Samenvatting 
Het  is  al  langer  bekend  dat  de  beheersing  van  algebraı̈sche  vaardigheden 
bij  veel  vwo-leerlingen  te  wensen  overlaat.  Bij  het  oplossen  van  ‘normale’ 
exponentiële  vergelijkingen  tijdens  een  proefwerk  over  exponenten  en  loga
ritmen,  behorend  bij  hoofdstuk  2  van  het  boek  ‘Getal  en  Ruimte  vwo2’, 
maakten  de  leerlingen  van  een  5  vwo-klas  zodanig  veel  fouten,  dat  dat  leid
de  tot  de  volgende  hoofdvraag:  op  welke  manier  kan  een  docent  de  stof  van 
hoofdstuk  2  van  ‘Getal  en  Ruimte  vwo2’  wijzigen  of  aanvullen  om  zoveel  mo
gelijk  fouten  van  leerlingen  in  het  oplossen  van  exponentiële  vergelijkingen 
te  ondervangen? 
Een  uitgebreid  literatuuronderzoek  naar  de  Cognitieve  Belastingtheorie  vormt 
het  zwaartepunt  van  dit  verslag.  De  CBT  verschaft  richtlijnen  om  cogni
tieve  overbelasting,  als  gevolg  van  de  beperkte  capaciteit  van  het  menselijk 
werkgeheugen,  te  voorkomen.  Op  basis  van  de  literatuur  wordt  voorgesteld 
om  intensief  gebruik  te  maken  van  completeeropdrachten  als  aanvulling  op 
de  in  ‘Getal  en  Ruimte’  opgenomen  stof.  Op  die  manier  zou  de  externe 
cognitieve  belasting  van  leerlingen  aanzienlijk  moeten  worden  gereduceerd, 
en  zou  zelfs  de  relevante  cognitieve  belasting  kunnen  worden  verhoogd. 

ii


Voorwoord 
Dit  verslag  vormt  het  allerlaatste  onderdeel  van  mijn  studie  Toegepaste  Wis
kunde.  Aangezien  ik  enerzijds  tot  30  juni  2006  druk  bezig  was  met  het 
afronden  van  mijn  afstudeerverslag  en  het  voorbereiden  van  mijn  afstudeer
presentatie,  en  anderzijds  op  1  september  2006  begin  aan  een  PhD-studie 
in  Durham  (Engeland),  moest  ik  dit  verslag  in  de  zomervakantie  maken. 
Nadeel  daarvan  was,  dat  ik  geen  praktijkonderzoek  kon  uitvoeren. 
Gelukkig  had  ik  nog  een  stapel  uitwerkingen  van  een  proefwerk,  dat  de  leer
lingen  van  mijn  stageklas  in  het  najaar  van  2004  hadden  gemaakt.  De  fou
ten  die  de  leerlingen  in  dat  proefwerk  hadden  gemaakt,  hadden  me  destijds 
nogal  verrast.  In  overleg  met  Nellie  Verhoef  werd  besloten  een  literatuuron
derzoek  uit  te  voeren,  aan  de  hand  waarvan  de  stof  van  het  bij  het  proefwerk 
behorende  hoofdstuk  uit  ‘Getal  en  Ruimte’  zou  worden  geanalyseerd. 
Nellie,  hartelijk  dank  voor  je  ﬂexibiliteit,  je  inspirerende  discussies  en  het 
feit  dat  ik  je  ook  in  je  vakantie  tijdens  het  bonenplukken  in  de  moestuin 
telefonisch  mocht  storen! 

Pim  van  ’t  Hof 
Enschede,  augustus  2006 
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Hoofdstuk  1 

Inleiding 
1.1 

Aanleiding 

‘Het  niveau  van  algebraı̈sche  vaardigheden  wordt  lager’  kopt  een  artikel  van 
Jan-Willem  Navis  in  de  Groningse  Universiteitskrant  van  18  januari  2006. 
Het  artikel  werd  geschreven  naar  aanleiding  van  de  aktie  ‘Lieve  Maria’,  waar
bij  Leidse  studenten  namens  een  groot  aantal  studentenverenigingen  een 
brief  schreven  naar  minister  Maria  van  der  Hoeven  om  hun  bezorgdheid  te 
uiten  over  het  lage  wiskundeniveau  van  de  huidige  universitaire  studenten
instroom.  De  discussie  over  het  gebrek  aan  wiskundekennis  in  het  algemeen 
en  algebraı̈sche  vaardigheden  in  het  bijzonder  kwam  daarmee  tot  een  hoog
tepunt. 
Voor  het  vak  ‘Schoolpracticum  2’  heb  ik  in  het  najaar  van  2004  stage  gelo
pen  op  de  afdeling  Kottenpark  van  het  Stedelijk  Lyceum  te  Enschede.  Ik 
heb  een  aantal  maanden  de  wiskunde  A1,2-lessen  van  de  5  vwo-klas  (5V3) 
van  Henri  Ruizenaar,  mijn  stagedocent,  overgenomen.  Voorafgaand  aan  die 
periode  heeft  Henri  in  de  klas  hoofdstuk  2,  getiteld  ‘Exponenten  en  loga
ritmen’,  van  het  boek  ‘Getal  en  Ruimte,  vwo2’  behandeld.  Die  lessen  heb 
ik  geobserveerd.  Op  8  november  2004  gaf  ik  de  leerlingen  een  proefwerk 
over  exponenten  en  logaritmen.  Hoewel  de  uitslag  van  het  proefwerk  zelf 
niet  bijzonder  slecht  was,  van  de  24  leerlingen  haalden  er  8  een  onvoldoende, 
baarde  het  type  opgaven  waarin  de  leerlingen  de  meeste  fouten  maakten  mij 
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zorgen.  Met  het  recht-toe-recht-aan  oplossen  van  exponentiële  en  logaritmi
sche  vergelijkingen  bleken  de  leerlingen  grote  moeite  te  hebben.  Niet  alleen 
een  gebrek  aan  kennis  van  de  nieuwe  stof  was  de  oorzaak  van  veel  proble
men,  veel  leerlingen  maakten  fouten  bij  het  manipuleren  van  algebraı̈sche 
expressies  in  het  algemeen. 

1.2 

Doelstelling 

Het  doel  van  dit  verslag  is  tweeledig.  Enerzijds  wordt  middels  een  uitge
breid  literatuuronderzoek  gekeken  of  het  te  verklaren  is  waarom  leerlingen 
zoveel  fouten  maken  bij  het  oplossen  van  een  redelijk  standaard  exponentiële 
vergelijking.  De  Cognitieve  Belastingtheorie,  ontwikkeld  in  de  jaren  ’80  om 
middels  betere  instructieontwerp  leerproblemen  te  voorkomen,  wordt  daar
bij  als  uitgangspunt  genomen.  Anderzijds  bevat  dit  verslag  adviezen  aan 
docenten,  die  paragraaf  2.3  (‘Exponentiële  functies  en  exponentiële  vergelij
kingen)  in  een  vwo-klas  gaan  behandelen.  In  het  licht  van  de  literatuur  en 
aan  de  hand  van  een  bestudering  van  de  door  de  leerlingen  gemaakte  fouten 
wordt  de  opbouw  van  paragraaf  2.3  van  het  boek  ‘Getal  en  Ruimte  vwo2’ 
onder  de  loep  genomen  en  worden  er  suggesties  gedaan  om  de  stof  van  het 
boek  te  wijzigen  en  aan  te  vullen. 
Dit  onderzoek  is  uitgevoerd  naar  aanleiding  van  een  door  mij  gegeven  proef
werk,  dus  nadat  de  resultaten  van  het  proefwerk  bekend  waren.  De  in  hoofd
stuk  5  gegeven  adviezen  aan  docenten  zijn  dus  niet  in  de  praktijk  getest.  Dit 
verslag  beoogt  dan  ook  vooral  een  voorbereidend  literatuuronderzoek  te  zijn 
voor  studenten,  die  een  onderzoek  naar  het  gebruik  van  meer  en  geschiktere 
voorbeelden  in  het  wiskundeonderwijs  willen  uitvoeren  in  een  praktijksitu
atie. 

1.3 

Probleemformulering 

De  Cognitieve  Belastingtheorie  gaat  uit  van  drie  soorten  cognitieve  belas
ting  die  met  leren  gepaard  gaan:  intrinsieke,  externe  en  relevante  cognitie
ve  belasting.  Wanneer  de  totale  cognitieve  belasting  de  capaciteit  van  het 
werkgeheugen  overstijgt,  ontstaan  er  leerproblemen.  Het  voornaamste  doel 

1.3 

Probleemformulering 

van  de  Cognitieve  Belastingtheorie  is  het  ontwikkelen  van  richtlijnen  voor 
instructieontwerp,  dat  dergelijke  cognitieve  overbelasting  voorkomt.  Het  on
derzoek  heeft  zich  daarbij  voornamelijk  toegespitst  op  het  reduceren  van  de 
externe  cognitieve  belasting.  Er  zijn  verschillende  succesvolle  strategieën 
ontwikkeld  die  een  positief  eﬀect  op  het  leerproces  bleken  te  hebben. 
De  hoofdvraag  van  het  in  dit  verslag  beschreven  onderzoek  luidt:  op  welke 
manier  kan  een  docent  de  stof  van  hoofdstuk  2  van  ‘Getal  en  Ruimte  vwo2’ 
wijzigen  of  aanvullen  om  zoveel  mogelijk  fouten  van  leerlingen  in  het  oplossen 
van  exponentiële  vergelijkingen  te  ondervangen? 
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Hoofdstuk  2 

Theoretisch  Kader 
2.1 

Cognitieve  Architectuur 

Het  menselijk  geheugen  kan  worden  opgedeeld  in  drie  componenten  (At
kinson  and  Shiﬀrin,  1968):  het  zintuiglijk  geheugen  (sensory  memory),  het 
werkgeheugen  of  kortetermijngeheugen  (working  memory)  en  het  permanen
te  of  langetermijngeheugen  (long-term  memory).  De  informatie  die  mensen 
via  de  zintuigen  binnenkrijgen  wordt  eerst  gedecodeerd  in  het  zintuiglijk 
geheugen,  vervolgens  verwerkt  in  het  werkgeheugen  en  tenslotte  opgeslagen 
in  het  langetermijngeheugen.  Informatie  die  reeds  eerder  is  opgeslagen  in 
het  langetermijngeheugen  kan  worden  geactiveerd  om  bij  te  dragen  aan  de 
verwerking  in  het  werkgeheugen  (Logie,  1996). 
De  capaciteit  van  het  werkgeheugen  is  zeer  beperkt.  In  1956  werd  een  be
roemd  artikel  van  Miller  gepubliceerd,  waarin  hij  verklaarde  dat  het  mense
lijk  werkgeheugen  slechts  zeven  verschillende  elementen  kan  bevatten  (Mil
ler,  1956).  Later  is  aangetoond  dat  het  exacte  aantal  elementen  afhankelijk  is 
van  factoren  als  leeftijd,  gezondheid,  vermoeidheidsniveau,  bekendheid  met 
stof  en  mate  van  training  (Baddeley,  1994;  Stoltzfus,  Hasher  &  Zacks,  1996). 
Paas,  Renkl  en  Sweller  (2003)  geven  aan  dat  de  mens  wellicht  niet  meer  dan 
twee  of  drie  nieuwe  wisselwerkende  elementen  tegelijkertijd  kan  verwerken. 
Aangezien  met  de  meeste  intellectuele  activiteiten  veel  meer  wisselwerkende 
elementen  gepaard  gaan,  zou  het  werkgeheugen  alleen  de  mens  slechts  in 
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staat  stellen  tot  het  uitvoeren  van  relatief  triviale  cognitieve  handelingen. 
Het  langetermijngeheugen  verschaft  mensen  echter  de  mogelijkheid  om  de 
procescapaciteit  van  het  werkgeheugen  aanzienlijk  te  vergroten.  Zo  zal  een 
kind,  dat  net  heeft  leren  lezen,  elke  letter  als  een  afzonderlijk  element  zien, 
terwijl  voor  een  ervaren  lezer  een  woord  of  een  deel  van  een  zin  als  een 
element  telt.  Het  mentale  mechanisme  dat  daaraan  ten  grondslag  ligt,  heet 
schemavorming  (Chi,  Glaser  &  Rees,  1982):  door  elementen  van  een  laag  ni
veau  (letters)  te  combineren  tot  elementen  van  een  hoger  niveau  (woorden), 
kunnen  steeds  meer  en  complexere  schema’s  worden  opgebouwd.  Schema
vorming  (schema  formation)  zorgt  er  bijvoorbeeld  ook  voor,  dat  het  onthou
den  van  de  cijfers  0  2  1  1  1  9  4  5  gemakkelijker  wordt,  wanneer  ze  worden 
geordend  als  02.11.1945,  aangezien  de  acht  cijfers  op  die  manier  als  één  ele
ment  (mijn  moeders  geboortedatum)  worden  gezien.  Schemavorming  heeft 
twee  belangrijke  functies:  enerzijds  zorgt  het  voor  de  opslag  en  organisa
tie  van  informatie  in  het  langetermijngeheugen,  anderzijds  reduceert  het  de 
belasting  op  het  werkgeheugen. 
Een  tweede  mechanisme  dat  mensen  helpt  de  beperkingen  van  het  werk
geheugen  te  omzeilen,  is  automatisatie  (Schneider  &  Shiﬀrin,  1977;  1977). 
Het  verwerken  van  informatie  gebeurt  ofwel  bewust  ofwel  automatisch.  Als 
informatie  bewust  moet  worden  verwerkt,  dan  gebeurt  dat  in  het  werkge
heugen  en  hebben  we  te  maken  met  de  beperkingen  daarvan.  Indien  een 
bepaald  proces  echter  vaak  genoeg  worden  herhaald,  dan  hoeft  over  de  af
zonderlijke  componenten  van  dat  proces  en  over  het  proces  zelf  niet  meer 
bewust  te  worden  nagedacht.  Dergelijke  automatische  informatieverwerking 
vindt  plaats  buiten  het  werkgeheugen  en  gaat  derhalve  gepaard  met  een 
verwaarloosbare  belasting  daarop. 
Het  ontwikkelen  van  steeds  betere  schema’s  en  automatisatie  daarvan  leidt 
tot  expertise  in  een  bepaald  gebied.  Dit  proces  stelt  mensen  in  staat  zich 
complex  materiaal,  dat  de  capaciteit  van  het  werkgeheugen  lijkt  te  overstij
gen,  eigen  te  maken. 

2.2 

2.2 

Cognitieve  Belasting 

Cognitieve  Belasting 

Wetenschappers  hebben  drie  bronnen  van  cognitieve  belasting  (cognitive 
load)  geı̈dentiﬁceerd  die  optreden  tijdens  het  leren:  intrinsieke,  externe  en 
relevante  cognitieve  belasting.  Hieronder  worden  deze  drie  vormen  van  cog
nitieve  belasting  afzonderlijk  toegelicht.  Er  wordt  vermoed  dat  de  totale 
cognitieve  belasting  gelijk  is  aan  de  som  van  de  drie  hierboven  genoemde 
bronnen  van  cognitieve  belasting  (Sweller,  in  druk).  Als  de  totale  cognitie
ve  belasting  de  capaciteit  van  het  werkgeheugen  overstijgt,  is  er  sprake  van 
cognitieve  overbelasting,  wat  een  negatieve  invloed  heeft  op  het  leerproces. 
In  de  volgende  paragraaf  wordt  dieper  ingegaan  op  de  Cognitieve  Belasting
theorie,  die  onderzoekt  op  welke  manier  instructiestategieën  kunnen  worden 
ontworpen  om  cognitieve  overbelasting  te  voorkomen. 

2.2.1 

Intrinsieke  Cognitieve  Belasting 

Intrinsieke  cognitieve  belasting  (intrinsic  cognitive  load)  wordt  veroorzaakt 
door  de  aard  en  complexiteit  van  de  informatie  die  verwerkt  moet  wor
den.  De  voornaamste  bron  van  intrinsieke  cognitieve  belasting  is  de  mate 
van  wisselwerking  tussen  verschillende  informatie-elementen  (Paas,  Renkl  & 
Sweller,  2003;  Sweller  &  Chandler,  1994).  De  elementen  van  een  taak  met 
een  lage  mate  van  elementinteractie  kunnen  afzonderlijk  en  na  elkaar  wor
den  verwerkt,  en  dergelijke  taken  zorgen  daarom  slechts  voor  een  beperkte 
belasting  van  het  werkgeheugen.  Omgekeerd  belasten  taken  met  veel  inter
agerende  elementen  het  werkgeheugen  juist  zwaar,  aangezien  de  elementen 
van  die  taak  simultaan  moeten  worden  verwerkt.  De  moeilijkheidsgraad  van 
een  te  leren  taak  is  daarom  niet  afhankelijk  van  het  aantal  elementen,  maar 
van  het  aantal  gelijktijdig  te  verwerken  elementen  (Sweller,  1999;  Sweller  & 
Chandler,  1994). 
Elementinteractie  is  onlosmakelijk  verbonden  met  een  taak  en  kan  niet  wor
den  gemanipuleerd  door  instructieontwerp  zonder  de  aard  van  de  taak  te 
veranderen  of  aan  begrip  in  te  boeten  (Chandler  &  Sweller,  1996;  Pollock, 
Chandler  &  Sweller,  2002).  Echter,  de  intrinsieke  cognitieve  belasting  neemt 
af  naarmate  de  expertise  van  een  leerling  in  het  betreﬀende  gebied  toeneemt, 
aangezien  zowel  de  elementen  van  een  taak  als  de  interacties  daartussen  in 
een  schema  worden  opgeslagen  (Kalyuga  et  al.,  2003).  Een  dergelijk  sche
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ma,  dat  een  groot  aantal  interagerende  elementen  van  een  lager  niveau  kan 
bevatten,  wordt  door  het  werkgeheugen  van  een  meer  ervaren  leerling  als 
één  element  verwerkt. 

2.2.2 

Externe  Cognitieve  Belasting 

Niet  alleen  de  wisselwerking  tussen  de  verschillende  elementen,  ook  de  ma
nier  waarop  informatie  wordt  aangeboden  aan  leerlingen  en  de  vereiste  leer
activiteiten  veroorzaken  cognitieve  belasting.  Als  die  belasting  onnodig  is 
en  schemavorming  en  automatisatie  in  de  weg  staat,  dan  spreken  we  over 
externe  cognitieve  belasting  (extraneous  cognitive  load).  Externe  cognitieve 
belasting  is  belasting  van  het  werkgeheugen  die  niet  direct  ten  goede  komt 
aan  het  leerproces.  Voorbeelden  van  processen  die  externe  cognitieve  belas
ting  veroorzaken  zijn  het  zoeken  naar  relevante  informatiebronnen  en  het 
combineren  van  verschillende  informatiebronnen  om  de  te  leren  stof  te  kun
nen  begrijpen.  Veel  conventionele  instructiestrategieën  veroorzaken  externe 
cognitieve  belasting,  omdat  ze  werden  ontwikkeld  zonder  rekening  te  houden 
met  de  structuur  van  informatie  of  de  menselijke  cognitieve  architectuur. 

2.2.3 

Relevante  Cognitieve  Belasting 

Relevante  cognitieve  belasting  (germane  cognitive  load)  omvat  alle  cognitie
ve  belasting  die  direct  ten  goede  komt  aan  het  leerproces.  Daarbij  valt  te 
denken  aan  het  richten  van  de  aandacht  op  belangrijke  aspecten  van  het  op 
te  lossen  probleem  (Van  Merriënboer  et  al.,  2002)  of  het  abstraheren  van 
een  reeks  problemen  om  algemene  cognitieve  schema’s  te  construeren  (Spiro 
et  al.,  1988;  Sweller  et  al.,  1998).  De  constructie  van  goede  schema’s  en 
de  opslag  daarvan  in  het  langetermijngeheugen  is  vooral  belangrijk  bij  com
plexe  leertaken.  Aangezien  dergelijke  taken  zich  kenmerken  door  een  hoge 
interactie  tussen  de  elementen,  met  als  gevolg  een  hoge  intrinsieke  cognitie
ve  belasting,  wordt  bij  de  constructie  van  bijbehorende  schema’s  een  grote 
aanslag  gedaan  op  het  werkgeheugen.  Zeker  bij  complexe  leertaken  is  het 
dus  van  belang  om  de  externe  cognitieve  belasting  zo  laag  mogelijk  te  hou
den,  zodat  een  hoge  relevante  cognitieve  belasting  niet  leidt  tot  cognitieve 
overbelasting. 

2.3 

Cognitieve  Belastingtheorie 

2.3 

Cognitieve  Belastingtheorie 

In  de  jaren  tachtig  introduceerde  Sweller  (Sweller,  1988;  Sweller,  Van  Mer
riënboer  &  Paas,  1998)  de  Cognitieve  Belastingtheorie  (CBT)  om  richtlijnen 
te  verschaﬀen  voor  het  ontwerp  van  instructiestrategieën.  De  CBT  gaat  uit 
van  de  in  paragraaf  2.1  beschreven  opbouw  van  het  menselijk  geheugen:  de 
capaciteit  van  het  werkgeheugen  is  beperkt,  terwijl  het  langetermijngeheu
gen,  waarin  cognitieve  schema’s  zijn  opgeslagen  die  variëren  in  graad  van 
automatisatie,  een  eﬀectief  onbeperkte  capaciteit  heeft. 
In  de  CBT  gaat  men  ervanuit  dat  de  totale  cognitieve  belasting  gelijk  is  aan 
de  som  van  de  drie  hierboven  genoemde  bronnen  van  cognitieve  belasting 
(Sweller,  in  druk).  Oorspronkelijk  leverde  de  CBT  voornamelijk  adviezen  ter 
verbetering  van  instructieontwerpen,  waardoor  externe  cognitieve  belasting 
werd  gereduceerd.  Tegenwoordig  wordt  echter  ook  steeds  meer  onderzoek 
gedaan  naar  mogelijkheden  om  intrinsieke  cognitieve  belasting  te  verlagen 
of  relevante  cognitieve  belasting  te  verhogen.  Voor  de  volledigheid  worden 
hieronder  ook  deze  recente  ontwikkelingen  kort  beschreven.  Dit  verslag  con
centreert  zich  echter  op  het  verlagen  van  externe  cognitieve  belasting. 

2.3.1 

Verlagen  Intrinsieke  Cognitieve  Belasting 

Veel  wetenschappers  in  de  CBT  beweren  (of  beweerden)  dat  intrinsieke  cog
nitieve  belasting  niet  kan  worden  verlaagd,  aangezien  die  belasting  samen
hangt  met  de  complexiteit  van  de  te  leren  stof  of  de  uit  te  voeren  taak. 
Kirschner  (2002)  beweert  eenvoudigweg: 
CLT  states  that  the  instructional  interventions  cannot  change  the  in
trinsic  CL  because  this  is  ceteris  paribus  intrinsic  to  the  material  being 
dealt  with. 

Recent  onderzoek  doet  echter  vermoeden,  dat  het  wel  degelijk  mogelijk  moet 
zijn  om  intrinsieke  cognitieve  belasting  te  verlagen.  Ayres  (2006)  geeft  een 
helder  overzicht  van  methodes  en  strategieën  die  recentelijk  zijn  ontwikkeld. 
Eén  van  de  gebruikte  methodes  om  intrinsieke  cognitieve  belasting  te  ver
lagen  heet  pre-training:  leerlingen  ontwikkelen  eerst  speciﬁeke  voorkennis, 
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voordat  de  deﬁnitieve  leertaak  wordt  gepresenteerd  (Mayer  &  Moreno,  2003; 
Mayer,  Mathias  &  Wetzell,  2002).  Clarke,  Ayres  en  Sweller  (2005)  toonden 
aan,  dat  beginnende  gebruikers  van  spreadsheetprogramma’s  proﬁteerden 
van  pre-training  in  spreadsheetvaardigheden  voordat  ze  een  spreadsheetpro
gramma  gebruikten  om  wiskundige  concepten  te  leren.  Simple-to-complex 
sequencing  lijkt  een  tweede  eﬀectieve  strategie  te  zijn  om  intrinsieke  cog
nitieve  belasting  te  verlagen  (zie  bijvoorbeeld  Van  Merriënboer,  Kester  & 
Paas). 
Bij  beide  hierboven  beschreven  strategieën  moet  worden  opgemerkt,  dat  ze 
de  intrinsieke  belasting  van  de  taken  zelf  niet  direct  verlagen,  maar  dat  ze 
de  taken  zelf  veranderen  in  de  beginfase  van  de  instructie  (Gerjets,  Scheiter 
&  Catambrone,  2004).  Daarnaast  merken  Van  Merriënboer,  Kirschner  & 
Kester  (2003)  op,  dat  een  dergelijke  deeltaak-aanpak  wellicht  niet  eﬀectief 
is  voor  complexe  leeromgevingen,  waarbij  een  groot  aantal  vaardigheden, 
kenniselementen  en  visies  moeten  worden  geı̈ntegreerd. 

2.3.2 

Verlagen  Externe  Cognitieve  Belasting 

Er  zijn  talrijke  wetenschappelijk  studies  uitgevoerd  die  aantonen  dat  het 
leerproces  kan  worden  verbeterd  door  strategieën  te  kiezen  die  de  extrinsieke 
cognitieve  belasting  verlagen.  In  deze  paragraaf  worden  enkele  van  deze 
strategieën  beschreven.  Deze  opsomming  is  ontleend  aan  Van  Merriënboer 
en  Sweller  (2005).  Tuovinen  (2000)  geeft  een  iets  uitgebreidere,  maar  zeer 
beknopte  opsomming. 
Bij  de  opsomming  hieronder  moet  worden  opgemerkt,  dat  de  beschreven 
methoden  vooral  eﬀectief  zijn  bij  relatief  onervaren  leerlingen.  Wetenschap
pers  vermoeden  dat  het  eﬀect  van  de  meeste  methoden  vermindert  en  soms 
zelf  negatief  wordt  als  ze  worden  gebruikt  bij  ervaren  leerlingen.  De  invloed 
van  dit  zogenoemde  expertise  reversal-eﬀect  op  ieder  van  de  hieronder  be
schreven  methoden  om  de  externe  cognitieve  belasting  te  verlagen,  wordt 
uitvoerig  beschreven  door  Kalyuga  et  al.  (2003). 
Doelvrije  opdrachten  De  eerste  methode  die  vanuit  de  CBT  ontwikkeld 
werd  om  de  externe  cognitieve  belasting  te  verlagen  maakt  gebruik  van  doel
vrije  opdrachten  (goal  free  problems).  Bij  een  conventionele  opdracht  is  er 
sprake  van  een  gewenste  eindtoestand  (”Wat  is  de  eindsnelheid  van  de  au

2.3 

Cognitieve  Belastingtheorie 

to?”),  terwijl  bij  een  doelvrije  opdracht  geen  speciﬁeke  eindtoestand  wordt 
gegeven  (”Bereken  de  waarden  van  zoveel  mogelijk  variabelen.”). 
Tijdens  het  oplossen  van  een  conventionele  opdracht  moet  de  leerling  tege
lijkertijd  de  huidige  toestand,  de  eindtoestand  en  de  relatie  tussen  die  twee 
toestanden  beschouwen  (Sweller,  1988).  Bij  doelvrije  opdrachten  wordt  de 
externe  cognitieve  belasting,  veroorzaakt  doordat  de  leerling  het  probleem 
in  verband  probeert  te  brengen  met  de  gewenste  oplossing,  weggenomen. 
De  aandacht  van  de  leerling  wordt  gericht  op  het  probleem,  een  volgende 
toestand  en  mogelijke  operatoren  die  hem  bij  die  toestand  kunnen  brengen. 
Positieve  resultaten  door  het  gebruik  van  doelvrije  problemen  zijn  onder 
anderen  gerapporteerd  door  Sweller  en  Levine  (1982)  en  door  Ayers  (1993). 
Uitgewerkte  voorbeelden  Een  uitgewerkt  voorbeeld  is  een  opgave  met 
een  uitgeschreven,  goed  gestructureerde  oplossing,  eventueel  aangevuld  met 
opmerkingen.  In  deze  methode  lossen  leerlingen  niet  meteen  na  de  uitleg 
traditionele  problemen  op,  maar  bestuderen  ze  eerst  een  groot  aantal  uit
gewerkte  voorbeelden.  Op  die  manier  hebben  ze  de  oplossingen  van  een 
heleboel  vergelijkbare  voorbeeldopgaven  gezien,  voordat  ze  zelf  proberen 
opgaven  op  te  lossen. 
Er  zijn  verschillende  studies  gedaan  waaruit  bleek  dat  deze  methode  een 
positief  eﬀect  had  op  het  leerproces  (zie  bijvoorbeeld  Stark  et  al.,  2002;  Van 
Gerven  et  al.,  2002).  Sweller  en  Cooper  (1985)  toonden  dat  aan  voor  algebra: 
zij  constateerden  dat  leerlingen,  die  van  een  serie  opgaven  de  uitwerkingen 
bestudeerden,  een  groter  probleemoplossend  vermogen  dan  leerlingen  die 
dezelfde  voorbeelden  zelf  hadden  opgelost.  De  externe  cognitieve  belasting, 
die  veroorzaakt  wordt  door  probleemoplossende  methoden  van  de  leerling 
bij  het  oplossen  van  conventionele  opgaven,  wordt  door  het  gebruik  van 
uitgewerkte  voorbeelden  gereduceerd.  De  aandacht  van  de  leerling  wordt 
gericht  op  het  probleem  zelf  en  op  zinvolle  stappen  in  de  richting  van  de 
oplossing. 
Completeeropdrachten  In  de  completeerstrategie,  geı̈ntroduceerd  door 
Van  Merriënboer  in  1990,  moeten  de  leerlingen  steeds  grotere  porties  van 
incomplete  oplossingen  completeren.  Een  completeeropdracht  bestaat  uit 
een  opgave  met  een  deels  uitgeschreven,  goed  gestructureerde  oplossing  en 
kan  worden  gezien  als  een  overgang  tussen  uitgewerkte  voorbeelden  en  con
ventionele  opdrachten. 

11


12

Theoretisch  Kader 

Op  het  gebied  van  programmeren  hebben  Van  Merriënboer  (1990)  en  Van 
Merriënboer  en  De  Croock  (1992)  aangetoond,  dat  de  completeerstrategie 
leidt  tot  superieure  resultaten  ten  opzichte  van  een  strategie  waarin  de  leer
lingen  zelf  programma’s  moeten  genereren.  Paas  (1992)  beschrijft  soortgelij
ke  positieve  resultaten  op  het  gebied  van  statistiek.  Completeeropdrachten 
kunnen  erg  lijken  op  uitgewerkte  voorbeelden:  de  voordelen  ten  aanzien  van 
cognitieve  belasting  die  we  zagen  bij  uitgewerkte  voorbeelden  gelden  dan 
ook  voor  completeeropdrachten. 
Recent  onderzoek  spitst  zich  toe  op  de  manier  waarop  geleidelijk  aan  min
der  assistentie  aan  de  leerlingen  moeten  worden  verleend  en  ze  steeds  grotere 
delen  van  de  opdracht  moeten  invullen.  Renkl,  Atkinson  en  Große  (2004)  ge
ven  naast  een  beschrijving  van  deze  zogenoemde  fading-techniek  ook  recente 
resultaten  op  het  gebied  van  fading. 
Split-attention-eﬀect  Het  split-attention-eﬀect  treedt  op,  als  leerlingen 
bij  elkaar  horende  maar  van  elkaar  gescheiden  informatiebronnen  moeten 
bestuderen.  De  externe  cognitieve  belasting  als  gevolg  van  het  mentaal 
integreren  van  de  verschillende  bronnen  kan  worden  gereduceerd,  door  de 
bronnen  vooraf  al  te  integreren.  Chandler  en  Sweller  (1991)  en  Sweller 
(1994)  toonden  aan,  dat  het  integreren  van  verklarende  tekst  in  een  diagram 
leidt  tot  een  signiﬁcante  afname  van  de  externe  cognitieve  belasting.  Recente 
positieve  resultaten  op  het  gebied  van  split  attention  zijn  gevonden  door 
Kester  et  al.  (2006). 
Redundancy-eﬀect  Als  een  plaatje  reeds  alle  benodigde  informatie  bevat, 
zoals  een  plaatje  van  de  menselijke  bloedsomloop  waarin  pijlen  de  stroom
richting  van  het  bloed  aangeven,  dan  kan  het  integreren  van  meer  tekst  in 
het  plaatje  leerproblemen  veroorzaken  (Chandler  &  Sweller,  1991).  Het  no
deloos  verwerken  van  overbodige  informatie  levert  immers  externe  cognitieve 
belasting  op.  Het  redundancy  eﬀect  treedt  ook  op  als  ervaren  leerlingen  een 
groot  aantal  uitgewerkte  voorbeelden  krijgen  gepresenteerd,  terwijl  zij  de 
bijbehorende  stof  reeds  beheersen.  Dit  kan  echter  ook  gezien  worden  als  een 
voorbeeld  van  het  expertise  reversal-eﬀect. 

2.3 

2.3.3 

Cognitieve  Belastingtheorie 

Verhogen  Relevante  Cognitieve  Belasting 

In  de  CBT  is  bijzonder  veel  onderzoek  gedaan  naar  de  mogelijkheden  om  externe  cognitieve  belasting  te  verlagen.  Tegenwoordig  wordt  ook  geprobeerd 
relevante  cognitieve  belasting  te  verhogen,  aangezien  die  belasting  direct  bij
draagt  tot  schamevorming.  De  toename  van  relevante  cognitieve  belasting 
is  soms  een  direct  gevolg  van  de  afname  van  externe  cognitieve  belasting. 
Zo  verlaagt  het  integreren  van  tekst  in  een  diagram  niet  alleen  de  externe 
cognitieve  belasting  door  het  voorkomen  van  het  split-attention-eﬀect,  maar 
is  het  van  tekst  voorziene  diagram  een  voorbeeld  van  een  cognitief  schema, 
waarop  de  leerling  de  informatie  in  zijn  langetermijngeheugen  kan  opslaan. 
Kester  en  haar  collega’s  (Kester  et  al.,  2006)  geven  een  uitgebreid  overzicht 
van  onderzoek  dat  is  gedaan  naar  het  verhogen  van  verwante  cognitieve  belasting.  Dit  verslag  concentreert  zich  op  het  verlagen  van  externe  cognitieve 
belasting. 
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Hoofdstuk  3 

Methode 
3.1 

Typering  onderzoek 

Als  onderzoeksaanpak  is  gekozen  voor  een  uitgebreid  literatuuronderzoek 
naar  de  door  de  Cognitieve  Belastingtheorie  geı̈dentiﬁceerde  oorzaken  voor 
leerproblemen  en  de  daaruit  voorvloeiende  voorstellen  ter  verbetering  van 
het  instructieontwerp.  Daarnaast  zijn  de  fouten  die  de  leerlingen  hebben 
gemaakt  bij  het  oplossen  van  een  algebraı̈sche  vergelijking  in  een  proefwerk 
nauwkeurig  bestudeerd.  Aan  de  hand  van  die  studie  wordt  vervolgens  geke
ken  of  de  in  paragraaf  2.3  gebruikte  voorbeelden  met  het  oog  op  de  literatuur 
een  verklaring  geven  voor  de  door  de  leerlingen  gemaakte  fouten.  Tenslot
te  wordt  uiteengezet  op  welke  manier  de  voorbeelden  in  het  betreﬀende 
hoofdstuk  kunnen  worden  aangepast  en  aangevuld  om  in  de  toekomst  veel
gemaakte  fouten  van  leerlingen  te  ondervangen,  waarmee  de  in  paragraaf  1.3 
gestelde  onderzoeksvraag  is  beantwoord. 

3.2 

Deelnemers 

Deelnemers  aan  het  onderzoek  waren  24  van  de  25  leerlingen  van  klas  5V3 
van  het  Stedelijk  Lyceum  afdeling  Kottenpark.  Eén  leerling  was  verhinderd 
tijdens  het  proefwerk  op  8  november  en  heeft  later  een  inhaalproefwerk 
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gemaakt.  De  resultaten  daarvan  zijn  niet  meegenomen  in  het  onderzoek. 

3.3 

Onderzoeksinstrument 

Op  8  november  2004  namen  24  leerlingen  uit  5V3  deel  aan  een  door  mij 
opgesteld  proefwerk  ‘Exponenten  en  logaritmen’  (zie  Appendix  A).  Zoals 
gebruikelijk  bij  wiskundeproefwerken  in  de  proefwerkweek  op  het  Stedelijk 
Lyceum  kregen  de  leerlingen  100  minuten  de  tijd  om  het  proefwerk  te  maken.  Bij  opgave  2  van  dat  proefwerk  moesten  de  leerlingen  de  volgende  drie 
exponentiële  vergelijkingen  oplossen: 

OPGAVE  2 
Los 
a) 
b) 
c) 

algebraı̈sch  op: 
32x+5  =  13 
5 ·  2x−3  =  5 8
√
2  ·  5x−1  =  50 5

Onderdeel  c  van  opgave  2  vormt  het  onderzoeksinstrument  van  dit  onder
zoek. 

3.4 

Dataverzameling  en  -verwerking 

Het  proefwerk  werd  afgenomen  in  het  lokaal  waar  de  leerlingen  normaal 
gesproken  de  wiskundelessen  volgen.  Alle  leerlingen  zaten  aan  een  aparte 
tafel.  Na  100  minuten  leverden  de  leerlingen  het  proefwerk  in.  Tijdens  de  les 
van  15  november  heb  ik  het  proefwerk  besproken  en  de  leerlingen  het  proef
werk  ter  inzage  teruggegeven.  Drie  leerlingen  kwamen  met  een  vraag  over 
de  beoordeling  naar  me  toe,  in  geen  van  de  gevallen  heb  ik  de  beoordeling 
aangepast.  Na  de  les  zijn  de  proefwerken  allemaal  weer  ingenomen. 

3.5 

3.5 

Data-analyse 
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Een  juiste  oplossing  van  opgave  2c  ziet  er  als  volgt  uit  (in  de  eerste  regel 
wordt  de  opgave  zelf  herhaald): 
√
2  ·  5x−1  =  50 5 
√
5x−1  =  25 5 
(3.1) 
1 

5x−1  = 52  ·  5 2
5x−1  =  5

2 1 2

1 
x  −  1  =  2
2 
1 
x  = 3
2 

(3.2)

(3.3)

(3.4) 

Bij  het  juiste  gebruik  van  de  rekenregels  voor  machten,  zoals  die  in  para
graaf  2.3  van  hoofdstuk  2  worden  herhaald,  zouden  leerlingen  alle  stappen 
in  de  bovenstaande  oplossing  moeten  kunnen  nemen.  De  volgende  stappen 
worden  als  cruciale  stappen  beschouwd: 
√
STAP  1.  25  en  5  het  omschrijven  naar  machten  van  5; 
1
1 
STAP  2.  52  ·
 5 2 schrijven  als  52 2 ;

1 
STAP  3.  laten  zien  dat  uit  5x−1  = 52 2 volgt  x  −  1 = 2 1 2  .
Voor  het  volledig  correcte  uitwerking  van  opgave  2c  krijgt  een  leerling  3 
punten.  Maakt  een  leerling  één  fout,  dan  is  nog  maar  1  punt  te  behalen. 
Maakt  een  leerling  twee  of  meer  fouten,  of  zorgt  de  eerste  fout  ervoor  dat 
een  leerling  één  van  de  drie  cruciale  stappen  niet  meer  hoeft  te  maken,  dan 
krijgt  de  leerling  0  punten. 
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Hoofdstuk  4 

Resultaten 
Van  de  24  leerlingen  die  deelnamen  aan  het  proefwerk,  losten  slechts  6  leer
lingen  de  exponentiële  vergelijking  van  opgave  2c  foutloos  op.  De  uitwerking 
van  4  van  die  leerlingen  was  identiek  aan  de  in  paragraaf  3.5  gegeven  uit
werking,  twee  leerlingen  schreven  vergelijking  (3.3)  niet  op  maar  kwamen 
van  vergelijking  (3.2)  direct  tot  vergelijking  (3.4).  Eén  leerling  was  opga
ve  2  helemaal  vergeten,  maar  haalde  voor  het  proefwerk  wel  een  7,0.  Een 
andere  leerling  had  na  het  opschrijven  van  2a,  2b  en  2c  geen  enkele  poging 
gedaan  de  bijbehorende  vergelijkingen  op  te  lossen.  Eén  leerlinge  haalde 
voor  opgave  2c  nog  1  punt,  de  andere  leerlingen  behaalden  0  punten. 
Paragraaf  4.1  bevat  de  uitwerkingen  van  alle  leerlingen,  die  opgave  2c  niet 
volledig  correct  oplosten.  Paragraaf  4.2  bestaat  uit  een  tabel,  waarin  van 
alle  leerlingen  het  proefwerkcijfer  en  het  behaalde  aantal  punten  voor  opgave 
2c  en  opgave  2  staan  weergegeven. 

4.1 

Analyse  fouten 

Hieronder  worden  de  uitwerkingen  van  de  leerlingen,  die  opgave  2c  niet  vol
ledig  correct  oplosten,  gepresenteerd.  Bij  iedere  leerling  heb  ik  aangegeven 
wat  er  precies  fout  ging,  en  waar  die  fout  mijns  inziens  door  wordt  veroor
zaakt. 

20

Resultaten 

Zoë: 
√
2 ·  5x−1  =  50 5
1 

2 · 5x−1  =  50 ·  5 2
1 

5x−1  =  25 ·  5 2
1 

5x−1  = 52  ·  5 2 
x  −  1 = 1 
x  = 2 
Zo¨e  maakt  haar  enige  fout  bij  het  uitvoeren  van  cruciale  stap  2:  bij  het 
1
vermenigvuldigen  van  52  met  5 2 vermenigvuldigt  ze  de  exponenten  in  plaats

van  ze  bij  elkaar  op  te  tellen. 
Bart: 
√
2  ·  5x−1  =  50 5 
1 
2  ·  5x−1  =  50  ·  5
2 
1 
2 ·  5x−1  =  505 2 
1 

2  ·  x  −  1  =  50 2 
2  ·  x  −  1  =  7,  07 
2  ·  x  =  8,  07 
x  =  4,  035 
√
Bart  maakt  een  groot  aantal  fouten.  Allereest  vervangt  hij  5  door  5 12  ,  wat 
wellicht  nog  kan  worden  gezien  als  het  ongelukkig  groot  en  laag  opschrijven 
van  de  exponent  12  .  Echter,  de  stap  erna  schrijft  hij  de  5 12  als  exponent  van 
50,  en  een  stap  verder  streept  hij  het  grondtal  5  in  het  linkerlid  weg  tegen 
1
de  5  in  de  exponent  van  het  rechterlid.  Vervolgens  benadert  hij  50 2 door

7,07  en  rekent  met  dat  afgeronde  getal  verder. 
Bob: 
√
2 ·  5x−1  =  50 5
50  1
5x−3  = 
· 
5  5 
x  −  3  =  50 
x  =  53 

(4.1)
(4.2) 
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Het  is  onduidelijk  waarom  Bob  de  exponent  x  −  1  verandert  in  x  −  3.  Ener
zijds  kan  het  zijn  dat  hij,  in  een  poging  de  factor  2  in  het  linkerlid  van 
de  eerste  vergelijking  weg  te  werken,  besloten  heeft  de  exponent  met  2  te 
verlagen.  Anderzijds  zou  het  gezien  de  factoren  15  in  het  rechterlid  van  ver
gelijking  (4.1)  kunnen  zijn  dat  hij  ook  het  linkerlid  twee  keer  met  15  heeft 
vermenigvuldigt  en  dat  daardoor  de  exponent  van  5  met  2  is  afgenomen. 
Om  tot  vergelijking  (4.2)  te  komen  heeft  Bob  waarschijnlijk  het  grondtal  5 
en  de  noemers  5  van  vergelijking  (4.1)  tegen  elkaar  weggestreept  (met  de 
regel  “g A  =  g B  betekent  A  =  B”  in  het  achterhoofd). 
Carolijn: 
√
2 ·  5x−1  =  50 5
1 

2 · 5x−1  =  501  ·  5 2
1 

2 ·  5x−1  =  2501 2
1 

5x−1  =  1251 2 
1 

5x−1 =  (53 )1 2
1 

5x−1  =  54 2 
1 
x  −  1  =  4
2 
1 
x  = 5
2 
Carolijn  begint  wel  met  het  omschrijven  van  alle  factoren  naar  machten, 
maar  vergeet  dat  het  allemaal  machten  van  5  moeten  zijn.  Ook  vermenig
vuldigt  ze  foutief  een  macht  van  50  met  een  macht  van  5  met  als  resultaat 
1
een  macht  van  250.
 Vervolgens  beweert  ze  dat  2502 2 gedeeld  door  twee

1 
gelijk  is  aan  1252 2 .  De  rest  van  haar  uitwerking  is  consequent  en  correct.

Nicole: 
√
2  ·  5x−1  =  50 5 
1 

2  ·  5x−1  =  50  ·  5 2 

Nicole  komt  niet  verder  dan  het  (correct)  omschrijven  van  de  wortel  in  een 
macht. 
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Pieter: 
√
2  ·  5x−1  =  50 5 
√
5x−1  =  25  · 

5 
2 
1 

5x−1  = 52  ·  5 4 
1 

5x−1  =  52 4 
1
x  − 1 = 2
4 
1 
x  = 3
4 
Pieter  deelt  in  de  eerste  stap  het  linker- en  rechterlid 
van  de  vergelijking  door 
√
2,  maar  deelt  niet  alleen 
√ de  50  maar  ook  de  1  5  door  2.  Vervolgens  lijkt  hij 
wel  in  te  zien  dat  hij  5  kan  schrijven  als  5
 2 ,  maar  maakt  hij  opnieuw  een

fout  door  niet  de  hele  teller,  maar  slechts  de  exponent  van  5  te  delen  door 
2.  De  rest  van  de  stappen  verlopen  correct. 
Guido  (alles  doorgekrast): 
√
2 ·  5x−1  =  50 5
1 

10x−1  =  501  ·  5 2 
1 

10x−1  =  2501 2 
Hoewel  Guido  zijn  uitwerking  heeft  doorgekrast,  is  het  toch  interessant  om 
te  zien  dat  hij  in  eerste  instantie  twee  keer  verschillende  getallen  met  ver
schillende  exponenten  met  elkaar  heeft  vermenigvuldigd. 
Ewout: 
√
2  ·  5x−1  =  50 5 
5x−1  =  125 
5x−1  =  53 
x  −  1  =  3 
x  =  4 
Ewout  negeert  het  wortelteken  en  hoeft  daarom  cruciale  stap  2  niet  uit  te 
voeren. 
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Mariëtte: 
√
2 ·  5x−1  =  50 5
1 

5x−1  + 5x−1  =  252  ·  5 2
1 

=  1252 2
5x−1  =  87346,  405

√
x  = 
81  =  9 
In  een  poging  om  alles  naar  machten  om  te  schrijven,  werkt  Mariëtte  de 
factor  2  weg  door  2  ·  5x−1  te  schrijven  als  5x−1  + 5x−1  .  Daarnaast  schrijft

1 
ze  foutievelijk  50  als  252  .  In  een  poging  252  ·  5 2 te  vereenvoudigen,  ver

menigvuldigt  ze  de  grondtallen  en  telt  ze  de  exponenten  bij  elkaar  op.  Het 
1 
getal  87346,405  is  de  helft  van  1251 2 .  De  laatste  vergelijking  heeft  weinig  te

maken  met  de  opgave  in  kwestie. 
Sven: 
√
2  ·  5x−1  =  50 5 
1 

2  ·  5x−1  =  50  ·  5 2 
5x−1  =  25 
5

x−1 

=  5

(4.3)


2 

x  −  1  =  2 
x  =  3 
1 

In  vergelijking  (4.3)  is  de  factor  5
 2 ineens  verdwenen,  waardoor  Sven  cruciale

stap  2  niet  hoeft  uit  te  voeren.  Cruciale  stap  3  voert  hij  echter  wel  correct 
uit. 
Dirk: 
√
2 ·  5x−1  =  50 5
1 

2 · 5x−1  =  501  ·  5 2
1 

2 ·  5x−1  =  551 2
1 
551 2 
5x−1  = 
2 
1 
2x  −  1
 =
 111 2
x  −  1  =  5

1 
112

2 

(4.4)

(4.5)
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Dirk  telt  bij  het  omschrijven  van  501  · 5 2 niet  alleen  de  exponenten  bij  elkaar

op,  maar  ook  de  grondtallen.  Hij  vergeet  dat  alleen  een  product  van  twee 
machten  met  hetzelfde  grondtal  of  van  twee  machten  met  dezelfde  exponent 
kan  worden  vereenvoudigd  en  dat  in  het  laatste  geval  de  grondtallen  met 
elkaar  moeten  worden  vermenigvuldigd.  Vervolgens  deelt  hij  het  linker- en 
rechterlid  van  vergelijking  (4.4)  door  5,  waarbij  hij  het  grondtal  5  in  het 
linkerlid  ziet  als  een  factor,  en  de  exponent  1 12  van  de  55  over  het  hoofd 
ziet.  Ook  vermenigvuldigt  hij  het  linker- en  rechterlid  van  vergelijking  (4.4) 
met  2,  maar  vergeet  aan  de  linkerkant  haakjes  te  zetten.  Als  hij  echter 
in  vergelijking  (4.5)  weer  links  en  rechts  deelt  door  2,  lijkt  het  alsof  hij 
de  haakjes  er  wel  in  gedachten  bij  heeft  gezet.  Opnieuw  negeert  Dirk  de 
1
exponent  1 12  ,  deze  keerals  hij  111 2 door  twee  deelt.

Carola: 
√
2  ·  5x−1  =  50 5 
1 

2  ·  5x−1  =  7,  0712  ·  5 2 
= 
Bij  het  oplossen  van  een  logaritmische  vergelijking  moet  weleens  als  hulpstap 
en  geheel  getal  als  logaritme  worden  geschreven.  Vermoedelijk  heeft  Carola 
met  dat  gegeven  in  het  achterhoofd  de  50  geschreven  als  kwadraat. 
Lindsey: 
√
2 ·  5x−1  =  501 51 
Lindsey  herinnert  zich  waarschijnlijk  dat  ze  bij  het  oplossen  van  een  expo
nentiële  vergelijking  alle  factoren  moet  omschrijven  naar  machten,  maar  het 
lukt  haar  niet  daarmee  de  opgave  op  te  lossen. 
Laura: 
√
2 ·  5x−1  =  50 5
1 

=
 50  ·
 5
 2

(de  exponent  is  doorgekrast)


5x  −  1  =  111 

(4.6) 

5x  −  1  =  55,  5 

(4.7) 

5x  =  56,  5 
x  =  11,  3 
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Hoewel  Laura  de  x  −  1  in  de  eerste  vergelijking  nog  duidelijk  als  expo
nent  schrijft,  is  er  twee  regels √
verder  geen  sprake  meer  van  een  exponentiële 
vergelijking.  Aangezien  50  ·  5  ≈  111,  8033989  vervangt  de  111  in  verge
lijking  (4.6)  waarschijnlijk  het  rechterlid  van  de  eerste  vergelijking.  Pas  in 
vergelijking  (4.7)  deelt  ze  de  111  door  2,  aangezien  het  linkerlid  van  de  eerste 
vergelijking  een  factor  2  bevatte. 
Sabine: 

√
2  ·  5x−1  =  50 5 
1 

2  ·  5x−1  =  50  ·  5 2 
√
5x−1  =  25 5 

(4.8) 

x  −  1  =  25 
x  =  26 

Sabine 
√ streept  in  vergelijking  (4.8)  het  grondtal  5  uit  het  linkerlid  weg  tegen 
de  5  in  het  rechterlid,  waardoor  ze  cruciale  stappen  2  en  3  niet  uitvoert. 
Marit: 

√
2 ·  5x−1  =  50 5
√
5x−1  =  25 5 
√
5x−1  =  (55 ) 5 

(doorgekrast) 

Hoewel  Marit  de  eerste  stap  correct  uitvoert  en  een  (mislukte)  poging  heeft 
gedaan  alle  factoren  als  machten  van  5  te  schrijven,  lukte  het  haar  niet  de 
vergelijking  verder  op  te  lossen. 
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4.2 

Proefwerkresultaten 

Naam  leerling 
Jochem 
Lucas 
Zo¨e 
Eric 
Jochem 
Maurits 
Bart 
Bob K. 
Bob 
Carolijn 
Nicole 
Pieter 
Guido 
Ewout 
Mariëtte 
Sven 
Dirk 
Carola 
Lilian 
Floris 
Lindsey 
Laura 
Sabine 
Marit 

cijfer 
8.8 
8.5 
8.0 
7.6 
7.5 
7.0 
6.4 
6.4 
6.4 
6.3 
6.3 
6.3 
6.2 
6.0 
5.6 
5.6 
5.2 
5.1 
5.1 
4.8 
4.8 
4.7 
4.6 
4.1 

#  punten 
opg.  2c 
3 
3 
1 
3 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 

#  punten 
opg.  2 
9 
9 
7 
7 
9 
0 
3 
9 
0 
6 
3 
6 
3 
6 
6 
6 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
6 

Hoofdstuk  5 

Conclusies  en  aanbevelingen

5.1 

Conclusies 

Opvallend  is  dat  de  10  leerlingen,  die  geen  3  punten  haalden  maar  wel  tot 
een  eindantwoord  kwamen,  allemaal  een  ander  eindantwoord  vonden.  Deze 
grote  variatie  aan  fouten  wijst  erop,  dat  bij  veel  leerlingen  sprake  is  van  een 
zekere  vorm  van  cognitieve  overbelasting,  die  niet  zozeer  wordt  veroorzaakt 
door  het  niet  beheersen  van  één  bepaalde  rekenregel.  Dat  had  immers  tot 
vergelijkbare  fouten  geleid. 
Waarschijnlijk  is  het  gebrek  aan  schemavorming  en  automatisatie  de  ach
terliggende  oorzaak.  De  leerlingen  hebben  in  de  2e  en  de  4e  klas  van  het 
vwo  weliswaar  geleerd  te  rekenen  met  machten,  maar  de  relevante  cognitieve 
belasting  is  te  laag  geweest  om  die  rekenvaardigheid  in  het  langetermijnge
heugen  op  te  slaan.  Als  gevolg  daarvan  wordt  het  ‘machtrekenen’  niet  als 
één  element  in  het  werkgeheugen  gezien. 
Uit  de  tabel  in  paragraaf  4.2  blijkt,  dat  de  ‘goede’  leerlingen  ook  op  de 
abstracte  opgave  2  en  2c  relatief  goed  scoren.  Blijkbaar  is  het  hen  wel 
gelukt  om  het  rekenen  met  machten  in  een  adequaat  schema  op  te  slaan  en 
dat  schema  toe  te  passen  bij  zowel  contextrijke  als  contextloze  opgaven. 
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5.2 

Voordelen  Completeeropdrachten 

In  paragraaf  2.3.2  zijn  reeds  enkele  beproefde  strategieën  beschreven  om  de 
externe  cognitieve  belasting  te  verlagen.  Van  die  strategieën  lijkt  in  ons  geval 
het  intensief  gebruik  van  completeeropdrachten  de  meest  geschikte  te  zijn. 
In  deze  paragraaf  worden  enkele  voordelen  van  deze  strategie  opgesomd. 
Daarmee  is  de  in  paragraaf  1.3  geformuleerde  hoofdvraag  beantwoord. 
Eén  van  de  grote  voordelen  is  het  feit,  dat  leerlingen  veel  meer  opgaven 
maken  dan  gewoonlijk  en  daardoor  een  grotere  persoonlijke  example  space 
creëren.  Een  leerling  die  meerdere  voorbeelden  heeft  gezien,  zal  makkelijker 
algemeneenheden  herkennen  en  ook  beter  de  grenzen  van  de  examples  space 
aanvoelen.  Enkele  non-voorbeelden,  dat  wil  zeggen  voorbeelden  waarbij  de 
te  leren  regel  niet  opgaat,  met  een  goede  verklaring  zouden  aan  dat  laatste 
nog  extra  kunnen  bijdragen. 
Completeeropdrachten  zijn  relatief  eenvoudig  te  genereren.  De  strategie 
kan  bovendien  naast  het  huidige  materiaal  worden  gebruikt  en  vereist  dus 
weinig  aanpassing  van  het  materiaal.  Leerlingen  krijgen  steeds  ‘van  twee 
kanten’  hints  over  wat  er  op  de  lege  plek  moet  staan.  De  docent  kan  leer
lingen  bepaalde  onderdelen  van  de  nieuwe  stof  (en  eventueel  herhalingsstof) 
apart  laten  oefenen.  Zo  kan  hij  bij  de  eerste  reeks  completeeropdrachten 
het  rekenen  met  machten  isoleren,  bij  de  volgende  reeks  alle  factoren  naar 
machten  van  hetzelfde  grondtal  om  laten  schrijven  en  bij  een  volgende  reeks 
de  leerlingen  laten  oefenen  met  de  regel  “g A  =  g B  betekent  A  =  B”.  Door 
het  aantal  in  te  vullen  stappen  langzaam  te  verhogen  (fading),  worden  de 
leerlingen  langzaam  voorbereid  op  het  zelfstandig  oplossen  van  exponentële 
vergelijkingen. 
Er  zijn  een  aantal  voordelen  van  completeeropdrachten  ten  opzichte  van 
volledig  uitgewerkte  voorbeelden.  Bij  volledig  uitgewerkte  voorbeelden  zijn 
leerlingen  soms  geneigd  ze  slechts  oppervlakkig  te  bestuderen.  Pas  als  de 
oefenopgave  niet  lukt,  keren  ze  terug  naar  de  uitgewerkte  voorbeelden.  Dat 
leidt  tot  extra  externe  cognitieve  belasting.  Bovendien  zijn  die  voorbeel
den  niet  voor  niets  vóór  de  oefenopgaven  geplaatst:  het  is  de  bedoeling  dat 
leerlingen  door  het  bestuderen  van  die  voorbeelden  de  te  maken  stappen  le
ren  kennen  en  een  zeker  automatisme  verkrijgen.  Bij  completeeropdrachten 
worden  leerlingen  gedwongen  de  gedeeltelijk  uitgewerkte  voorbeelden  gron
dig  te  bestuderen:  ze  zien  de  voorbeelden  immers  niet  als  voorbeelden,  maar 

5.3 

Discussie 

als  opgaven.  Ook  de  meer  ervaren  leerling,  die  de  uitgewerkte  voorbeelden 
wellicht  snel  zou  overslaan,  krijgt  op  die  manier  voldoening  uit  het  oplossen 
en  tegelijkertijd  bestuderen  van  de  completeeropdrachten. 

5.3 

Discussie 

Op  11  oktober  2004  hield  ik  mijn  eerste  les  voor  de  5V3-klas  van  Henri 
Ruizenaar.  Ik  begon  die  dag  met  het  hoofdstuk  over  diﬀerentiëren,  en  nieuw 
en  dus  lastig  onderwerp.  Het  proefwerk  over  exponenten  en  logaritmen  werd 
pas  op  8  november  afgenomen.  De  leerlingen  waren  toen  dus  al  een  maand 
met  andere  wiskundestof  bezig.  Die  situatie  is  niet  optimaal.  In  algemenere 
zin  zorgt  het  grote  aantal  verschillende  onderwerpen,  dat  leerlingen  op  het 
vwo  moeten  beheersen,  mijns  inziens  voor  problemen.  In  de  klas  van  Henri 
Ruizenaar  kregen  de  leerlingen  op  maandag  en  dinsdag  les  uit  het  ene  boek, 
op  woensdag  uit  het  andere.  Zeker  als  complexe  nieuwe  onderwerpen  als 
diﬀerentiëren  en  lineair  programmeren  naast  elkaar  worden  uitgelegd,  is  het 
lastig  voor  de  leerlingen  om  aan  de  stof  te  wennen.  Tijdens  het  leren  zal  de 
noodzaak  om  terug  te  kijken  (“Hoe  zat  het  ook  al  weer?”)  een  grote  externe 
cognitieve  belasting  veroorzaken,  waardoor  er  geen  ruimte  meer  is  voor  het 
opbouwen  en  automatiseren  van  schema’s  (relevante  cognitieve  belasting). 
Uiteraard  ligt  aan  de  door  de  leerlingen  gemaakte  fouten  in  opgave  2c  een 
fundamenteler  probleem  ten  grondslag  dan  het  ‘vergeten  zijn’  van  alge
braı̈sche  rekenregels.  Veel  fouten  zijn  te  wijten  aan  het  gebrek  aan  routine  in 
het  manipuleren  van  algebraı̈sche  uitdrukkingen.  Regelmatig  worden  fouten 
gemaakt  die  van  de  leerlingen  in  2  vwo  al  niet  meer  verwacht  worden.  De 
oorzaak  van  dit  gebrek  aan  routine  is  in  vele  discussies  uitvoerig  besproken. 
Kregen  leerlingen  vroeger  nog  stencils  mee  naar  huis  met  honderd  ‘recht
toe-recht-aan-opgaven’(”Diﬀerentieer  de  volgende  functies:”),  tegenwoordig 
lijkt  dat  niet  meer  te  mogen.  Na  slechts  minimale  oefening  met  nieuwe 
rekenregels  komen  de  van  een  vaak  gekunstelde  context  voorziene  opgaven 
weer  aan  bod,  die  de  leerling  direct  weer  aﬂeiden  van  de  eigenlijke  nieuw 
verworven  wiskundige  kennis. 
De  in  dit  verslag  aangedragen  adviezen  voor  de  aanpak  van  paragraaf  2.3  van 
deel  vwo2  van  Getal  en  Ruimte  vormen  dan  ook  zeker  geen  oplossing  voor 
de  geconstateerde  problemen  van  de  leerlingen  uit  5  vwo.  Idealiter  zou  de 
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in  het  boek  gegeven  herhaling  voldoende  moeten  zijn  om  het  geheugen  van 
deze  leerlingen  op  te  frissen.  Een  analyse  van  het  hoofdstuk  over  exponenten 
in  het  boek  ‘Getal  en  Ruimte  2HV’  zou  wellicht  kunnen  uitwijzen,  waarom 
dat  op  dit  moment  niet  het  geval  blijkt  te  zijn. 

5.4 

Aanbevelingen  voor  verder  onderzoek 

Op  basis  van  de  literatuur  (zie  paragraaf  2.3.2)  en  de  argumenten  in  pa
ragraaf  5.2  hebben  we  geconstateerd  dat  een  intensief  van  completeerop
drachten  tot  betere  leerprestaties  zou  kunnen  leiden.  Om  te  onderzoeken 
of  dat  ook  daadwerkelijk  het  geval  is,  dient  een  vervolgonderzoek  plaats  te 
vinden.  Daarbij  zou  een  testgroep  aanvullende  completeeropdrachten  kun
nen  krijgen  bij  de  bestudering  van  hoofdstuk  2,  terwijl  een  controlegroep 
enkel  de  stof  uit  het  boek  bestudeert.  Eventueel  zou  kunnen  worden  onder
zocht,  of  de  ‘betere’  leerling  nadelen  ondervindt  van  het  uitreiken  van  extra 
oefenmateriaal  (het  expertise  reversal  eﬀect). 
In  dit  verslag  zijn  geen  concrete  adviezen  aangedragen  over  het  ontwerp  van 
completeeropdrachten.  Het  literatuuronderzoek  vormt  dan  ook  het  zwaarte
punt  van  dit  verslag.  In  de  literatuur  worden  niet  veel  voorbeelden  van  com
pleteeropdrachten  gegeven.  Verder  onderzoek  naar  het  ontwerp  van  comple
teeropdrachten  is  daarom  vereist.  Wel  wijst  de  literatuur  erop,  dat  bij  het 
gebruik  van  uitgewerkte  voorbeelden  niet  alleen  de  volledige  uitwerking  moet 
worden  gegeven,  maar  dat  bij  iedere  stap  ook  dient  te  worden  aangegeven 
waarom  die  stap  wordt  uitgevoerd.  Zo  wordt  de  aandacht  van  de  leerling 
gevestigd  op  belangrijke  stappen  in  het  proces,  wat  direct  leidt  tot  een  ver
hoging  van  de  relevante  cognitieve  belasting.  Wellicht  moeten  daarom  bij 
completeeropdrachten  niet  alleen  één  of  meerdere  stappen  worden  weggela
ten,  maar  dient  ook  in  dit  geval  zo’n  verklaring  bij  de  uitgeschreven  stappen 
te  worden  gegeven. 
Zoals  gezegd  ligt  in  dit  verslag  de  nadruk  op  het  verlagen  van  externe  cogni
tieve  belasting,  en  dan  met  name  door  het  intensief  gebruik  van  completeer
opdrachten  als  aanvulling  van  de  stof  van  paragraaf  2.3  van  het  boek  ‘Getal 
en  Ruimte  vwo2’.  Zoals  in  paragraaf  2.3.2  is  aangegeven,  is  er  recentelijk 
nogal  wat  onderzoek  gedaan  naar  de  mogelijkheid  om  intrinsieke  cognitieve 
belasting  te  verlagen  en  de  relevante  cognitieve  belasting  te  verhogen.  Het 
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is  interessant  om  te  onderzoeken  of  de  in  de  literatuur  gedocumenteerde 
experimenten  ook  in  ons  speciﬁeke  geval  zouden  kunnen  werken. 
Het  is  interessant  om  te  achterhalen  welke  overwegingen  ten  grondslag  liggen 
aan  de  keuze  van  voorbeelden  en  opgaven  en  de  structuur  van  de  boeken 
‘Getal  en  Ruimte’.  Is  bij  de  samenstelling  ervan  rekening  gehouden  met 
bevindingen  uit  de  Cognitieve  Belastingtheorie?  En  op  welke  wijze  is  dat 
merkbaar? 
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