aan het eind van de lessenserie wordt in beide
groepen dezelfde repetitie afgenomen. De antwoorden die de leerlingen geven op de vragen van de repetitie worden onderverdeeld in de drie werelden in de wiskunde. Aan de hand van deze data wordt elke leerling ingedeeld in een bepaalde wereld. De verdeling over die werelden en de verschillen tussen
de groepen moeten antwoord geven op de onderzoeksvraag die eerder is opgesteld.
Lesmateriaal
Voor de lessen over de verschillende soorten kansbegrippen (theoretische en experimentele kans) is in
beide groepen gebruik gemaakt van het tweede hoofdstuk uit het boek Moderne Wiskunde – editie 8
havo A1. Uit dit hoofdstuk zijn alleen de paragrafen 2_6 Simuleren van kansen en 2_7 Verwerken en
toepassen niet behandeld. Zie bijlage 1 voor een korte inhoudsopgave van de hoofdstukken over statistiek.
Lessenserie
De lessenserie voor de controlegroep omvatte vier blokuren van 80 minuten. De experimentele groep
behelsde twee blokuren en vier lesuren. Het verschil tussen de experimentele groep en de controlegroep
is dat de opbouw gebaseerd op de theorie van Tall (2004), de embodied aanpak. De controlegroep werd
op de traditionele manier lesgegeven, waarbij de uitleg en instructies kort werden gehouden en de nadruk meer op zelfstandig werken kwam te liggen.
Ik heb zoveel mogelijk dezelfde opgaven in beide klassen behandeld alleen heb ik bij de experimentele
groep meer de nadruk gelegd op het begrijpen van de diverse kansbegrippen en voorbeelden uit het dagelijkse leven erbij te halen. Neem bijvoorbeeld de volgende bewering als voorbeeld “de kans dat het
morgen regent is 30 %” en hoe men dit zou kunnen voorstellen (metingen). Zie bijlage 2 voor meer details over de opzet van deze lessenserie.
Ik kom later in hoofdstuk 5 terug op de embodied aanpak met betrekking tot de lessenserie.

3.2 Bronnen
Dit onderzoek is uitgevoerd in de vierde klas van het voortgezet onderwijs. Twee HAVO clusterklassen
van het Hermann Wesselink College in Amstelveen hebben hieraan meegewerkt. De leerlingen van
beide groepen komen uit de vijf 4 HAVO klassen. Cluster h44 werd gebruikt als experimentele groep.
De andere cluster, h45, was de controlegroep. De cluster h44 bestaat uit 18 leerlingen en h45 uit 30
leerlingen. Zij zijn de proefpersonen en vormen de steekproef uit de populatie van 4 HAVO leerlingen
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3.3 Onderzoeksinstrument
De repetitie is als instrument gebruikt om data te verzamelen. Dit kan worden gezien als vragenlijst met
open vragen. De repetitie is opgenomen in bijlage 3.
De repetitie telt vier opgaven, waarvan allemaal getoetst kan worden op het begripsniveau van de leerlingen. De repetitie was al door een collega gemaakt voordat ik aan dit onderzoek begon. Ik was van
plan om alleen de opgave over de quiz te gebruiken maar ik heb toch besloten om de hele repetitie te
gebruiken.
Bij aantal onderdelen van de repetitie wordt de leerling op het spoor gezet van een van de werelden.
Als voorbeeld opgave 4 a, die uitnodigt om een antwoord te geven volgens de embodied wereld.
De meeste onderdelen gaven de leerlingen ruimte om zelf te bepalen volgens welke wereld ze een antwoord op de vraag zullen geven. In tabel 1 is een overzicht gegeven en in bijlage 4 staan een uitwerkingsmodel van de repetitie volgens de drie werelden van Tall. Voor de verwerking van de data is gekozen voor een 5-puntsschaal. Waarbij de scores 1, 3 en 5 werden gebruikt voor respectievelijk, embodied, symbolic en formal. De scores 2 en 4 zijn gereserveerd voor eventuele twijfelgevallen.

Opgave
1a
1b
1c
1d
1e
2a
2b
2c
3a
3b
3c
4a
4b
4c
4d

Verwachte wereld van beantwoording
Embodied, symbolic
Embodied, symbolic
Embodied, symbolic
Embodied, symbolic, formal
Formal
Symbolic
Symbolic, formal
Symbolic
Embodied, symbolic
Embodied, symbolic
Embodied, symbolic
Embodied
Embodied, symbolic
Embodied, symbolic
Embodied, symbolic, formal

Tabel 1. De diverse onderdelen van de repetitie en de verwachte wereld van beantwoording

3.4 Dataverzameling
Ik heb de repetities bij beide groepen op school afgenomen. De leerlingen hebben de repetities individueel gemaakt. De datum van de repetities was echter niet gelijk voor beide groepen. De repetitierooster wordt door de teamleider van de HAVO bovenbouw samengesteld. Aangezien het om clusters gaat
en de leerlingen diverse vakken in hun vrije ruimte hebben, probeert de roostermaker daar zo goed als
het kan daar rekening mee te houden. Het streven is om slechts één repetitie per dag te laten plaatsen
maar helaas lukt dat een paar keren niet.
De repetities werden voor de controlegroep op 11 november 2005 en de experimentele groep op 16 november 2005 afgenomen. De repetitie bestond uit twee versies waarbij dezelfde opgaven werden gebruikt alleen de volgorde van de opgaven was anders. In elke groep heeft slechts één leerling niet op de
geplande datum gemaakt en die zijn dan niet meegenomen bij het verzamelen van de data. Deze leerlingen hebben de repetitie (andere vergelijkbare repetitie) op een centrale inhaaldag alsnog gemaakt.
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3.5 Dataverwerking
Bij een goed antwoord op een bepaald niveau is de score van het bijbehorende niveau gegeven hierbij
is niet gelet op reken- en leesfouten, maar naar het niveau waarmee geantwoord werd. Bij ernstigere
fouten is de score toegekend van een niveau lager, tenzij het al het laagste niveau betrof. Dit resulteert
veelal in een score van 1.
De data zijn opgenomen in bijlage 5. Telkens als een leerling geen antwoord heeft gegeven op een onderdeel is er ook geen score toegekend.

3.6 Data-analyse
Bepaling van het begripsniveau
Om het begripsniveau van elke leerling te bepalen was het de bedoeling alleen te kijken naar de opgaven 2 en 4 en in het bijzonder naar onderdelen 2b en 4d. Het bleek echter dat slechts twee leerlingen in
de experimentele groep het antwoord op onderdeel 4b volledig goed hadden en maar één leerling in de
controlegroep die had een redenering in de goede richting van de som van alle kansen is één. Verder
was niemand in staat of had niemand de moeite genomen om onderdeel 2b op een hoger begripsniveau
te beantwoorden. Dat was geen verplichting maar ik had ook aandacht besteed aan de specifieke opbouw van het antwoord. De gevraagde kansen was natuurlijk ook op een andere manieren te verkregen.
Opmerkelijk is dat drie leerlingen met een onvoldoende de onderdelen 1a en 1b op symbolic niveau
antwoord gaven. Verreweg de meesten kiezen het embodied niveau om deze onderdelen te beantwoorden. Ook door leerlingen die verderop in de repetitie duidelijk demonstreerden dat hun begripsniveau
hoger lag. De meeste leerlingen kiezen dus de weg met de minste weerstand.
Bij het bepalen van het begripsniveau per leerling heb ik alle vragen in beschouwing genomen. Om een
criterium aan te houden bij het bepalen van het niveau wordt gekeken of bij de meerderheid van de onderdelen op het hoogst haalbare niveau is gescoord. Dit is hieronder weergegeven in tabel 2.
Ik heb 80% van de maximaal te behalen score op de onderdelen als grens gesteld.

Maximumscore
1

Criterium
–

Wereld
Embodied

2

Bij minder dan acht onderdelen een score van 2 of 3

Embodied

3

Bij acht of meer onderdelen een score van 2 of hoger

Symbolic

4

Bij minder dan drie onderdelen een score van 4 of 5

Symbolic

5

Bij drie of meer onderdelen een score van 4 of 5

Formal

Tabel 2. Bepalen van het begripsniveau op basis van de scores bij onderdelen van de repetitie.

Clusterklassen vergelijken
Om de beide clusterklassen te kunnen vergelijken wordt per cluster de verdeling over de drie werelden
in percentages uitgedrukt van de groepsgrootte. Bij het vergelijken van meisjes en jongens wordt telkens het percentage uitgedrukt ten opzichte van het aantal meisjes respectievelijk het aantal jongens in
de betreffende cluster. Als een cluster minder leerlingen in de embodied wereld heeft dan een andere
cluster wordt dat geïnterpreteerd als een sterkere ontwikkeling van het begripsniveau.
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4. Resultaten
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden worden in nu de resultaten van de repetitie besproken.
Allereerst wordt gekeken naar de verschillen in de verdeling van leerlingen over de drie werelden in beide
clusters. Het verschil tussen jongens en meisjes wordt hierbij ook meegenomen.
Het absolute aantal leerlingen in dit onderzoek is klein en dan zal allerlei factoren een rol gaan spelen bij
het vergelijken van de beide clusterklassen. Dit maakt het lastig om weloverwogen conclusies te trekken.
In de onderstaande tabellen zijn de verdelingen van de leerlingen over de theorie van de drie werelden in de
wiskunde van Tall per cluster weergegeven.

Begripsniveau

Meisjes

Jongens

Totaal

Embodied

28,6 %

4

0%

0

23,5 %

4

Symbolic

57,1 %

8

100 %

3

64,7 %

11

Formal

14,3 %

2

0%

0

11,8 %

2

Tabel 3. De verdeling van de leerlingen in percentages en absolute aantallen voor de experimentele groep

Begripsniveau

Meisjes

Jongens

Totaal

Embodied

44,4 %

8

45,5 %

5

44,8 %

13

Symbolic

50,0 %

9

54,5 %

6

51,7 %

15

Formal

5,6 %

1

0%

0

3,5 %

1

Tabel 4. De verdeling van de leerlingen in percentages en absolute aantallen voor de controlegroep

Opvallende resultaten zijn:
• Voor beide groepen geldt dat het grootste aantal leerlingen zich in de symbolic wereld bevindt.
• In de controlegroep bevindt ongeveer de helft van de meisjes respectievelijk de jongens zich in
zowel in de embodied wereld respectievelijk de symbolic wereld.
Als de experimentele groep wordt vergeleken met de controlegroep dan is er een duidelijk verschil
waarneembaar. Dit lijkt erop te wijzen dat de embodied aanpak een positief effect van op de ontwikkeling van begripsniveau bij deze 4 HAVO leerlingen.
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen
After mastering mathematical concepts, even after great effort, it becomes very hard
to put oneself back in the frame of mind of someone to whom they are mysterious.
William Thurston (Tall, 2002)

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bevindingen betreffende het wiskundige begripsniveau van leerlingen na het volgen van een lessenserie over het kansbegrip aan de hand van een embodied aanpak.
Als eerste worden op basis van de resultaten conclusies geformuleerd die antwoord geven op de hoofdvraag van het onderzoek. Verder wordt er ingegaan op opmerkelijke zaken met betrekking tot het onderzoek, die aanleiding geven voor discussie en verder onderzoek.

5.1 Conclusie
Uit de resultaten komt naar voren dat er inderdaad een verschil is waar te nemen die wijst op een positief effect van de embodied aanpak. Er moet wel degelijk de kanttekening bij worden geplaatst dat het
om kleine groep leerlingen gaat.
In dit onderzoek zijn allerlei factoren niet meegenomen bij deze embodied aanpak, namelijk:
• Beide clusters zijn niet homogeen, d.w.z. dat reguliere 3 HAVO leerlingen, doublanten, leerlingen van VMBO-t (opstromers) en van 3 VWO (afstromers) door elkaar in de beide clusterklassen zitten.
• De leerlingen hebben dus verschillende voorkennis.
• De meeste leerlingen zijn al afgeknapt op wiskunde en zijn dus niet heel erg gemotiveerd.
Vooralsnog lijkt het effect van de embodied aanpak toch positief te zijn voor deze groep leerlingen. De
‘doorsnee’ HAVO leerling heeft zeker profijt bij dat de docent dicht bij zijn/haar belevingswereld blijft
en hun begripsniveau probeert te synchroniseren en langzaam op een hoger niveau probeert te brengen.

5.2 Discussie
Een mogelijke beïnvloeding van dit onderzoek zou kunnen zijn dat de repetitie op twee verschillende
data is afgenomen. Nu is het zo dat de leerlingen de repetities en hun werken niet mogen houden omdat
dit allemaal PTA werken zijn. De repetitie is aan het begin van het cursusjaar gegeven en dan hoop je
dat de leerlingen in de controlegroep de opgaven niet aan de anderen doorspelen.
Verder is opgevallen dat leerlingen niet altijd op hun hoogst mogelijk begripsniveau de opgaven beantwoorden. Je zou kunnen denken om een bonusvraag of -vragen in de repetitie te zetten om de leerlingen juist uit te dagen om alles uit de kan te halen.
De maatschappij heeft een steeds toenemend beslag gelegd op de competentie van mensen met betrekking tot het omgaan, begrijpen en produceren van gegevens. Een weloverwogen beslissing nemen is afhankelijk op betrouwbare informatie. Welke product zou ik moeten kopen? Voor wie zou ik moeten
stemmen? Zonder voldoende kennis van gegevensverwerking technieken, is het niet mogelijk om kritische te oordeel te vellen over de betrouwbaarheid van de data. Er is wetenschappelijke bewijs dat suggereert dat kinderen assistentie nodig hebben in het ontwikkelen van de basisbegrippen en vaardigheden over een lange periode van tijd (Way, 1997).
Way (2003) geeft aan dat de theoretische kader rond het kanstheoretische denken en redeneren nog niet
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is uitgekristalliseerd. Er is dus genoeg werk aan de winkel, bijvoorbeeld om de leerlingen langduriger te
volgen en hun ontwikkeling van hun begripsniveau periodiek te monitoren.
Ik heb bij dit onderzoek helaas geen gebruik gemaakt van een pre- en posttest. Achteraf was dit wel
handig geweest om de groei van de leerlingen in de gaten te houden. Verder lijkt het mij zinvol om bij
de volgende embodied aanpak, een doe-activiteit aan te bieden tijdens elke klassenleergesprek. Om
vervolgens in een latere stadium makkelijker over te stappen tot instructies op symbolic en formal niveau. De embodied aanpak is, wegens omstandigheden, niet door de leerlingen zelf uitgevoerd. De acties hebben zich alleen beperkt tot de docent en dus de belangrijkste groep in dit onderzoek, namelijk
de leerlingen, is niet erbij betrokken.
Tot slot, moet ik waken voor het feit dat ik niet teveel contexten gebruik anders schiet ik mijn doel
voorbij, namelijk transfer. Transfer is het toepassen van het geleerde in een nieuwe context. Ik heb gemerkt dat sommige leerlingen moeite ondervinden om in een nieuwe situatie de leerstof toe te passen
terwijl ze redelijk meekwamen tijdens de klassikale uitleg en/of leergesprek.

5.3 Aanbevelingen
De doelstelling in dit onderzoek was om na te gaan of er een verschil in begripsniveau zou ontstaan tussen de beide groepen. De impliciete aanname hierbij was dat alle leerlingen in de embodied mode beginnen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dit zou men in een vervolgonderzoek kunnen oplossen door een
pre- en een posttest uit te voeren.
Het zou geen slecht idee zijn om de embodied aanpak uit te proberen op een grotere groep leerlingen.
De zwakke HAVO leerlingen zou je juist kunnen bereiken en hun aanwijzingen te geven op hun niveau
om hun mee te krijgen. En de goede HAVO leerlingen zou je dan kunnen stimuleren om meer uit zichzelf te halen.
De vier hoofdstukken over statistiek lenen zich goed om in tweeën te delen en op beide stukken afzonderlijk een embodied aanpak voor samen te stellen en de ontwikkeling van de begripsniveau van de
leerlingen óók in 5 HAVO te volgen.
Ik zal eerst een aantal doe-activiteiten en/of werkbladen in 4 HAVO WA12 clusterklas uit gaan proberen. Er zal dit keer wel gebruik gemaakt worden van pre- en posttests. Aan de hand van de feedback zal
ik dit materiaal verder aanpassen en later in het jaar uitproberen in mijn HAVO brugklas. En zo kom ik
terug op mijn voorwoord.
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7. Bijlagen
Bijlage 1. Korte inhoudsopgave onderdeel Statistiek uit (Boer et al., 2003)

Statistiek_1
Systematisch tellen
1_1
1_2
1_3
1_4
1_5
1_6
1_7

Boomdiagrammen
Boomdiagrammen maken
Mogelijkheden tellen
Routes in een rooster
Kiezen uit twee mogelijkheden
Tellen in een rooster
Verwerken en toepassen
Samenvatting
Testbeeld

Statistiek_2
Kansen
2_1
2_2
2_3
2_4
2_5
2_6
2_7

Soorten kansen
Theoretische kansen
Kansen bij de takken
Kansen berekenen
Kansen en roosters
Simuleren van kansen
Verwerken en toepassen
Samenvatting
Testbeeld

Statistiek_3
Statistische verwerking
3_0
3_1
3_2
3_3
3_4
3_5
3_6
3_7

Voorkennis: Gegevens in beeld
Steekproeven
Statistische gegevens weergeven
Klassenindeling
Centrummaten
Spreidingsmaten
Gemiddelde en standaardafwijking
Verwerken en toepassen
Samenvatting
Testbeeld

Statistiek_4
Normale verdeling
4_1
4_2
4_3
4_4
4_5
4_6
4_7
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Indelingen in klassen
Klokvormige verdelingen
Normaal verdeeld?
Verfijnen
Percentages berekenen
De grenswaarde opzoeken
Verwerken en toepassen
Samenvatting
Testbeeld
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Bijlage 2. Lessenserie
In tabel B2 staan de opgaven vermeld die ik in beide groepen heb behandeld. De diverse kansbegrippen
heb ik in de experimentele groep nader bekeken. Dit heb ik gedaan door begrippen als weet-, zweet-, en
zwetskansen eerst in een leergesprek (embodied) bij de leerlingen te introduceren en vervolg consequent te benoemen bij de behandelde opgaven.
Paragraaf
2_1
2_2
2_3

2_4
2_5

Opgave
1, 2, 7
10, 11,
14
15, 17, 18, 20

Classificatie
Redeneren over kans in de praktijk
Kansboom, gebeurtenis
Kanstol, gebeurtenis
∑P =1
i
22, 23, 24, 26 P(X=x) = som kans van de afzonderlijke volgorden in een kansboom
31, 32, 33
Formaliseren van §2_4

Tabel B2 De behandelde opgaven in beide groepen
Er bestaan drie soorten kansen: weet-, zweet-, en zwetskansen.
1. Een weetkans of ook wel een theoretische kans is een kans die je zo kunt zien of kunt uitrekenen door redeneren. Wanneer je met een eerlijke dobbelsteen gooit, is de kans dat je een 4
gooit 1 op 6. Dit weet je omdat er zes mogelijke uitkomsten zijn en de kansen op deze uitkomsten even waarschijnlijk zijn.
2. Voor een zweetkans of ook wel een experimentele kans moet je ervoor werken. Wat is de kans
dat een opgegooide punaise met de punt omhoog komt te liggen? Geen idee. Je kunt de kans
schatten door herhaald een experiment uit te voeren waarbij je bijvoorbeeld duizend punaises
op te gooien en te tellen hoeveel er met de punt omhoog komen te liggen.
3. Een zwetskans is een heel ander geval. Sommige kansen worden vaak op gevoel geschat. Dit
valt niet onder de kansrekening. Je hebt les van veertien docenten, dus de kans dat je de volgende keer eruit wordt gestuurd is 1/14.
Daarna, §2_2, is de nadruk gelegd op het gevraagde (gebeurtenis, embodied) en vervolgens de kans op
die gebeurtenis verkort op schrijven (symbolic), bijvoorbeeld P(twee keer een 1). Vervolgens werd na
het uitrekenen van de kans gecontroleerd of deze tussen 0 en 1 ligt (reflecteren).
Vervolgens werd in §2_3 de nadruk gelegd op de volgende eigenschap dat de som van alle kansen op
uitkomsten (gebeurtenissen) in de uitkomstenruimte gelijk is aan één. Uiteraard heb ik dit bij de controlegroep opgemerkt maar bij de experimentele groep kwam ik hier iedere keer op terug als een opgave
daar aanleiding toe gaf. Dit is dus een onderdeel waarbij de leerling kan laten zien of hij/zij het hoogste
begripsniveau (formal) heeft bereikt.
Tot slot, heb ik §2_4 en §2_5 op min of meer op dezelfde behandeld.
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Bijlage 3. Repetitie over hoofdstukken S_1 en S_2

vak

Wiskunde WA1 en WA1,2

klas
toets
stof
datum
opm.

Havo 4
Repetitie
versie 1
Hoofdstuk S1 en S2
November ’05
Geef bij je antwoord altijd uitleg en/of berekeningen.

Opgave 1.
Charles gooit drie keer met een dobbelsteen. Hij kijkt
steeds of het aantal ogen dat hij gooit even (E) of oneven
(O) is.
Eén van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het rijtje OEE.
Dit rijtje hoort bij het geval dat Charles eerst een oneven
aantal ogen gooit en daarna twee keer een even aantal
a Hoeveel verschillende rijtjes zijn er mogelijk voor de drie worpen
van Charles?
b In hoeveel procent van de bij opgave a genoemde mogelijkheden
gooit hij bij de derde worp een even aantal ogen?
c Harry gooit vier keer met de dobbelsteen en kijkt of het aantal ogen
even of oneven is.
Schrijf alle mogelijke rijtjes op voor vier worpen met een dobbelsteen, waarbij er twee worpen zijn met een even aantal ogen en
twee met een oneven aantal.
d Hoeveel verschillende mogelijkheden zijn er in totaal als Charles
vier keer met een dobbelsteen gooit?
e Hoeveel verschillende mogelijkheden zijn er als hij tien keer met een
dobbelsteen gooit?
Opgave 2.
Er zijn klachten over het proefwerkrooster. De verantwoordelijke conrector
beweert dat zeker 75% van de leerlingen er erg gelukkig mee is. Immers
van de vier door hem ondervraagde leerlingen waren drie niet ontevreden
en één wel. Neem eens aan dat 75% van alle leerlingen tevreden is met het
rooster.
a Bereken de kans op drie tevreden leerlingen als je willekeurig vier leerlingen
vraagt.
b Maak een tabel met daarin de kansen op 0, 1, 2, 3 of 4 tevreden leerlingen
als je willekeurig vier leerlingen vraagt.

In werkelijkheid is slechts 60% van de leerlingen tevreden met het rooster.
c Bereken de kans dat van zes willekeurig ondervraagde leerlingen er precies
vier tevreden zijn.

Z.O.Z
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Opgave 3.
Bij een quiz mag de winnaar een aantal dozen aanwijzen en laten
openen.
Het gaat om vijf dozen waarvan er drie een prijs bevatten en er twee
leeg zijn. De winnaar gaat door met het aanwijzen en openen van
dozen totdat er een lege doos is geopend.
a Hoe groot is de kans dat de eerste doos een prijs bevat en de tweede
doos leeg is?
b Hoe groot is de kans dat de winnaar met drie prijzen naar huis gaat?
c Bereken de kans dat de winnaar precies twee prijzen krijgt.
Opgave 4.
Alex, Bruno en Claas spelen met een onzuivere munt een spelletje.
De kans op kop is 0,6. De munt wordt twee keer opgeworpen. Als
het resultaat twee keer kop is dan wint Alex. Is het resultaat twee
keer munt dan wint Bruno. Bij elk ander resultaat wordt er een derde keer geworpen. Is het resultaat van de derde worp gelijk aan dat
van de tweede worp, dan wint Claas. Is het verschillend dan wint
niemand.
a Maak een boomdiagram bij dit spel.
b Hoe groot is de kans dat Alex dit spelletje wint?
c Hoe groot is de kans dat Claas wint?
d Hoe groot is de kans dat er geen winnaar is?

Rooster / driehoek van Pascal
1

10

55

1

9

45

165

1

8

36

120

1

7

28

84

1

6

21

56

126

1

5

15

35

70

126

1

4

10

20

35

56

84

120

165

1

3

6

10

15

21

28

36

45

55

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Bijlage 4. Uitwerking van de repetities volgens de drie werelden van Tall
Opgave 1
a) Embodied

tellen ⇒ 8
Symbolic
××× 3 worpen (verkapte wegendiagram)
2.2.2 = 2³ = 8
⇒ 8 verschillende rijtjes
b) Embodied
Bij onderdeel a) tellen in boomdiagram 4
Totaal
8 zie a)
⇒

4
× 100% = 50%
8

Symbolic
××E 3 worpen (verkapte wegendiagram)
2.2.1 = 2² = 4
⇒

4
× 100% = 50%
8

c) Embodied
Maak gebruik van een boomdiagram
Symbolic
EEOO OOEE
EOEO OEOE
EOOE OEEO
(Formal)
Laten zien dat er zes rijtjes zijn, bijvoorbeeld m.b.v. rooster (of driehoek van Pascal)
(2,2) → 6
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d) Embodied
Maak gebruik van een boomdiagram, tellen
Symbolic

××××

4 worpen (verkapte wegendiagram)
2.2.2.2 = 2 4 = 16
⇒ 16 verschillende rijtjes
Formal
Maak gebruik van onderdeel a) plus redenering
3→4
⇒ 2 4 = 16 verschillende rijtjes
e) Formal
Maak gebruik van onderdeel a) plus redenering
3 → 10
⇒ 210 = 1024 verschillende rijtjes

Opgave 2
a) Embodied
Boomdiagram
Tellen geeft 4 takken
P(per tak) uitrekenen
⇒ P(3T,O) = 4. P(per tak)

Symbolic
Gegeven p = ¾
⇒ P(3T,O) = 4 . (¾)³. (¼)
= # routes. P(op één zo’n route)
# routes ⇒ maak gebruik van rooster (3,1) of (1,3)
b) Embodied
zie onderdeel a) , zelfde werkwijze
Symbolic
zie onderdeel a) , zelfde werkwijze
Formal
Merk op dat

∑ P = 1 en controleer dat.
i

i

c) Symbolic
Gegeven p =

6
10

⇒ P(4T,2O) = 15 .

(106 )4 ⋅ (104 )2

= # routes. P(op één zo’n route)
# routes ⇒ maak gebruik van rooster (4,2) of (2,4)
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Opgave 3
a) Embodied
Maak gebruik van een kansboom

Symbolic
P(P,L) = 53 ⋅ 24 =

6
20

= 103 waarbij P prijs en L leeg voorstellen.

b) Embodied
Maak gebruik van een kansboom
Symbolic
P(P,P,P) =

3
5

⋅ 24 ⋅ 13 = 101

c) Embodied
Maak gebruik van een kansboom
Symbolic
P(P,P,L) =

3
5

⋅ 24 ⋅ 23 =

1
5

Opgave 4
a) Embodied
k
k

m

Alex wint
k
m
k

m

k
m
m

onbeslist
Claas wint
Claas wint
onbeslist

Bruno wint

b) Embodied
Maak gebruik van een boomdiagram
Symbolic
P(Alex wint) = P(kk)
c) Embodied
Maak gebruik van een boomdiagram
Symbolic
P(Claas wint) = P(kmm) + P(mkk)
d) Embodied
Maak gebruik van een boomdiagram
Symbolic
P(geen winnaar) = P(mkm) + P(kmk)
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Formal
Maakt gebruik van de ontkenningsregel om P(geen winnaar) te berekenen.
P(Bruno wint) = P(mm) uitrekenen.
Maak gebruik van onderdelen b) en c)
⇒ P(geen winnaar) = 1- P(Alex wint) - P(Claas wint) - P(Bruno wint)

EINDE
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Bijlage 5 Resultaten per clusterklas

Leerling Geslacht
(m/v)
v
1
2
v
v
3
4
v
v
5
6
v
7
v
8
v
9
v
v
10
11
m
12
v
13
v
m
14
15
v
16
v
m
17

Onderdeel
Begripsniveau
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d
(e/s/f)
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
e
3 1 1 4 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
s
1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2
s
1 1 1 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
s
3 1 3 5 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
s
3 1 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e
1 1 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 5
s
3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 5
f
3 3 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e
1 1 1 5 5 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3
f
3 3 3 5 5 2 3 3
1 1 1
s
1 1 1 3 1 1 3 3 1
1 2 2 1
e
3 3 3 3 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
s
3 1 3 3
3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
s
1 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
s
3 3 1 5 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
s
3 1 3 2
3 1 3 1 3 3 1 3 1 3
s

Experimentele groep
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Cijfer
4,9
9,4
7,3
7,8
8,4
4,3
8,4
8,3
4,1
8,9
6,5
4,0
5,9
7,8
8,8
9,5
4,7
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Leerling Geslacht
(m/v)
1
v
v
2
3
v
v
4
5
m
v
6
7
m
8
m
9
v
10
m
m
11
12
m
13
v
14
v
v
15
16
v
v
17
18
m
19
v
20
m
21
m
v
22
23
v
24
m
25
v
v
26
27
v
28
m
v
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Onderdeel
Begripsniveau
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d
(e/s/f)
1 1 3 3 5 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
e
1 1 3 1 5 2 2 2 1 1 3 1 3 3 3
s
3 3 3 3 5 1 1 1 2 2 2 1 1 1
s
1 1 3 3 5 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1
e
1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
e
1 1 3 3 5 3 3 3 1 2 1 1 3 1 2
s
3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3
s
1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e
1 2 1 3 5 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
s
1 2
3 5 1 1 1 1 1 3 1 3 3 4
e
1 2 3 3 5 2 2 4 1 1 1 1 3 3 3
s
1 1 3 3 5 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1
e
3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1
s
3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
f
1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3
s
3 1 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
s
1 1 3 3 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
e
1 1 3 5 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
s
1 1 1 3
1
2 3 3 3 1 3 3 1
e
2 2 3 3 5 3 3 3
1 1 1 1
s
1 1 3 3 5 3 3 2 1 1 1 1 3 3
s
1 1 3 1 1 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3
s
1 1 3 3 5 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
e
3 3 1 1 1 3 1 3 2 2 2 1 1 1 1
e
3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e
3 2 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3
s
3 3 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
s
1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e

Controlegroep
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Cijfer
4,8
6,2
4,3
5,0
5,4
5,0
5,1
4,3
8,1
4,5
5,6
4,0
5,4
7,7
6,5
8,1
4,5
6,9
6,2
5,0
5,3
4,3
4,8
3,7
2,9
2,1
5,1
4,8
4,3

