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WISKUNDE EN ONDERWIJS

In dit hoofdstuk geven we eerst een introductie op - en vooral een motivatie voor - het
onderdeel Vakdidactiek I. Daarna gaan we in op de vraag waarom eigenlijk wiskunde zo’n
prominente plaats in het onderwijs inneemt. In de opdrachten vragen we je een aantal teksten
over middelbaar onderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs, steeds op het
gebied van wiskunde, te lezen en op grond daarvan standpunten te bepalen over het hoe en het
waarom van dat onderwijs. De te lezen teksten zijn opgenomen in bijlagen aan het eind van
dit dictaat.

§ 1.1 Introductie
Een paar decennia geleden was een loopbaan in het onderwijs - en dan meestal het middelbaar
onderwijs - voor de meeste wiskundigen een voor de hand liggend en acceptabel perspectief.
Banen binnen de universiteiten waren schaars. Binnen het bedrijfsleven was niet veel vraag
naar wiskundigen, hooguit naar verzekeringswiskundigen. Wiskunde studeren was eigenlijk
net zoiets als klassieke talen studeren: je deed het omdat je het leuk vond en daarna leerde je
het vak weer aan anderen, van wie sommigen dat vak dan ook weer gingen studeren.
Natuurlijk was wiskunde ook van praktisch belang, met name binnen de technische
wetenschappen, en speelde het een essentiële rol in natuur- en sterrenkunde, maar wiskunde
leren op school, wiskunde studeren op de universiteit en daarna weer wiskunde onderwijzen
op school, eventueel gevolgd door een carrière in de wetenschap, was voor veel wiskundigen
een normale gang van zaken.
Dit patroon is in de afgelopen tientallen jaren grondig veranderd. Volgens het rapport Wat
wiskundigen bezig houdt, een onderzoek naar de aard van de werkkring en
arbeidsmarktpositie van Nederlandse wiskundigen, geschreven in 1993, is nog maar 12 tot
13% van de Nederlandse wiskundigen werkzaam binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs terwijl zo’n 16% een functie heeft in het wetenschappelijk onderwijs. Ongeveer
10% werkt aan een onderzoeksinstituut en circa 60% werkt in het bedrijfsleven. Deze cijfers
kun je op twee manieren bekijken. Ten eerste: veel minder wiskundigen dan vroeger krijgen
in hun werk met het geven van onderwijs te maken. Aan de andere kant: 30% krijgt kennelijk
wél een functie in het onderwijs, en dat is toch een aanzienlijk percentage. Een opvallend
gegeven is verder dat de 60% wiskundigen die in het bedrijfsleven werkzaam zijn, in
verreweg de meeste gevallen zich helemaal niet met wiskunde bezighouden. Uit het rapport
blijkt dat niet meer dan 1 op de 10 wiskundigen in het bedrijfsleven binnen hun werk in
hoofdzaak wiskunde bedrijven. Dat zijn dan meestal jonge wiskundigen, in de regel jonger
dan 30 jaar. De overige wiskundigen binnen het bedrijfsleven vervullen veelal functies,
bijvoorbeeld in de automatisering, waarin wiskunde nauwelijks een rol speelt maar waarbij
advisering en voorlichting, en in het algemeen communicatie met niet-wiskundigen, van groot
belang zijn. Wiskundigen binnen bedrijven kunnen natuurlijk ook een rol spelen bij
bedrijfsopleidingen. Een opvallend aspect is dat wiskundigen die op een of andere manier met
het geven van onderwijs te maken hebben gehad hierover positiever denken dan diegenen die
geen enkele ervaring op dit gebied hebben. Kennelijk maakt hier onbekend ook onbemind.
We trekken uit het voorafgaande de volgende conclusies. Nog altijd krijgt een aanzienlijk
aantal wiskundigen, al is dat duidelijk minder dan vroeger, te maken met het geven van
onderwijs in de wiskunde: als docent op een middelbare school, in het hbo of het wo, soms als
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docent voor langere tijd, soms als aio voor een beperkt aantal jaren. Ook binnen het
bedrijfsleven speelt het overdragen van kennis een belangrijke rol. Een eerste kennismaking
met vakdidactische aspecten die daarbij een rol spelen, wordt gegeven in deze cursus
Vakdidactiek I.

§ 1.2 Waarom eigenlijk onderwijs in wiskunde?
Na de moedertaal is wiskunde in alle ontwikkelde landen het belangrijkste schoolvak.
Waarom is dat eigenlijk zo? Als de wiskunde beperkt zou blijven tot rekenen is dat misschien
wel begrijpelijk, maar alle andere wiskunde op het middelbaar onderwijs, is die echt voor
iedereen zo nuttig? Als zelfs de meeste wiskundigen binnen hun beroep geen wiskunde doen,
wat moeten al die mensen die geen wiskunde gaan studeren dan met de stelling van
Pythagoras of het tekenen van bergparabolen?
De opkomst van wiskunde als schoolvak dateert uit de negentiende eeuw. Daarvoor speelde
wiskunde wel een zekere rol op de universiteiten, als onderdeel van de artes liberales, de vrije
kunsten waar iedereen uit de geleerde stand, dat wil zeggen iedere arts, jurist of theoloog, wat
van behoorde te weten, maar dit stelde vaak weinig voor. In de loop van de achttiende eeuw
begon onderwijs in de wiskunde ook een rol te spelen binnen sommige beroepsopleidingen,
zoals voor landmeetkundigen, architecten en stuurlieden, maar onomstreden was die positie
zeker niet. Pas vanaf het begin van de negentiende eeuw begon wiskunde vooral in Duitsland
en Frankrijk, iets later ook in Nederland, een steeds belangrijker rol te spelen binnen het
secundair onderwijs en ook binnen militaire en ingenieursopleidingen.
Die rol kon beslist niet gemotiveerd worden vanuit het praktisch belang in een zich
industrialiserende wereld. Dat de opkomst van het wiskundeonderwijs juist in Engeland, de
bakermat van de industriële revolutie, sterk achter bleef, is dan ook niet zo vreemd als men in
eerste instantie zou denken. In Nederland hadden de toekomstige dominees, dokters en
advocaten niets aan de euclidische meetkunde en de uitvoerige letteralgebra die op de Latijnse
scholen werd onderwezen. De differentiaal- en integraalrekening die op de Militaire
Academies uitgebreid werd gedoceerd, was voor een toekomstig officier van geen enkel
praktisch belang. Zelfs ingenieurs hadden in hun beroepspraktijk nagenoeg niets aan de
wiskunde die ze in hun opleiding hadden geleerd.
De opkomst van het wiskundeonderwijs had een ideële achtergrond. In de klassieke, Griekse
traditie werd aan onderwijs in wiskunde een belangrijke opvoedkundige waarde toegekend.
Die gedachte werd in de ideeënwereld van de Verlichting nieuw leven ingeblazen. In de
Verlichting speelde bovendien de nieuwe Newtoniaanse natuurwetenschap, die in belangrijke
mate wiskundig van aard was, een belangrijke rol. Een modern mens behoorde kennis van die
wetenschap te hebben. Aan wiskunde werd daarnaast nog een andere functie toegekend: je
leerde er goed en logisch van denken. Toen de wiskundige P. van Geer, lector aan de
polytechnische school in Delft, in 1867 tot hoogleraar te Leiden werd benoemd, aanvaardde
hij dat ambt dan ook met een rede getiteld Ontwikkeling van den geest, het hoogste doel van
den beoefening der wiskunde. Kortom, wiskunde werd binnen Verlichte kringen gezien als
een belangrijk opvoedingsmiddel, onmisbaar bij de vorming van een werkelijk beschaafd en
modern mens - dat wilde in die tijd natuurlijk zeggen een beschaafde en moderne man.
Het motief van de vormende waarde van wiskundeonderwijs heeft nog tot ver in de twintigste
eeuw het wiskundeonderwijs beheerst. Verdwenen is dit motief trouwens allerminst, hoewel
dit strikt wetenschappelijk gezien moeilijk verdedigbaar is. Onderzoek heeft nooit kunnen
aantonen dat wiskunde zo’n bijzondere vormende waarde zou hebben.
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In de loop van deze eeuw werd ook een ander motief belangrijker. Wiskunde begon in steeds
meer wetenschappen en vakgebieden een rol te spelen. Voor steeds meer studies en beroepen
werd in ieder geval enige kennis van en vaardigheid in wiskunde van belang. Dit heeft ertoe
geleid dat aan steeds meer leerlingen en studenten - jongens én meisjes - wiskundeonderwijs
gegeven werd.
In de laatste jaren is in het middelbaar onderwijs in Nederland realistisch wiskundeonderwijs
populair geworden. Met dit type wiskundeonderwijs mikt men op wat gecijferdheid heet: het
kunnen lezen, begrijpen en gebruiken van allerlei vormen van wiskunde en wiskundetaal die
niet alleen in veel beroepen maar ook in het dagelijks leven een rol spelen. Essentieel bij
realistisch wiskundeonderwijs is dat de wiskunde geleerd wordt aan de hand van
probleemsituaties die ontleend zijn aan de werkelijkheid. Zo wil men het mogelijk maken aan
álle leerlingen bruikbare wiskunde te onderwijzen. Deze aanpak is niet onomstreden.
Sommige wiskundigen vrezen dat hiermee het eigen karakter van de wiskunde geweld wordt
aangedaan en pleiten ervoor dat vooral het redeneren en (formele) bewijzen weer een plaats
krijgt op de middelbare school. Maar dat roept dan weer de vraag op wat het motief kan zijn
om aan grote aantallen leerlingen deze aspecten van de wiskunde te onderwijzen, zeker als je
bedenkt dat nog geen tweehonderd leerlingen per jaar na het vwo wiskunde gaan studeren.
Opdrachten
1. Lees het stuk ‘Rol en plaats van de wiskunde in het onderwijs’ van H.J. Smid.
Lees ook de eerste drie pagina’s van het hoofdstuk W 12-16 en realistische wiskunde, dat
zijn de pagina’s 5, 6 en 7 van Wiskunde 12-16 een boek voor docenten uit 1992. Zie
bijlage 1a.
Lees daarna de paragrafen 3 en 4 van Naar de knoppen, de inaugerele rede van prof. dr.
F.J. Keune, uit 1998. Zie bijlage 1b. Probeer nu zelf tot een opvatting te komen over de
controverse over doel en inhoud van wiskundeonderwijs die uit deze publicaties blijkt.
2. Lees het artikel 'Hoe staat ons Nederlands wiskundeonderwijs ervoor?' van prof. dr. A.
van Streun (Nieuw Archief voor Wiskunde, maart 2001). Zie bijlage 1c of gebruik de link
naar het Nieuw Archief in ‘External links’ van deze cursus op Blackboard. Vat aan de
hand van dit artikel kort samen waarom en hoe volgens Van Streun de rol van de
wiskundedocent veranderd is sinds de jaren zestig. Besteed met name aandacht aan het
fenomeen van de 'terugtredende leraar' sinds de invoering van het Studiehuis en geef je
eigen mening over het alternatief dat Van Streun schetst van de docent als 'ontwerper van
het eigen onderwijs'.
3. Lees het artikel ‘Verum, pulchrum, bonum’ van Rainer Kaenders. Zie bijlage 1d of
gebruik de link naar het Nieuw Archief in ‘External links’ op Blackboard. Leg uit wat er
bedoeld wordt met ‘antididactische omissie’ en ‘junk mathematics’. In hoeverre verschilt
de beschrijving van het Nederlandse wiskundeonderwijs van deze auteur van die van Van
Streun?
4. Formuleer je eigen standpunten over de rol van wiskunde in het onderwijs aan de hand
van de posities die in de artikelen worden ingenomen. (circa één A4’tje)
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DE VOORBEREIDING EN ORGANISATIE VAN WISKUNDELESSEN

De belangrijkste verantwoordelijkheid die een
wiskundedocent heeft, is die voor de gang van zaken
in de les of het (werk)college. Dit geldt voor de keuze
van de stof (binnen de grenzen van de wettelijk
vastgestelde leerplannen), de manier van omgaan met
de inhouden en ook voor meer praktische aspecten van
een les zoals de inzet van schoolboeken en andere
leermiddelen. Om deze verantwoordelijkheid waar te
maken, moet de docent in staat zijn de inhouden zelf
te begrijpen, uit te leggen en de rol te kennen die deze
inhouden in het vak en daarbuiten vervullen. Hiervoor
moet zij/hij de les of het (werk)college zodanig
organiseren dat het onderwijs aan de geformuleerde
doelstellingen voldoet. Dit hoofdstuk besteedt zowel
aandacht aan een reflectie over lesinhouden en de
hieruit afgeleide didactische benadering als ook aan de
voorbereiding die ervoor nodig is.
Onderwijs houdt natuurlijk veel meer in dan het
nastreven van leerresultaten die op een bepaald stuk
leerstof betrekking hebben. Met onderwijs worden ook Oscar Wilde (1854 - 1900)
lange-termijn doelen van vorming en inzetbaarheid “Education is an admirable thing,
nagestreefd. Iets daarvan is in het vorige hoofdstuk but it is well to remember from
aan de orde gekomen bij de bespreking van de vraag time to time that nothing that is
waarom eigenlijk onderwijs in wiskunde wordt worth knowing can be taught.”
gegeven. Voor het bereiken van dit soort doelen heeft
de leerling veel tijd nodig – soms de hele school- of studieperiode – terwijl in zo'n periode
heel veel verschillende wiskundeonderwerpen de revue passeren. Het is dan vaak lastig voor
één of enkele lessen aan te geven in hoeverre er in zo'n korte periode resultaten geboekt zijn
op het gebied van de algemene doelen. Dat is veel gemakkelijker vast te stellen voor de aan
bepaalde leerstof gebonden doelen, meestal kortweg leerdoelen genoemd. En toch mogen wij
de lange-termijn doelen nooit uit het oog verliezen.
Waar het ons in dit hoofdstuk nu vooral om gaat, is de vraag hoe het wiskundeonderwijs zó
georganiseerd kan worden dat de leerdoelen zo goed mogelijk bereikt worden en bij kunnen
dragen aan de doelen van wiskundeonderwijs dat een leven lang zijn betekenis behoudt. Voor
de korte termijn speelt in dit hoofdstuk de vraag naar de effectiviteit van onderwijs een
belangrijke rol. Hiervoor noodzakelijk zijn zeker nog vele andere aspecten, zoals de werksfeer
en de persoonlijke relatie tussen docent en leerling.

§ 2.1 Keuze van de leerstof
Binnen de kaders die door de officiële leerplannen worden gegeven, blijft er zeer veel ruimte
voor de verantwoorde keuze van leerstof. Vaak is de ruimte veel groter dan de individuele
docent vermoedt als hij gewend is met schoolboeken te werken die de inhouden voor de
lessen voorschrijven. Hoe goed deze schoolboeken soms ook zijn om beginners op weg te
helpen bij het lesgeven, zo ongeschikt en hinderlijk zijn zij vaak voor meer ervaren docenten
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die hun verantwoordelijkheid voor de inhouden van de wiskundelessen op grond van het in
hun studie bereikte academische denkniveau durven te nemen. Niet zelden worden zulke
docenten ook buiten hun school betrokken bij het schrijven van schoolboeken of ander
lesmateriaal. Zij hebben ook een stem in het debat over veranderingen in het onderwijs, zowel
op hun eigen school als daarbuiten.
Maar wat zijn nu algemene criteria aan de hand waarvan men schoolstof kan kiezen en lessen
kan ontwerpen? De pedagoog Wolfgang Klafki [1] heeft vijf basisvragen geformuleerd die
aan de keuze van lesinhouden kunnen worden gesteld. Hij leunt hierbij op een lange traditie
die gevoed is door de Verlichting en het Duitse Bildungsideal.
Vijf grondvragen bij de lesvoorbereiding

Wolfgang Klafki 1958 / 1962

voorbeeldkarakter

Welke vormende waarde wordt door de leerinhoud exemplarisch
behandeld?

tegenwoordige
betekenis

Welke betekenis heeft de leerinhoud in het leven van de leerlingen en
welke betekenis zou deze moeten hebben?

toekomstige
betekenis

Waaruit bestaat de toekomstige betekenis van de leerinhoud?

structuur

Hoe kan de leerinhoud worden gestructureerd?

toegankelijkheid

Door welke bijzondere didactische kenmerken van de leerinhoud kan
deze voor de leerlingen toegankelijk worden gemaakt?

Deze vragen maken duidelijk dat het onderwijs altijd antwoord geeft op zeer fundamentele
vragen. Dit geeft ook aan hoe groot de verantwoordelijkheid van de leraar is voor zijn
leerlingen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ook als een docent niet bij deze vragen stilstaat, hij
er toch antwoord op geeft – maar dan niet altijd op de gewenste manier. De beantwoording
van deze vragen is niet altijd even gemakkelijk maar als de antwoorden gevonden zijn, levert
dit wel overtuigingskracht op voor het gesprek met de leerlingen. Soms lukt het niet deze
vragen serieus te beantwoorden. Als het dan gaat om leerstof die wel wettelijk
voorgeschreven is, blijft er niets anders over dan dit bij het ministerie, de vakvereniging en de
leerplancommissies aan de orde te stellen. De filosoof Immanuel Kant (1724-1804) drukte dit
in zijn beroemde opstel [2] over wat Verlichting is als volgt uit:
„Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen
Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt usw., so
brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur
bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen.“
Laten we kijken naar een voorbeeld: de stelling van Pythagoras. We proberen hier mogelijke
antwoorden op Klafki’s vragen te geven. Uiteraard zijn er ook andere te vinden.
voorbeeldkarakter
Welke vormende waarde wordt door de leerinhoud exemplarisch behandeld?
De stelling van Pythagoras is een voorbeeld van een diep verband in de wiskunde met
theoretische en praktische gevolgen. Door deze bijzondere rol hoort de stelling tot de canon
van wiskundige cultuur die op de hele wereld aan de komende generatie wordt doorgeven. Hij
is vaak een van de eerste kennismakingsmomenten met de wiskunde als eigen cultuurgebied.
tegenwoordige betekenis
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Welke betekenis heeft de leerinhoud in het leven van de leerlingen en welke betekenis zou hij
moeten hebben?
In het leven van de leerlingen kan de stelling van Pythagoras dienen om legio praktische
problemen op te lossen die onmiddelijk betekenis in het dagelijkse leven van de leerlingen
hebben. De stelling van Pythagoras zou voor sommigen ook betekenis kunnen krijgen bij het
berekenen van allerlei soorten hoeken (bijvoorbeeld als speciaal geval van de cosinusregel) en
ten slotte als wiskundige stelling met een universele geldigheid die een uitgangspunt van de
moderne euclidische meetkunde vormt (bijvoorbeeld door de eigenschappen van het
inproduct in de lineaire algebra). Voor andere leerlingen kan de betekenis zijn dat de stelling
als handig hulpmiddel in praktische berekeningen kan worden ingezet. Hier gaat het er dan
om dat de leerlingen de situaties herkenen waarin zij vervolgens de stelling doelgericht
kunnen gebruiken.
toekomstige betekenis
Waaruit bestaat de toekomstige betekenis van de leerinhoud?
De toekomstige betekenis zou eruit kunnen bestaan dat de leerlingen de stelling van
Pythagoras en zijn vele bewijzen hebben leren kennen als een centraal element van onze
cultuur. Dit blijkt dan bijvoorbeeld uit hun perceptie van de stelling als volwassenen. Denken
zij dat de stelling “a2+b2=c2” luidt of weten zij bijvoorbeeld dat het hierbij gaat om een
meetkundige stelling, namelijk over driehoeken met een rechte hoek. Een korte proef met
deze vraag in de eigen kennissenkring leidt altijd tot schrikbarende resultaten. Daarnaast zou
het kunnen dat vele leerlingen de stelling in zeer gevarieerde situaties nodig hebben.
Er zijn ook leerlingen die in hun toekomst meer wiskunde willen begrijpen. Hiervoor is het
noodzakelijk de stelling te hebben leren kennen als voorbeeld van een wiskundige stelling die
in vrijwel alle hogere wiskunde, toegepast of puur, onmisbaar is. De stelling als wiskundige
stelling te leren kennen houdt bijvoorbeeld in dat er een bewijs bij hoort van de gestelde
equivalentie, die bestaat uit gevolgtrekkingen in twee richtingen. Er zijn zeer verschillende
bewijzen, die berusten op diverse vormen van wiskundige intuïtie. Zonder de stelling van
Pythagoras goed begrepen te hebben is er geen toekomst met wiskunde mogelijk die het
alledaagse leven overstijgt en zelfs daaraan voegt hij werkelijk iets toe.
structuur
Hoe kan de leerinhoud worden gestructureerd?
De beschouwingen hierboven geven al meerdere indicaties van de structuur van de stelling
van Pythagoras. Deze strekt zich uit van diverse voorbeelden waarin de geldigheid van de
stelling ervaren kan worden tot een bewijs met twee implicaties die beide bewezen moeten
worden. In het vervolg in hogere leerjaren zou er ook nog een bespreking van zijn rol in de
lineaire algebra kunnen volgen.
toegankelijkheid
Door welke bijzondere didactische kenmerken van de leerihoud kan hij voor de leerlingen
toegankelijk worden gemaakt?
Bijzonder aan de stelling van Pythagoras is dat hij onmiddelijk veel meetkundige figuren en
situaties berekenbaar maakt. Denk maar aan een grote kast die in een kamer moet worden
gekanteld. Dit geeft de leerlingen besef van de kracht van een dergelijke uitspraak. De
algemeenheid van de uitspraak is een ander punt waardoor leerlingen verbaasd kunnen
worden. Deze twee kenmerken geven de leerlingen toegang tot de veelvuldige aspecten van
deze stelling.
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§ 2.2 Het formuleren van leerdoelen
Uitgaande van de vijf vragen van Klafki kan de lesvoorbereiding beginnen. De antwoorden op
de vragen over structuur en toegankelijkheid geven aanleiding voor een eerste opzet van de
lesvoorbereiding van meestal een hele lessenserie. Pas in de nu volgende stap levert dit
concrete leerdoelen op. Hierbij is ook belangrijk dat de docent criteria formuleert waaruit hij
concludeert dat de leerdoelen zijn bereikt.
Laten we weer kijken naar ons voorbeeld. We stellen ons voor dat we een aantal lessen
moeten geven over de stelling van Pythagoras. Wat moeten de leerlingen van die lessen
opsteken?
Het ligt voor de hand om als doel te formuleren dat de leerlingen de stof van het hoofdstuk
moeten begrijpen en kunnen toepassen. Maar dat is een beetje een open deur, dat geldt voor
vrijwel alles wat je in je lessen behandelt. De formulering toespitsen door te zeggen dat de
leerlingen “de stelling van Pythagoras moeten begrijpen en kunnen toepassen” lost niet veel
op. Het probleem zit natuurlijk in de woorden “begrijpen” en “kunnen toepassen”. Wat wordt
daarmee bedoeld? En hoe weet de leraar of de leerlingen de stelling “begrijpen” of “kunnen
toepassen”?
Als je als docent zo vaag blijft over wat de leerdoelen zijn, komen leerlingen soms zelf wel
met vragen hierover, bijvoorbeeld: “Moet ik de stelling van Pythagoras uit mijn hoofd
kennen?". En als je op die vraag “ja” zou antwoorden, kun je als volgende vraag verwachten:
“Moet dat dan letterlijk zoals het in het boek staat of mag het in mijn eigen woorden?”. En
daarna komt wellicht de vraag: “Moet ik ook het bewijs kennen?”. Als het antwoord
bevestigend is, zijn leerlingen daar soms ook nog niet tevreden mee. Moeten ze alleen het
bewijs uit het boek letterlijk kunnen reproduceren of moet dit bewijs ook aangepast kunnen
worden aan een andere figuur, in andere ligging, met andere letters?
De docent kan onzekerheid bij de leerlingen over de leerdoelen bij de stelling van Pythagoras
wordt voorkomen door deze direct zo te formuleren dat duidelijk is wat er precies van de
leerlingen verwacht wordt. Dit kan bijvoorbeeld als volgt.
De leerlingen moeten
de stelling van Pythagoras in eigen woorden kunnen formuleren,
de stelling van Pythagoras ook in termen van oppervlakten kunnen formuleren,
als de lengten van twee zijden van een rechthoekige driehoek gegeven zijn, de lengte van de
derde zijde kunnen uitrekenen,
de stelling van Pythagoras kunnen toepassen bij het berekenen van lengten van lijnstukken in
rechthoeken en in parallellogrammen waarin rechthoekige driehoeken aangegeven zijn,
de stelling van Pythagoras bij berekeningen van hoogten en afstanden in realistische situaties
kunnen toepassen en daarbij zelf de geschikte rechthoekige driehoeken kunnen vinden.
Op deze manier is voldaan aan de twee eisen die over het algemeen aan de formulering van
leerdoelen gesteld worden: de doelen zijn concreet én operationeel geformuleerd. Concreet,
want uit de formulering blijkt om welke vorm van de stelling van Pythagoras en om welk type
toepassingen van deze stelling het gaat. En operationeel, want uit de formulering blijkt tevens
aan welke handelingen van de leerlingen afgemeten wordt of zij de stelling in een bepaalde
vorm kennen of een bepaalde toepassing beheersen.
Hieronder gaan we, los van de stelling van Pythagoras, nader in op het concreet en
operationeel formuleren van leerdoelen.
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Leerlingen en studenten hebben er belang bij dat de doelen van het onderwijs zo concreet
mogelijk worden geformuleerd, wat wil zeggen dat uit de formulering zo helder mogelijk
moet blijken wélk begrip of wélke stelling gekend en/of begrepen of wélke techniek met
gebruikmaking van wélke hulpmiddelen beheerst moet worden.
Een leerdoel als "de leerlingen moeten kunnen differentiëren" is bijvoorbeeld weinig
concreet. Bij een bepaalde les, of bij een bepaald deel uit een boek, gaat het natuurlijk altijd
om bepaalde typen functies die de leerling moet kunnen differentiëren en dat moet uit de
formulering blijken. Wil je dat nu weer al te concreet gaan aangeven, dan krijg je al gauw
ellenlange onleesbare formuleringen. Vaak kun je dit vermijden door eenvoudigweg te
verwijzen naar standaardopgaven in het boek of door een paar voorbeelden te geven van wat
je bedoelt. Maar je kunt de formulering ook beknopt houden door je te richten op 'de goede
verstaander'. Als je opschrijft dat de leerlingen zonder rekenmachine tweedegraads
vergelijkingen met gehele coëfficiënten moeten kunnen oplossen, begrijpt iedereen wel dat je
niet een vergelijking als 12245x² - 13098x + 56234 = 0 bedoelt. De toevoeging "met gehele
coëfficiënten" is weer wél zinvol; een opgave als "Los op: 3.6x² + 2x - 1.5 = 0" zou best
redelijk kunnen zijn, maar is - als geen elektronische hulpmiddelen gebruikt mogen worden wel een stukje moeilijker dan een vergelijking met gehele coëfficiënten.
Om na te gaan of de leerdoelen bereikt zijn, moet de docent de leerlingen of studenten iets
laten doen, een opgave laten maken, een definitie laten reproduceren, een bewijs laten
opschrijven. Het heeft weinig zin om alleen te vragen of zij een bepaalde definitie kennen of
een bepaalde stelling begrijpen en kunnen toepassen, ook al zou je heel concreet aangeven
welke definitie of welke stelling van welke bladzijde van het boek en welk type toepassing
bedoeld wordt. Als het antwoord "ja" is, blijft immers onduidelijk wat de kennis, het begrip of
de vaardigheid waarover de leerling of student denkt te beschikken voorstelt. Welke
handelingen de leerlingen moeten kunnen uitvoeren om te demonstreren dat een leerdoel
bereikt is, moet uit de formulering van het leerdoel blijken: de formulering moet operationeel
zijn.
Hierna volgen nog een paar voorbeelden van niet goed en van goed geformuleerde doelen.
Bekijk eerst eens het volgende voorbeeld: “De studenten moeten inzien waarom de
substitutieregel bij integreren juist is”. Dit doel is wel concreet, maar niet operationeel en is
daarom niet goed geformuleerd. Om aan de eis van operationaliteit te voldoen, zou je
duidelijk moeten maken hoe nagegaan wordt of de studenten over het genoemde “inzicht”
beschikken. Je zou kunnen zeggen: “De studenten moeten een bewijs van de substitutieregel
bij integreren kunnen geven”. Maar het kan zijn dat je een formeel bewijs te veel gevraagd
vindt, terwijl je toch wilt dat je studenten meer dan alleen het trucje hebben opgestoken. Dan
zou je bijvoorbeeld kunnen verlangen dat je studenten “bij een gegeven toepassing van de
substitutieregel voor het integreren door toepassing van de kettingregel voor het differentiëren
de juistheid van het antwoord kunnen aantonen”.
Een ander voorbeeld: “De studenten moeten met behulp van de substitutieregel voor het
integreren primitieven kunnen bepalen”. Dit doel is wel operationeel, maar niet erg concreet:
er zijn hierbij nog heel veel verschillende soorten opgaven mogelijk. Veel concreter is het als
het doel zou zijn: “De studenten moeten met behulp van een lineaire substitutie primitieven
van wortelvormen kunnen bepalen”.
Een uitgebreide verzameling van geformuleerde leerdoelen is te vinden in de nieuwste
eindexamenprogramma's voor havo en vwo. Kijk er zelf naar en vorm er je eigen oordeel
over. Elk van deze programma's bevat een lange lijst met concreet en operationeel
geformuleerde eindtermen, dat zijn de doelen die de leerling aan het eind van het onderwijs
bereikt moet hebben. Twee voorbeelden:
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“De kandidaat kan
- het begrip onafhankelijkheid voor twee of meer discrete toevalsvariabelen beschrijven”.
(Eindterm 68 van VWO Wiskunde B1 en Wiskunde B1,2.)
"De kandidaat kan
- limieten van rijen berekenen met behulp van som-, verschil-, produkt- en quotiëntregel”.
(Eindterm 163 van VWO Wiskunde B1,2.)
Als bezwaar tegen het formuleren van concrete en operationele doelen wordt wel aangevoerd
dat hierdoor het onderwijs tot het nastreven van alleen maar concrete en toetsbare doelen
wordt teruggebracht. Dit is terecht als de leerdoelen niet voortkomen uit veel algemerere
beschouwingne zoals in het begin van dit hoofdstuk geschetst. Natuurlijk gaat het in het
onderwijs om veel meer, maar kennis, begrip en toepassing van duidelijk afgebakende
stukken leerstof spelen wel een belangrijke rol. Het is dan niet meer dan redelijk dat iedereen,
leerling of student en docent, zo goed mogelijk kan nagaan in hoeverre het onderwijs in dat
opzicht succes heeft gehad. Het formuleren van leerdoelen die concreet én operationeel zijn,
is daarbij een hulpmiddel, meer niet.
Opdrachten
1. Kies twee fragmenten uit verschillende wiskundeboeken die (op je stageschool) door
leerlingen gebruikt worden. Je kunt bijvoorbeeld een paragraaf uit een onderbouwdeel en
een paragraaf uit een bovenbouwdeel uitzoeken.
Formuleer bij beide fragmenten leerdoelen die zowel concreet als operationeel zijn.
2. Bekijk de twee eindtermen van VWO Wiskunde B1 en/of B1,2 die hierboven gegeven
zijn. In hoeverre voldoen zij aan de criteria die jij voor eindtermen hanteert? Onderbouw
je antwoord zo goed mogelijk.
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§ 2.3 Het bereiken van onderwijsdoelen
Het is heel moeilijk om als enkele leraar na te gaan of de doelen van het onderwijs worden
bereikt. Alleen voor de zeer korte-termijn doelen is hieraan te denken. De mate waarin de
leerdoelen binnen de gestelde tijd worden bereikt, wordt in hoofdzaak bepaald door drie
factoren: de aanleg van de leerling, de inspanning die hij of zij voor de leerdoelen levert en de
kwaliteit van het gegeven onderwijs. Zie bijvoorbeeld [3].
Op de aanleg die de leerling meebrengt heeft een docent niet veel invloed. We concentreren
ons in deze paragraaf daarom op de andere twee factoren.
Met de inspanning of inzet die een leerling opbrengt wordt vooral bedoeld de hoeveelheid tijd
die deze leerling daadwerkelijk, op een serieuze en geconcentreerde manier, aan de leerstof
besteedt.
Leerlingen of studenten besteden in het traditionele wiskundeonderwijs op twee manieren tijd
aan wiskunde: door het volgen van lessen en door het maken van huiswerk. Het is bekend dat
leerlingen verschillen in de tijd die ze aan huiswerk besteden. Voor een deel kan een docent
daar maar weinig invloed op uitoefenen. Of ouders hun kinderen stimuleren tot het maken van
huiswerk, of leerlingen veel tijd besteden aan bijbaantjes of sport, al dat soort kwesties vallen
buiten de competentie van de docent. Wel kan de docent twee dingen doen om te bevorderen
dat het huiswerk gemaakt wordt: huiswerk opgeven dat goed en binnen een redelijk
tijdsbestek te maken is, en regelmatig controleren in hoeverre het opgegeven werk gemaakt is.
Op beide zaken komen we nog terug.
Zo op het eerste gezicht lijkt het of de hoeveelheid tijd die binnen een school aan het vak
wordt besteed volledig vast ligt. Toch is dat niet het geval. Om een extreem voorbeeld te
geven: bij een docent die absoluut geen orde kan houden, besteden de leerlingen binnen de les
maar weinig tijd aan het vak zelf; meestal doen ze dan andere dingen. Maar ook bij docenten
bij wie wél orde heerst, wordt lestijd wellicht niet altijd nuttig besteed. Dit is bijvoorbeeld het
geval als zij de gewoonte hebben een groot deel van hun lessen te besteden aan het op het
bord uitwerken van de als huiswerk opgegeven vraagstukken. Voor leerlingen die de
vraagstukken thuis al - zoals de bedoeling was - redelijk gemaakt hebben, is zo'n klassikale
nabespreking grotendeels verloren tijd; feitelijk hebben ze dan in zo'n lesuur nauwelijks tijd
aan wiskunde besteed. Andere leerlingen komen niet verder dan de uitwerkingen van het bord
overschrijven; ook dat is nauwelijks zich bezig houden met wiskunde te noemen. Een ander
voorbeeld: als een docent langere tijd, bijvoorbeeld meer dan 15 minuten, bezig is met het
bespreken van nieuwe stof, letten na verloop van tijd de meeste leerlingen niet meer zo goed
op. Ook al lijkt het dan nog wel dat ze tijd besteden aan wiskunde, feitelijk is dat niet meer het
geval. Een laatste voorbeeld: in veel wiskundelessen wordt door leerlingen enige tijd
zelfstandig aan vraagstukken gewerkt. Als zo'n periode lang duurt, bijvoorbeeld meer dan 20
tot 25 minuten, verslapt vaak de concentratie: leerlingen beginnen het vervelend te vinden,
gaan praten of andere dingen doen, maar zijn in ieder geval niet meer serieus met wiskunde
bezig.
De organisatie van een les moet er dus op gericht zijn de leerlingen een zo groot mogelijk deel
van de lestijd actief met wiskunde bezig te laten zijn en de kans dat ze thuis effectief aan het
vak verder werken zo groot mogelijk te maken.
Ten slotte de factor kwaliteit van het gegeven onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat er een
duidelijke samenhang is tussen het oordeel van de leerlingen hierover en de door hen
behaalde resultaten, zie [4]. Natuurlijk wordt bij dit soort onderzoek het oordeel van de
leerlingen over het onderwijs gevraagd vóór het bekend worden van proefwerk- of
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examenresultaten, anders zou de samenhang wat al te voor de hand liggend zijn. Als dan
nader wordt onderzocht op grond van welke kenmerken leerlingen een docent als "goed"
beoordelen, blijkt dat het vooral gaat om zaken als het goed kunnen uitleggen, het goed
voorbereiden en structureren van de lessen, het activeren van leerlingen en het goed in de
gaten houden van de voortgang en het zo nodig bijsturen van leerlingen bij problemen. Het
gaat bij een goede beoordeling niet om bepaalde persoonskenmerken van docenten; docenten
met heel verschillende karakters worden toch, als de hierboven genoemde punten in orde zijn,
als "goed" getypeerd.
Onze conclusie is dat een effectieve wiskundeles een les is die een heldere structuur heeft,
waarin controle plaats vindt op het maken van huiswerk, waarin duidelijke uitleg wordt
gegeven, waarin de leerlingen zo actief mogelijk bezig zijn en waarbij een redelijke
hoeveelheid goed maakbaar huiswerk opgegeven wordt. Zo'n les is niet alleen effectief, maar
blijkt ook door leerlingen gewaardeerd te worden. Een dergelijke les vereist een goede
voorbereiding.
Opdrachten
3. Beschrijf hoe je zelf als leerling met huiswerk voor wiskunde omging, welke manieren van
wiskundehuiswerk bespreken je hebt meegemaakt en hoe deze je toen bevielen. Hoe kijk je
er nu tegenaan?
4. Je hebt in de eerste jaren van je studie verschillende docenten voor wiskunde gehad;
ongetwijfeld heb je je een mening gevormd over de kwaliteit van hun onderwijs. Probeer
voor jezelf te achterhalen welke criteria je - waarschijnlijk impliciet - daarbij hanteerde.
Heb je enig idee of er een samenhang bestond tussen kwaliteit en resultaat van dat
onderwijs?
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§ 2.4 Een lesmodel
Er bestaat – uiteraard – geen ideaal lesmodel. Dit triviale argument wordt nogal eens
misbruikt, en wel op twee manieren. Soms wordt hieruit geconcludeerd dat het er niet toe doet
hoe de docent de lessen inricht. Dat is zeker niet het geval. In de vorige paragraaf hebben we
geprobeerd duidelijk te maken dat het effect van onderwijs wel degelijk samenhangt met de
manier waarop het onderwijs is ingericht en dan vooral met de mate waarin de docent erin
slaagt de leerlingen actief bezig te laten zijn. Deze samenhang wordt nogal eens verdoezeld
doordat leerlingen, bijvoorbeeld bij de voorbereiding op een proefwerk, hun gebrek aan
activiteiten in de les door extra inspanningen thuis compenseren. Bij goed onderwijs was dat
niet nodig geweest.
Ook wordt uit het niet bestaan van een ideaal model voor alle omstandigheden wel
geconcludeerd dat iedere docent het wiel daarom steeds maar weer zelf moet uitvinden. Ook
dat lijkt ons niet juist. Het zelf ontdekken van een lesmodel waarmee men in een bepaalde
situatie uit de voeten kan, is niet zelden een langdurig en moeizaam proces, waarbij nogal
eens wat brokken gemaakt worden. Het gevaar is bovendien niet denkbeeldig dat het zelf
ontdekte wiel ook van niet al te beste kwaliteit is; we laten het graag aan je eigen herinnering
over om uit je eigen leertijd daar voorbeelden van te bedenken. Ten slotte wordt het zelf
ontwikkelde model maar al te vaak een keurslijf waaraan de docent onder alle
omstandigheden krampachtig vasthoudt. De neiging is nu eenmaal heel sterk om iets wat men
zich zelf eigen gemaakt heeft en waarvan men het gevoel heeft dat het eenmaal gewerkt heeft,
ook in andere omstandigheden en situaties te blijven toepassen.
Naar ons idee heeft het leren gebruiken van een door anderen aangereikt lesmodel, als je
begint met lesgeven, zin. Het geeft je in de moeilijke eerste periode een steuntje in de rug én
je leert erdoor bewust te werken aan de organisatie van je onderwijs. Door - op basis van je
ervaringen met dit model - voor verschillende klassen of groepen kleine wijzigingen in het
model aan te brengen, leer je je aan te passen aan andere omstandigheden en een eigen,
flexibele stijl ontwikkelen. Natuurlijk moet het model waarmee je begint niet radicaal
afwijken van wat op de stageschool gebruikelijk is. Dat zou zowel met de
schoolpracticumdocent als met de leerlingen, die meestal ook niet van plotselinge
veranderingen gediend zijn, problemen opleveren.
Het hierna gepresenteerde model blijkt voor de meeste scholen te voldoen, maar het is
verstandig het model - voordat het in praktijk gebracht wordt - met de schoolpracticumdocent
door te spreken.
Het aangeboden lesmodel mikt op het vermijden van twee valkuilen. De eerste valkuil is het
tot in detail bespreken van het huiswerk, vaak in een lange monoloog door de docent, waarbij
de leerlingen of studenten passief luisteren of zelfs helemaal niet opletten en alleen als er iets
op het bord komt dat klakkeloos overschrijven. Dit leidt er bovendien vaak toe dat het
huiswerk steeds slechter of helemaal niet meer gemaakt wordt: de docent maakt tóch alles
voor. De tweede valkuil is dat de lessen juist ontaarden in het ieder voor zich werken van de
leerlingen of studenten, zonder dat er klassikale periodes zijn waarin zaken worden uitgelegd,
grote lijnen worden zichtbaar gemaakt en verschillende oplossingsmethoden met elkaar
worden vergeleken.
Een zeer eenvoudig model ziet er als volgt uit. De vermelde tijden zijn gebaseerd op een
lesduur van 45 minuten.
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Een lesmodel om mee te beginnen – maar niet om altijd aan vast te blijven houden
5 min.

Controle en diagnose
Even bij de rijen langs de schriften controleren: wat is er van het huiswerk terecht
gekomen en zijn er nog leerlingen die iets bijzonders te melden of te vragen hebben?
Waren er speciale problemen? Zijn er leerlingen die zonder duidelijke reden
helemaal niets aan hun huiswerk hebben gedaan?

10 min. Huiswerkbespreking aan de hand van kernopgaven
De docent behandelt enkele kernopgaven klassikaal in de vorm van een
onderwijsleergesprek. Deze kernopgaven kunnen door de leerlingen worden
aangedragen en zijn afkomstig uit het huiswerk. De docent echter bepaalt welke
opgaven zullen worden behandeld. Het onderwijsleergesprek gaat verder dan alleen
het behandelen van de meest voor de hand liggende uitwerking van de opgave; er
wordt ook aandacht besteed aan zaken als samenhang, begripsvorming, mogelijke
uitbreiding van de vraagstelling, voor- en nadelen van verschillende
oplossingsmethoden, manier van opschrijven van oplossingen, etc. De andere
huiswerkopgaven kijken de leerlingen (verderop in de les) zelf na met
antwoordenboekjes en/of medeleerlingen. De docent helpt zo nodig later leerlingen
individueel.
10 min. Uitleg en begeleide verwerking van nieuwe stof
De docent stelt een nieuw type probleem, een nieuw begrip of een nieuwe methode
aan de orde aan de hand van een kernopgave of kernprobleem en laat de leerlingen
daar na een korte inventarisatie van ideeën even aan werken. Een gezamenlijke
afronding en explicitering volgt. Het is mooi als in deze fase iets van een
klassendiscussie kan plaatsvinden, maar als je dat nog niet aandurft of er geen kans
toe ziet, doe het dan liever niet. Liever een korte, duidelijke uitleg van de kant van de
docent - mits gevolgd door een stukje begeleide verwerking waarbij eventuele
problemen boven tafel komen - dan een rommelige en onduidelijke discussie waarbij
leerlingen afhaken.
15 min. Zelfstandig verwerking van nieuwe stof
De docent geeft op wat in deze les zelfstandig gedaan moet worden ter verwerking
van de nieuwe stof. De leerlingen kijken eerst zelf het restant van het voor deze les
gemaakte huiswerk na en zijn vervolgens bezig met het nieuwe werk, individueel, in
tweetallen of in kleine groepjes. De docent bewaakt dat iedereen aan het werk is,
gaat actief de klas rond, helpt in een eerste ronde zo nodig bij het niet besproken
huiswerk, geeft verder aanwijzingen bij het nieuwe werk en is daarbij niet frontaal
bezig.
De docent weet aan het eind van deze lesperiode hoe ver de leerlingen met het werk
gekomen zijn en welke problemen nog niet opgelost zijn.
5 min.

Huiswerkinstructie
De docent geeft klassikaal het nieuwe huiswerk op en geeft er de nodige
aanwijzingen bij.
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§ 2.5 Het voorbereiden van een les
In deze paragraaf gaan we verder in op het voorbereiden van lessen of werkcolleges die
gestructureerd worden volgens het model dat we hiervoor hebben beschreven.
Ons uitgangspunt daarbij is dat de voorbereiding van elke les schriftelijk wordt vastgelegd.
Aan het eind van deze paragraaf geven we daarvoor een eenvoudig formulier, dat je in ieder
geval in de beginperiode moet gebruiken. Heb je wat ervaring opgedaan, dan wil je dingen
misschien anders doen, zaken in het formulier weglaten of toevoegen. Dat moet dan wel met
de docent vakdidactiek besproken worden.
Het grote belang van een schriftelijke lesvoorbereiding is dat je daardoor gedwongen wordt de
voorbereiding serieus te nemen, dat dit het gemakkelijker maakt er vooraf met de
practicumdocent overleg over te hebben, dat je er steun aan kunt hebben bij de les, dat het een
rol kan spelen bij de nabespreking van de les, dat het je helpt bij het terugblikken op je les en
de nabespreking en bij de beschrijving van je leerproces in het verslag. Natuurlijk kennen we
het argument dat ervaren leraren vaak geen schriftelijke lesvoorbereidingen maken. Om het
stadium te bereiken dat het verantwoord is dat na te laten, moet je dat in de leerfase juist wel
doen.
Hieronder worden de achtereenvolgende stappen bij het voorbereiden van een les besproken.
a. Ga, als er huiswerk voor deze les was opgegeven, na welke opgaven je als kernopgaven
kunt beschouwen. We bedoelen daarmee opgaven waarin de essentiële vaardigheden van
het stukje stof waar de opgaven betrekking op hebben, aan de orde komen. Denk na welke
vragen je naar aanleiding van die opgaven zou willen stellen, wat je er bij zou willen
vertellen, hoe het een en ander op het bord uitgewerkt moet worden en hoe de bijbehorende
tekening(en) er uit moet(en) zien. Werk die kernopgaven zelf op die manier netjes uit op
papier.
b. Leg vast welk stukje nieuwe stof, in de les zal worden behandeld. Denk hierbij ook altijd
aan de rol van de stof in de zin van de vragen van Klafki. Je kunt de stof in eigen woorden
omschrijven of bijvoorbeeld aangeven om welke bladzijde(n) van het boek het gaat. Zeker
in het begin wordt dat meestal bepaald door de practicumdocent, later zal je daar meer
zelfstandigheid in krijgen. Het spreekt vanzelf dat je dat stukje stof, theorie en opgaven,
ook zelf moet door- en uitwerken. Noteer, als je dat gedaan hebt, wat je leerlingen na
afloop van de les moeten kunnen. Doe dat concreet en operationeel, maar niet nodeloos
uitgebreid of ingewikkeld.
c. Bedenk hoe je dat nieuwe stukje stof wilt introduceren. In de hoofdstukken 3 en 4 gaan we
hier nader op in. Bedenk of je voor de doceervorm kiest of dat je vragen stelt en een
discussie aangaat. Begin bij voorkeur met een voorbeeld of opgave aan de hand waarvan je
de 'theorie' behandelt en bedenk welk voorbeeld of opgave daarvoor geschikt is. Werk dat
voorbeeld of die opgave netjes uit en bedenk wat er op bord moet verschijnen. Bedenk ook
hoe je dit stukje afsluit, en wat de leerlingen er uiteindelijk van moeten onthouden.
d. Selecteer de opgaven die bruikbaar zijn voor begeleide verwerking. Het gaat daarbij om
niet al te moeilijke opgaven waarin je de essentie van de zojuist uitgelegde theorie of regel
moet gebruiken. De leerlingen moeten daarbij niet worden gehinderd door onnodige
complicaties zoals lastig rekenwerk en dergelijke, maar als ze de uitleg niet goed begrepen
hebben, moet dat in deze fase blijken. Bedenk aanvullende voorbeelden of opgaafjes voor
leerlingen die kennelijk de klassikale uitleg nog niet voldoende hebben begrepen.
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e. Bepaal welke opgaven je bij het zelfstandig verwerken in de les laat maken, en welke
opgaven als huiswerk dienen. Het is heus niet altijd essentieel dat alle opgaven die in het
leerboek staan gemaakt worden, en ook is het niet altijd verstandig de volgorde van het
boek aan te houden. Je moet bedenken dat leerlingen bij het zelf werken nog je hulp
kunnen inroepen en thuis niet. Probeer daarom sommen waarvan je kunt verwachten dat ze
problemen opleveren op school te laten maken en probeer als huiswerk lees- en leerwerk
op te geven en sommen die niet zozeer nieuw zijn, maar moeten leiden tot een grotere
vlotheid en vaardigheid met stof die in principe al begrepen is. Dat maakt de kans op
succes bij het huiswerk groter (ook prettig voor de leerlingen), en vermindert het risico dat
de volgende les ontaardt in een langdurige bespreking van het huiswerk. Als je ook de
volgende les in de klas voor je rekening neemt, stel je bij het opgeven van het huiswerk
direct voor jezelf vast wat de kernopgaven zijn en probeer je in te schatten of die ook in
essentie in zo'n 15 minuten te behandelen zijn. Kan dat duidelijk niet, dan kun je beter wat
minder opgeven.
f. Bedenk voor welke hulpmiddelen je zelf moet zorgen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken
aan antwoordbladen bij het opgegeven huiswerk, overhead-sheets en modellen van
meetkundige figuren bij de te geven klassikale uitleg, werkbladen met opgaven voor
zelfstandige verwerking.
Als je deze stappen hebt doorlopen, moet het niet te veel moeite meer kosten de les in elkaar
te zetten. Natuurlijk kunnen er allerlei afwijkingen zijn. Misschien is er geen huiswerk
opgegeven, dan vervalt de huiswerkbespreking. Om in zo'n geval de periode van
zelfwerkzaamheid niet te lang te laten worden, doe je er dan goed aan daarbinnen een
bespreekperiode zoals bij het huiswerk te plannen. Natuurlijk kan en moet in hogere klassen,
bij moeilijker stof, de uitlegfase soms langer zijn dan in een brugklas. En onvermijdelijk zal
de les vaak anders lopen dan gepland was. Dat is geen probleem: juist door een goede
voorbereiding kun je makkelijker improviseren. Op den duur gaat de voorbereiding ook
sneller doordat je je steeds beter van de eigenaardigheden van leerstof en klas bewust wordt.
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§ 2.6 Een formulier voor lesvoorbereiding
Een van de klassieke beginnersfouten bij het voorbereiden en uitvoeren van een les is dat je je
aandacht vestigt op wat jij allemaal moet om goed les te geven. Soms zie je beginnende
docenten die het tijdens de les ontzettend druk hebben terwijl de leerlingen benieuwd kijken
naar wat er allemaal gebeurt. Het leren echter zou toch wel in eerste instantie bij de leerlingen
plaats moeten vinden. Om te kunnen leren moet je actief zijn. Dat betekent niet dat de
leerlingen met van alles en nog wat bezig moeten worden gehouden maar dat zij wel altijd
denkactiviteiten uitvoeren. Het is daarom belangrijk om bij de lesvoorbereiding goed ernaar te
kijken wat de leerlingen denken en doen.
Het formulier voor de lesvoorbereiding dat op de volgende bladzijde is afgedrukt wil niet
meer dan de structuur van de te geven les vastleggen. Soms zijn natuurlijk zaken niet van
toepassing; zo is er niet altijd huiswerk, of bevat de les andere elementen zoals de bespreking
van een proefwerk. Pas dan, met dit formulier als leidraad, een en ander naar eigen inzichten
aan.
De uitwerking van de sommen, de op het bord te maken tekeningen, de voorbeelden die je
wilt gebruiken, al dat soort zaken komen niet op het formulier te staan. Verwijs daarvoor op
het formulier naar bijlagen waarop dit soort dingen te vinden zijn, zodat duidelijk wordt wat
je verder aan schriftelijke voorbereiding hebt gepleegd.
Het formulier is verder zó ingericht dat je er achteraf een paar gegevens over de feitelijke
structuur van de les op kunt invullen. Wen je eraan dat steeds direct na afloop van de les te
doen; op die manier verzamel je snel een flinke hoeveelheid gegevens over de gebleken
adequaatheid van je voorbereiding.
Ten slotte is er ruimte voor kort commentaar op het verloop van de les. Geef duidelijk aan
welke opmerkingen door de practicumdocent zijn gemaakt en welke van jezelf zijn.
Opdracht
5. In § 2.1 heb je bij twee wiskundeteksten concrete en operationele leerdoelen geformuleerd.
Werk bij één van die teksten een volledige lesvoorbereiding voor een les volgens de
hiervoor geschetste methodiek uit. Leg de voorbereiding vast op het lesformulier.
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LESFORMULIER

naam:

school:

klas:

datum, tijd:

onderwerp:
Huiswerk
opgegeven huiswerk:

kernopgaven:

geplande tijdsduur huiswerkbespreking:
geplande werkvorm:

uitwerkingen (verwijs naar bijlage):

feitelijke tijdsduur:

besproken opgaven:

feitelijke gang van zaken:

Nieuwe stof
leerdoelen nieuwe stof:

geplande tijdsduur bespreking:

geplande werkvorm:

bespreking aan de hand van
a. boek (verwijs naar theorie en voorbeelden):
b. eigen materiaal (verwijs naar bijlagen):
feitelijke tijdsduur:
feitelijke gang van zaken:

Z.O.Z.
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Begeleide verwerking
geplande opgaven:

geplande tijdsduur:

geplande afronding:

gemaakte opgaven:

feitelijke tijdsduur:

feitelijk verloop afronding:

Zelfstandige verwerking
geplande opgaven:

geplande tijdsduur:

gemaakte opgaven:

feitelijke tijdsduur:

Beschrijving van de denkactiviteiten die leerlingen uitvoeren

Huiswerk
geplande huiswerkopgaven:

feitelijke huiswerkopgaven:

kernopgaven zijn:
Kort commentaar op het verloop van de les:

21

TULO Vakdidactiek Wiskunde 1

§ 2.7 Literatuur
[1] Klafki, Wolfgang: Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim/Basel: Beltz
1963.
[2] Kant, I. `BEANTWORTUNG DER FRAGE: WAS IST AUFKLÄRUNG ? Berlinische
Monatsschrift. Dezember-Heft 1784. S. 481-494.
[3] Walberg, H.J., ‘Synthesis of research on teaching’. In: Wittrock, Merlin C. (ed.),
Handbook of research on teaching, 3rd edition. New York: Macmillan, 1986.
[4] Cohen, P.A., ‘Student ratings of instruction and student achievement: a meta-analysis of
multisection validity studies’. In: Reviews of Educational Research, 1981, jg 51 nr 3, p.
281-309.

22

TULO Vakdidactiek Wiskunde 1

23

TULO Vakdidactiek Wiskunde 1

3

HET ONDERWIJZEN VAN WISKUNDIGE BEGRIPPEN EN REGELS

Bij het voorbereiden van lessen is het kiezen en ordenen van voorbeelden en oefeningen die
de leerlingen zullen worden aangeboden een belangrijke activiteit. In dit hoofdstuk zullen we
nagaan welke principes als uitgangspunt voor deze activiteit kunnen dienen bij het
onderwijzen van wiskundige begrippen en wiskundige regels. We bespreken didactische
modellen voor het onderwijzen van begrippen en regels die op deze principes gebaseerd zijn
en zullen zien welke implicaties deze modellen voor de lesvoorbereiding van de docent
opleveren. Maar eerst besteden we aandacht aan wat we bedoelen met 'een wiskundig begrip'
en 'een wiskundige regel' en brengen we onder woorden wat de wiskundedocent die zo'n
begrip of regel onderwijst nu precies met dat onderwijs probeert te bereiken.

§ 3.1 Wat bedoelen we met 'wiskundige begrippen' en 'wiskundige regels'?
Wiskundige begrippen
De vraag 'Wat is een wiskundig begrip?' is niet gemakkelijk te beantwoorden. Een definitie
die weleens gegeven wordt, luidt: 'Een wiskundig begrip is een klasse van wiskundige
objecten die bepaalde gemeenschappelijke eigenschappen hebben'. Een voor de hand liggende
volgende vraag is dan natuurlijk: 'Wat is een wiskundig object?' Tja, wat is een wiskundig
object? Een definitie hiervan zijn we nog nooit tegengekomen en we kunnen er ook niet zelf
een bedenken die niet direct weer nieuwe vragen oproept. Daarom proberen we aan de hand
van voorbeelden duidelijk te maken wat wiskundige objecten zijn. Voorbeelden zijn: punten,
rechte lijnen, natuurlijke getallen, driehoeken, functies, vergelijkingen. We geven ook
voorbeelden van wat we níet bedoelen, zogenaamde non-voorbeelden: de stelling van
Pythagoras, de abc-formule.
Gesteld dat hiermee - of met nog wat méér voorbeelden en non-voorbeelden - de vraag 'Wat is
een wiskundig object?' afdoende beantwoord is, dan nog is de hierboven gegeven definitie
geen bruikbaar hulpmiddel om na te gaan wat wiskundige begrippen zijn. In een eenvoudig
geval als gelijkzijdige driehoek, geeft de definitie wel snel uitsluitsel. Immers, gelijkzijdige
driehoek is op te vatten als de klasse van alle driehoeken (dat zijn wiskundige objecten, zie de
bovengenoemde voorbeelden) die drie gelijke zijden hebben (dit is de gemeenschappelijke
eigenschap), dus het is een wiskundig begrip. De functiewaarde van een reële functie is een
moeilijker geval. Wat zijn nu de wiskundige objecten die we gaan bekijken? Een
mogelijkheid is: geordende paren (r, f) met r een reëel getal en f een reële functie. Gezien de
genoemde voorbeelden en non-voorbeelden, mogen we wel aannemen dat dit soort paren
wiskundige objecten zijn. Als we nu functiewaarde van een reële functie opvatten als de
klasse van paren van dit type die de eigenschap hebben dat er een reëel getal x te vinden is zo
dat f(x) = r, is de conclusie dat we te maken hebben met een wiskundig begrip. Deze uitkomst
is niet verrassend, maar de opvatting van functiewaarde die tot deze uitkomst leidt - een
klasse van paren - is wel heel ongewoon. Dat de definitie dwingt tot gekunstelde constructies
als we willen laten zien dat bepaalde wiskundige entiteiten wiskundige begrippen zijn, is niet
het enige bezwaar. Daar komt nog bij dat het heel moeilijk is op grond van deze definitie aan
te tonen dat iets géén wiskundig begrip is.
We zullen nu niet naar een beter hanteerbare definitie gaan zoeken. We beantwoorden de
vraag 'Wat is een wiskundig begrip?' eenvoudigweg op dezelfde manier als we de vraag 'Wat
is een wiskundig object?' hebben beantwoord: door een aantal voorbeelden en nonvoorbeelden te geven. Voorbeelden van wiskundige begrippen zijn: exponentiële functie,
parallellogram, grafiek, kwadratische vergelijking, tegengestelde, limiet, continue functie,
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doorsnede, congruente driehoeken, evenwijdige lijnen, convex, diagonaal, open verzameling.
Non-voorbeelden zijn: wiskundige axioma's, stellingen, algoritmen en formules.
Wiskundige regels
Als we spreken over wiskundige regels, doelen we op wiskundige stellingen, algoritmen en
handelingsvoorschriften die gebruikt kunnen worden om wiskundige vraagstukken op te
lossen waarin gevraagd wordt iets te berekenen of te tekenen. Onder berekenen verstaan we in
dit verband ook bewijzen door middel van een berekening zoals: aantonen dat de hoek
waaronder twee grafieken elkaar snijden recht is of dat de lengte van een of andere kromme in
het vlak gelijk is aan pi, of bewijzen dat het produkt van de twee oplossingen van een
kwadratische vergelijking a x² + b x + c = 0 met positieve discriminant gelijk is aan c/a.
Voorbeelden van wiskundige regels zijn: de stelling van Pythagoras, een formule voor de
oppervlakte van een parallellogram, een regel voor het vermenigvuldigen van machten met
hetzelfde grondtal, een formule die de inhoud van een omwentelingslichaam als een bepaalde
integraal geeft, het algoritme van Euclides voor het berekenen van de grootste gemene deler
van twee natuurlijke getallen, een handelingsvoorschrift voor het oplossen van eerstegraads
vergelijkingen, een voorschrift voor het construeren (met passer en liniaal) van de
middelloodlijn van een lijnstuk.
Als non-voorbeelden noemen we: existentie-stellingen, zoals de middelwaardestelling en de
stelling van Fermat, algemene bewijsmethoden, zoals bewijzen uit het ongerijmde, en
heuristische regels, die bij complexe vraagstukken het zoeken naar een oplossingsmethode
sturen, zoals 'bekijk eerst eens een bijzonder geval'.
We zullen hier nog enkele kenmerken bespreken van de stellingen die we tot de wiskundige
regels rekenen en nagaan wat de overeenkomsten en verschillen zijn met algoritmen en
handelingsvoorschriften.
In de stellingen die gebruikt kunnen worden om wiskundige vraagstukken op te lossen waarin
gevraagd wordt iets te berekenen of te tekenen, zijn een voorwaardelijke component en een
relationele component te onderscheiden. De voorwaardelijke component zegt voor welke
wiskundige objecten of begrippen in de relationele component een uitspraak gedaan wordt. Zo
is de voorwaardelijke component van de stelling van Pythagoras: 'In een rechthoekige
driehoek geldt:', terwijl de relationele component is: 'de som van de kwadraten van de lengten
van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de lengte van de schuine zijde'. De
uitspraak in de relationele component geeft een relatie tussen bepaalde aspecten van de in de
voorwaardelijke component genoemde wiskundige objecten of begrippen. Zo'n stelling kan
meestal voor het oplossen van verschillende typen vraagstukken gebruikt worden; de stelling
zelf geeft over de diverse toepassingsmogelijkheden en de manier waarop deze precies in z'n
werk gaan geen informatie. De stelling van Pythagoras kan bijvoorbeeld gebruikt worden om
voor een rechthoekige driehoek waarvan de lengten van de schuine zijde en een
rechthoekszijde gegeven zijn, de lengte van de andere rechthoekszijde te berekenen. Maar met
behulp van dezelfde stelling kan ook aangetoond worden dat in elke rechthoekig gelijkbenige
driehoek de verhouding tussen de lengte van een rechthoekszijde en de lengte van de schuine
zijde 1:√2 is. Natuurlijk zullen deze - en andere - toepassingen in het onderwijs rond de
stelling van Pythagoras wel aan bod komen, maar in de stelling worden ze niet expliciet
gemaakt.
Algoritmen en handelingsvoorschriften geven dit soort informatie wél. Zij bevatten net als de
hierboven bedoelde stellingen een voorwaardelijke component, maar hebben in plaats van een
relationele component een doel- en een uitvoeringscomponent. We bekijken als voorbeeld:
De coördinaten van de top van de grafiek van een kwadratische functie f : x Æ ax² + bx + c
kun je berekenen met xtop = -b/(2a) en ytop = f(-b/(2a))'. De voorwaardelijke component is:
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'(Voor) een kwadratische functie f : x Æ ax² + bx + c (geldt):', de doelcomponent is: 'De
coördinaten van de top van de grafiek kun je berekenen met' en de uitvoeringscomponent is:
'xtop = -b/(2a) en ytop = f(-b/(2a))'. De doelcomponent maakt dat een algoritme of
handelingsvoorschrift
een
beperkt
toepassingsgebied
heeft.
Algoritmen
en
handelingsvoorschriften zijn gebaseerd op een of meer stellingen; de juistheid van die
stellingen garandeert dat een algoritme of handelingsvoorschrift - als aan de voorwaarden
voldaan is en de uitvoering volgens voorschrift plaatsvindt - oplevert wat de doelcomponent
belooft. De onderbouwende stellingen kunnen echter, door het ontbreken van een
doelcomponent, ook nog heel andere toepassingen hebben.
In het voorgaande is de grens tussen wat wel en wat niet een wiskundig begrip c.q. een
wiskundige regel is, niet scherp getrokken. In het kader van dit hoofdstuk is dat niet zo'n
bezwaar. Het gaat hier immers om principes voor het onderwijzen van wiskundige begrippen
en regels en het ontwerpen van een goede strategie voor dit onderwijs op basis van die
principes. Mocht af en toe voor een wiskundig onderwerp dat onderwezen moet worden niet
duidelijk zijn of het tot de wiskundige begrippen c.q. regels gerekend kan worden, dan is het
geen ramp om eens op de intuïtie te vertrouwen of gewoonweg uit te proberen of de strategie
in dat geval wel of niet werkt.

§ 3.2 Doelen van het onderwijzen van wiskundige begrippen en regels
Doelen van het onderwijzen van begrippen
Wat beogen we met het onderwijzen van een begrip? Het is belangrijk dat leerlingen
definities van begrippen krijgen en toe kunnen passen. Dit geeft houvast in het beoefenen van
wiskunde. Zeker is het niet altijd de bedoeling – en in sommige situaties zelfs helemaal niet –
dat de leerling/student de door leerboek of docent gegeven definitie van het begrip vlekkeloos
kan reproduceren. Reproductie van een definitie door de leerling is zelfs uitgesloten als de
leerling geen definitie aangereikt krijgt. Dat is om te beginnen het geval als het gaat om
grondbegrippen die niet gedefinieerd (kunnen) worden. Voorbeelden hiervan zijn: 'punt' en
'rechte lijn' in de euclidische meetkunde en 'getal' in de analyse. Dat neemt niet weg dat
leerlingen kennis kunnen maken met de achterliggende concepten van deze begrippen. Ook
wordt soms van het geven van een definitie afgezien omdat deze niet kort en bondig en toch
ondubbelzinnig geformuleerd kan worden. Ook kan het zijn dat sommige wiskundige
begrippen, op het moment waarop men ermee wil gaan werken, nog niet op een voor de
betreffende leerlingen/studenten begrijpelijke manier gedefinieerd kunnen worden omdat de
nodige voorkennis niet behandeld is en het (alsnog) onderwijzen van die kennis te ver zou
voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als men op het voortgezet onderwijs het begrip 'reëel
getal' wil gaan gebruiken.
Voor het leren van wiskundige begrippen door leerlingen/studenten geldt in feite hetzelfde als
voor de docent die zich afvraagt wat een wiskundig begrip is (zie de vorige paragraaf). Of er
nu wel of niet een begrijpelijke en praktisch bruikbare definitie is, het wiskundige begrip moet
voor de leerling/student iets gaan betekenen, de leerling/student moet over het begrip met
anderen kunnen communiceren en hij/zij moet het kunnen gebruiken.
Dit betekent dat bij het onderwijzen van een wiskundig begrip een aantal van de volgende
doelen nagestreefd worden.
De leerling/student kan
1. gegeven voorbeelden en non-voorbeelden van het begrip onderscheiden;
2. relevante en niet-relevante kenmerken van voorbeelden van het begrip onderscheiden;
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3.
4.
5.
6.
7.

de beslissing voorbeeld/non-voorbeeld verantwoorden;
zelf voorbeelden van het begrip geven;
het begrip in eigen woorden omschrijven;
een door leerboek of docent gegeven definitie van het begrip reproduceren;
gegeven het symbool waarmee het begrip wordt aangeduid, de naam van het begrip
noemen en omgekeerd;
8. voorbeelden van het begrip herkennen in complexere situaties buiten de context van het
onderwijsproces ten behoeve van dit begrip;
9. met het begrip werken in een netwerk van begrippen en stellingen bij latere wiskundige
activiteiten.
Doelen van het onderwijzen van regels
De principes voor het onderwijzen van de in de vorige paragraaf bedoelde stellingen enerzijds
en de algoritmen en handelingsvoorschriften anderzijds lijken zoveel op elkaar dat we ze
vanaf hier simultaan kunnen bespreken. Daarbij gebruiken we de eerder ingevoerde
terminologie met betrekking tot de diverse componenten van een regel als het nodig is om de
verschillen tussen beide soorten regels aan te duiden.
Het onderwijzen van wiskundige stellingen en methoden die alleen van theoretisch belang
zijn en die we daarom niet tot de wiskundige regels rekenen, zal in sommige opzichten iets
anders moeten verlopen. Hieraan wordt in dit dictaat geen aandacht besteed.. Het onderwijzen
van heuristische regels wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.
Het onderwijzen van een wiskundige regel zal er over het algemeen op gericht zijn dat de
leerling/student de regel begrijpt, dat hij/zij de regel goed kan toepassen en dat hij/zij met
anderen over de regel en het toepassen van de regel met anderen kan communiceren.
Maar houdt dit 'kunnen communiceren' ook in dat de door leerboek of docent gegeven
formulering van de regel letterlijk gereproduceerd moet kunnen worden of nemen we
genoegen met een weergave van de regel in eigen woorden? Of is dit allebei niet nodig, omdat
ervan uitgegaan wordt dat de leerling/student zo nodig een formuleblad kan raadplegen? En
wordt tot het 'begrijpen van de regel' ook gerekend dat de leerling/student een bewijs van de
juistheid van de regel kan reproduceren of is aannemelijk maken voldoende? Het zal duidelijk
zijn dat er wat de doelen van het onderwijzen van wiskundige regels betreft nog allerlei
keuzes mogelijk zijn.
We sommen hieronder een aantal doelen op die in de praktijk vaak voorkomen.
De leerling/student kan
1. de regel in eigen bewoordingen formuleren;
2. een door leerboek of docent gegeven formulering van de regel reproduceren;
3. gegeven de naam van de regel, een formulering van de regel geven en omgekeerd;
4. de regel aan de hand van een figuur verduidelijken;
5. de juistheid van de regel aannemelijk maken;
6. een bewijs van de juistheid van de regel reproduceren;
7. in een bewijs van de regel aanwijzen waar de voorwaarden een rol spelen;
8. in eenvoudige situaties nagaan of aan de voorwaarden voldaan is;
9. in een eenvoudige situatie waarin aan de voorwaarden voldaan is, het gebruik van de
regel demonstreren;
10. met de regel werken in een netwerk van begrippen en regels bij latere wiskundige
activiteiten.
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Afhankelijk van de regel waar het om gaat, de mate waarin het bewijs een beter begrip van de
regel kan bewerkstelligen of op zichzelf van belang is voor leerstof die later behandeld wordt,
en de leerlingen/studenten aan wie de regel onderwezen wordt, zal de docent bepalen welke
van deze doelen nagestreefd worden.
Opmerking: bij het onderwijzen van begrippen en regels moet een docent zich realiseren dat
het over het algemeen niet zo is dat als één of enkele van de gestelde doelen bereikt zijn, de
rest vanzelf volgt. In de volgende paragrafen wordt besproken dat het voor de effectiviteit van
het leerproces ook kan uitmaken in welke volgorde aan de gestelde doelen gewerkt wordt.
Opdrachten
1. Bedenk een wiskundig begrip waarmee je in je studie voor het eerst hebt kennisgemaakt.
Welke van de negen op blz. 26 genoemde doelen heb je daarmee inmiddels bereikt? Zoek
uit of er in het betreffende studiemateriaal een definitie van het begrip gegeven is.
2. Zoek in één of meer wiskundeleerboek voor havo/vwo naar:
a) een voorbeeld van de introductie van een voor de leerlingen nieuw wiskundig begrip.
Ga na aan welke van de negen doelen (zie blz. 26) de auteurs expliciet aandacht
hebben besteed met betrekking tot elk van deze begrippen.
b) een voorbeeld van de introductie van een voor de leerlingen nieuwe wiskundig regel.
Ga na aan welke van de tien doelen (zie blz. 27) de auteurs expliciet aandacht hebben
besteed met betrekking tot elk van deze regels.
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§ 3.3 Een didactisch model voor het onderwijzen van wiskundige
begrippen
A) Didactische uitgangspunten
De volgende uitgangspunten voor het onderwijzen van wiskundige begrippen zijn in
Nederland gemeengoed geworden onder invloed van de ideeën van Van Dormolen zoals
verwoord in zijn boek 'Didactiek van de wiskunde' [1]. Dit boek, waarvan de eerste druk in
1974 verscheen, werd in de jaren zeventig veel gebruikt op lerarenopleidingen en bij de
nascholing van wiskundeleraren. De ideeën van Van Dormolen waren voor een deel
gebaseerd op wat Skemp in 1971 schreef in zijn 'The Psychology of Learning Mathematics',
een boekje dat twee jaar later in een Nederlandse vertaling verscheen onder de titel
'Wiskundig denken' [2].
a. Een wiskundig begrip is een klasse van wiskundige objecten die bepaalde
gemeenschappelijke eigenschappen hebben, zie § 2.1. Daarom moeten - voordat een nieuw
wiskundig begrip onderwezen kan worden - de leerlingen/studenten de betreffende
wiskundige objecten en de begrippen die samenhangen met de bijbehorende
gemeenschappelijke eigenschappen eerder hebben leren kennen. Bovendien moeten we ons
ervan vergewissen of zij deze voorkennis paraat hebben. Zo nodig moeten deze objecten
en begrippen alsnog geïntroduceerd of in de herinnering teruggeroepen worden.
b. Ook als de benodigde voorkennis aanwezig is met betrekking tot de objecten en
eigenschappen die in de definitie van een begrip een rol spelen, is een definitie nog niet
altijd een duidelijke afspraak, zeker niet voor iemand die niet geoefend is in het omgaan
met definities. Daarom is het over het algemeen niet verstandig een definitie als startpunt
voor het onderwijzen van een nieuw begrip te nemen.
c. Een uitgangspunt dat bij het vorige aansluit, is dat bij het onderwijzen van een begrip in
een vroeg stadium - en bij jonge leerlingen zo mogelijk helemaal in het begin voorbeelden en non-voorbeelden aangeboden moeten worden waarbij deze als zodanig
benoemd worden. Bijvoorbeeld: '2x²+3x-6=0, -½x²-x=4, x²=-3, dit zijn tweedegraads
vergelijkingen' en bijvoorbeeld 'x²+2x-1, 0x²-2x+5=0, dit zijn géén tweedegraads
vergelijkingen'.
d. Mathematische kennis en vaardigheden worden over het algemeen beter gevormd als de
leerling/student zelf actief is in het leerproces en daarbij, naar aanleiding van opgedane
ervaringen, het eigen denken geleidelijk aan herstructureert. Daarom zou, als voorbeelden
en non-voorbeelden aangeboden worden, de leerling/student al gauw uitgenodigd moeten
worden te gaan deelnemen aan het classificeren - of, in de terminologie van Van
Dormolen, sorteren - ervan. De leerling/student zal dan steeds beter de relevante en de
niet-relevante kenmerken van de gegeven voorbeelden gaan onderscheiden. Hij/zij kan
vervolgens uitgedaagd worden zelf voorbeelden van het begrip te geven.
e. Wiskundige kennis en vaardigheden worden meestal sneller gevormd als de
leerling/student tijdens het leerproces het eigen denken en handelen steeds probeert te
expliciteren. Het is dan ook van belang leerlingen/studenten die voorbeelden en nonvoorbeelden classificeren te vragen de beslissingen die hij/zij neemt te verantwoorden en -
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op basis van de voorbeelden door hem/haarzelf of anderen gegeven voorbeelden het begrip
in eigen woorden te omschrijven.
f. Een definitie van een wiskundig begrip bakent het begrip ondubbelzinnig af. Ook voor wie
niet gewend is aan het omgaan met definities en daarom tijdens het leerproces niet met een
definitie maar alleen met voorbeelden en non-voorbeelden en met (onvolledige)
beschrijvingen van relevante en niet-relevante kenmerken geconfronteerd is, kan een
definitie achteraf een bijdrage leveren aan een scherpere afgrenzing van het begrip.
g. Een nieuw begrip wordt betekenisvoller en bruikbaarder als het gerelateerd wordt aan een
grotere structuur van begrippen en stellingen waarin het nieuwe begrip past. Als de
leerling/student over zo'n schema beschikt, moet dit tijdig actief gemaakt worden. Een
voordeel van het leren op basis van schema's is ook dat het eerder geleerde steeds weer in
samenhang herhaald wordt.
B) Het OOV-model
De in deel A van deze paragraaf genoemde uitgangspunten zijn door Van Dormolen
geoperationaliseerd in een strategie voor het onderwijzen van wiskundige begrippen. Deze
strategie heeft hij later ook van toepassing verklaard op het onderwijzen van algoritmen en
stellingen. De strategie wordt hier gepresenteerd in de vorm van een model zoals dit door Van
Dormolen in de derde en tevens laatste druk van zijn 'Didactiek van de wiskunde' [1] is
gepubliceerd. Het model ziet er als volgt uit.
begintoestand: leerling heeft leerervaringen uit vroegere leerprocessen.
leerproces: ORIËNTEREN:

-

oprakelen van relevant schema,
doel leren kennen,
probleem leren kennen,
werkwijze leren kennen.

tussentoestand: leerling is in staat, gereed en bereid tot leren van nieuw concept.
leerproces: ONTWIKKELEN: - SORTEREN van voorbeelden en non-voorbeelden,
- is ABSTRACTIE bereikt ?
zo nee: terug naar sorteren, zo ja: ga verder,
- EXPLICITEREN.
tussentoestand: leerling kent en begrijpt het nieuwe concept.
leerproces: VERWERKEN:

- oefenen,
- integreren met andere schema's,
- toepassen op nieuwe problemen.

eindtoestand: leerling heeft routine en kan concept met inzicht toepassen.
Deze versie van het model wordt meestal aangeduid als het OOV-model (Oriënteren,
Ontwikkelen, Verwerken). In het model uit de eerste en tweede druk van 'Didactiek van de
wiskunde' komt de term 'Ontwikkelen' nog niet voor; dit model wordt OSAEV-model
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genoemd (Oriënteren, Sorteren, Abstractie, Expliciteren, Verwerken). Het middelste deel van
het model is hierin wel iets meer uitgewerkt. We geven hier de toelichting uit de tweede druk.
SORTEREN:

classificatie van voorbeelden op basis van overeenkomsten en
verschillen,

ABSTRACTIE controleren: controleren of abstractie is bereikt door herkennen en/of zelf
geven van een nieuw voorbeeld,
EXPLICITEREN:

door middel van taal- en andere symbolen ondubbelzinnig
vastleggen.

Bij het OOV-model zijn enkele kanttekeningen te maken. Waar in het OSAEV-model het
woord 'begrip' stond, staat in het OOV-model 'concept'. De verbreding van de reikwijdte van
de strategie die hiermee aangegeven wordt, is door Van Dormolen niet goed onderbouwd en
is, zoals uit de volgende paragraaf van dit dictaat blijkt, voor de fase Ontwikkelen niet zonder
meer houdbaar. Als wij over het OOV-model spreken, bedoelen we dan ook het
bovengenoemde model waarin het woord 'concept' steeds naar een (wiskundig) begrip
verwijst.
Het OOV-model beschrijft een strategie voor het onderwijzen van wiskundige begrippen die
vooral goed toepasbaar is als het leerproces in een beperkte tijd doorlopen wordt, in één of
enkele lessen, en als het nieuwe begrip sterk aan de visuele waarneming gebonden is. Zie
bijvoorbeeld Van Bruggen [4].
De rol die het expliciteren heeft gekregen in de uitgangspunten die in de vorige paragraaf
beschreven zijn en in het hierop gebaseerde OOV-model, is te beperkt. Dit is door Smid en
Verweij in [3] als volgt beargumenteerd: 'De Cecco en Crawford beschreven het op
onderzoek gebaseerde idee, dat het effectief kan zijn om bij het leren van een begrip al vrij
vroeg in de fase ontwikkelen aandacht te besteden aan de definitie. Dit idee wordt
ondersteund door de in 1974 gepubliceerde resultaten van het onderzoek van Dossey en
Henderson naar het gebruik van 'exemplification moves' en 'characterization moves' - in krom
Nederlands 'voorbeeldstappen' respectievelijk 'karakteriserende stappen' - bij het leren van
begrippen. In de karakteriserende stappen wordt door de leraar de gehele definitie of een deel
van de definiërende attributen van het begrip gegeven. Bij de experimenten van Dossey en
Henderson met verschillende ordeningen van leerstappen bleken die strategieën het meest
effectief waarin de karakteriserende stappen alleen in een vroeg stadium of zowel in een
vroeg als in een laat stadium ingeschakeld waren, zij het dat dit niet voor alle soorten
begrippen even duidelijk was (Dossey en Henderson, 1974). Een (niet gepubliceerd)
onderzoek van Briggs uit 1976 levert overigens aanwijzingen op dat leerlingen nogal kunnen
verschillen voor wat betreft hun behoefte aan definities.'
Het OOV-model is een schematische voorstelling met alle voor- en nadelen van dien. Dat
betekent dat er in de praktijk flexibel mee moet worden omgegaan. Afwijkingen kunnen
nodig zijn omdat rekening gehouden moet worden met verschillen tussen leerlingen,
bijvoorbeeld ten aanzien van hun behoefte aan en vaardigheid in het omgaan met definities
zoals in bovenstaand citaat en in de vorige paragraaf al genoemd. Maar ook de aard van het
begrip dat onderwezen wordt, kan maken dat wijzigingen noodzakelijk zijn. Zo is het soms
vrijwel niet mogelijk goede non-voorbeelden te bedenken.
Al met al betekent dit dat het OOV-model moet worden opgevat als een handreiking en zeker
niet als een keurslijf waarin de docent zich moet hullen om zijn doel te bereiken. Door
Broekman e.a. [5] wordt erop gewezen dat het model veel beperkingen kent, maar desondanks
goed bruikbaar is bij de voorbereiding van lessen.
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C) Het OOV-model en lesvoorbereiding
Wanneer een docent zich voorbereidt op het onderwijzen van een wiskundig begrip aan de
hand van het OOV-model, zijn de volgende aandachtspunten van belang.
Met betrekking tot het ORIËNTEREN moet de docent:
- nagaan of er een voor de leerlingen/studenten geschikte definitie in het leermateriaal is
opgenomen en zo nee, of hij/zij zo'n definitie zelf kan formuleren;
- voor zichzelf de doelen vaststellen die met het onderwijzen van het begrip nagestreefd
zullen worden en bedenken hoe deze aan de leerlingen/studenten bekend gemaakt zullen
worden;
- bedenken welke werkwijze(n) gehanteerd zal worden en hoe de leerlingen/studenten
hiervan op de hoogte gebracht zullen worden;
- leerstof (uit het leerboek) kiezen of zelf leerstof ontwikkelen waarmee een voor het
oriënteren relevant schema geactiveerd wordt, dat wil zeggen een schema dat de objecten
bevat waaruit het begrip is opgebouwd en ook de begrippen die een rol spelen in
kenmerkende eigenschappen van die objecten;
- een geschikt instap-probleem - dat is een probleem dat voorbereidt op introductie van het
nieuwe begrip en dat de leerlingen/studenten aanspreekt - kiezen of ontwerpen.
Met betrekking tot het ONTWIKKELEN moet de docent:
- enkele series goede voorbeelden en non-voorbeelden van het begrip kiezen of ontwerpen,
zowel voor het SORTEREN als voor het controleren of ABSTRACTIE is bereikt;
- beslissen of hij/zij bij het presenteren en als zodanig benoemen van de eerste voorbeelden
en non-voorbeelden - in afwijking van het OOV-model - ook al relevante en niet-relevante
kenmerken zal noemen om op deze manier de aandacht te richten en een aanzet tot
EXPLICITEREN te geven;
- bedenken welke eisen aan een door leerlingen/studenten gegeven omschrijving van het
begrip in eigen woorden gesteld zullen worden;
- bedenken of de definitie, zoals in het OOV-model aangegeven, het sluitstuk van de
ontwikkelfase van het leerproces zal zijn, of mogelijk al eerder in deze fase een rol zal
spelen.
Met betrekking tot het VERWERKEN moet de docent:
- opgaven kiezen of ontwerpen aan de hand waarvan de leerling/student in complexere
situaties verder kan oefenen met het herkennen van voorbeelden en non-voorbeelden en het
verantwoorden van de hierbij gemaakte keuzes;
- opgaven kiezen of ontwerpen waarin de samenhang tussen het nieuwe begrip en eerder
behandelde begrippen en stellingen onderzocht wordt en waardoor het begrip ook in
andere schema's dan het 'relevante schema' van de oriënteerfase ingepast wordt;
- opgaven kiezen of ontwerpen waarin met het begrip gewerkt moet worden bij het oplossen
van problemen.
Over het kiezen of ontwerpen van een serie goede voorbeelden en non-voorbeelden valt nog
wel iets te zeggen. De voorbeelden zullen vanzelfsprekend alle relevante kenmerken hebben
die in de definitie (als er een definitie is) genoemd worden, maar - en daar wordt nogal eens
tegen gezondigd - niet steeds dezelfde niet-relevante kenmerken moeten vertonen. Nonvoorbeelden dienen om het begrip af te bakenen en kunnen daarom het beste zo gekozen
worden dat zij alle relevante kenmerken op één of twee na hebben. Aanwijzingen voor het
ontwerpen van goed gestructureerde verzamelingen van voorbeelden en non-voorbeelden, en
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enkele voorbeelden van deze zogenaamde 'rational sets', zijn te vinden in Smid en Verweij
[3]. Een kopie van het betreffende fragment is als Bijlage 3 bij dit dictaat gevoegd.
Opdrachten
3. Lees de tekst van Bijlage 3. Ga na of het mogelijk is bij de begrippen die bij de opdracht
2a bekeken zijn, een 'rational set' van voorbeelden en non-voorbeelden te ontwerpen.
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§ 3.4 Een didactisch model voor het onderwijzen van wiskundige regels
Zoals in de vorige paragraaf gezegd is, heeft Van Dormolen in de derde druk van zijn boek
'Didactiek van de wiskunde' ([1]) de uitgangspunten die hij in de eerdere drukken van dit boek
voor het onderwijzen van wiskundige begrippen genoemd had en het model waarin hij deze
uitgangspunten geoperationaliseerd had, ook voor het onderwijzen van wiskundige stellingen
en werkmethoden - dus voor wiskundige regels - van toepassing verklaard. Om die reden
heeft hij het woord 'begrip' steeds vervangen door het woord 'concept'.
Als wij het woord 'concept' nu vervangen door 'regel', blijkt dat er zonder verdere
aanpassingen onduidelijkheden, onjuistheden en lacunes in sommige uitgangspunten en in een
deel van het model ontstaan. Immers, wat moet onder een voorbeeld respectievelijk een nonvoorbeeld van een regel verstaan worden? Is dat een voorbeeld of een non-voorbeeld van een
formulering van de regel, van een situatie waarin de regel toegepast kan worden, of van het
toepassen zelf? En hoe kan men - wat het antwoord op deze vragen ook moge zijn - door het
sorteren van dergelijke voorbeelden en non-voorbeelden de regel gaan kennen? Over de rol
van bewijzen bij het onderwijzen van een regel wordt - hoe kan het anders in teksten die in
feite voor het onderwijzen van begrippen geschreven zijn - helemaal geen uitspraak gedaan.
We kunnen in deze paragraaf dan ook niet volstaan met te verwijzen naar de aan 'Didactiek
van de wiskunde' ontleende serie uitgangspunten en het daarvan afgeleide OOV-model, zoals
beschreven in paragraaf 2.3 van dit dictaat. We hebben beide door wijzigingen en
aanvullingen geschikt gemaakt voor het onderwijzen van regels.
A) Didactische uitgangspunten
a. Een wiskundige regel heeft betrekking op wiskundige objecten of begrippen; deze worden
in de voorwaardelijke component van de regel genoemd. Verder spelen in de relationele
component respectievelijk de doel- en de uitvoeringscomponent weer andere wiskundige
objecten of begrippen een rol. Bovendien zijn bij toepassing van de regel en een eventueel
bewijs van de juistheid van de regel meestal nog meer wiskundige begrippen en ook andere
wiskundige regels nodig. Daarom moeten - voordat een nieuwe wiskundige regel
onderwezen kan worden - de leerlingen/studenten de betreffende wiskundige objecten,
begrippen en regels eerder hebben leren kennen. Bovendien moeten we ons ervan
vergewissen of zij deze voorkennis paraat hebben. Zo nodig moeten deze objecten en
begrippen alsnog geïntroduceerd of in de herinnering teruggeroepen worden.
b. Ook als de benodigde voorkennis aanwezig is met betrekking tot de objecten, begrippen en
regels die bij het formuleren en bewijzen van de regel een rol spelen, zijn zo'n formulering
en een bewijs nog niet altijd duidelijk, zeker niet voor iemand die niet geoefend is in het
omgaan met wiskundige formuleringen en bewijzen. Daarom is het vaak niet verstandig
een formulering en/of een bewijs van de regel als startpunt voor het onderwijzen van een
nieuwe regel te nemen.
c. Een uitgangspunt dat bij het vorige aansluit, is dat bij het onderwijzen van een regel in een
vroeg stadium - en bij jonge leerlingen zo mogelijk helemaal in het begin - voorbeelden van objecten of begrippen aangeboden moeten worden die aan de eisen van de
voorwaardelijke component voldoen en waaraan te zien of aan de hand waarvan af te
leiden is wat de relationele component respectievelijk de uitvoeringscomponent inhoudt.
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Vervolgens moeten ook voorbeelden van situaties aangeboden worden die niet aan de
eisen van de voorwaardelijke component voldoen en waarmee duidelijk wordt dat in zo'n
geval de relatie niet, of niet altijd, geldt respectievelijk het voorschrift niet, of niet altijd,
tot het gewenste resultaat leidt.
d. Mathematische kennis en vaardigheden worden over het algemeen beter gevormd als de
leerling/student zelf actief is in het leerproces en daarbij, naar aanleiding van opgedane
ervaringen, het eigen denken geleidelijk aan herstructureert. Daarom zou in plaats van de
bovengenoemde demonstratie, bij gegeven voorbeelden van objecten of begrippen die aan
de voorwaarden voldoen, de leerling/student aan de hand van de nodige vragen en
opdrachten de inhoud van de relationele respectievelijk de uitvoeringscomponent van de
regel moeten gaan ontdekken. En vervolgens zou de leerling/student uitgenodigd moeten
worden aan de hand van voorbeelden te gaan onderzoeken onder welke voorwaarden de
relatie geldt respectievelijk het handelingsvoorschrift tot het gewenste resultaat leidt.
e. Wiskundige kennis en vaardigheden worden meestal sneller gevormd en beter
gememoriseerd als de leerling/student tijdens het leerproces het eigen denken en handelen
steeds probeert te expliciteren. Het is dan ook van belang leerlingen/studenten die de
relationele component of de uitvoeringscomponent van de regel ontdekken of de
voorwaardelijke component onderzocht hebben, te vragen de betreffende component van
de regel in eigen woorden - zo mogelijk ondersteund door een tekening - te omschrijven.
f. Een precieze formulering van een regel legt de voorwaarden en de relatie of het doel en het
handelingsvoorschrift ondubbelzinnig vast. Ook voor wie niet gewend is aan het omgaan
met wiskundige formuleringen en daarom tijdens het leerproces alleen met voorbeelden en
(onvolledige) beschrijvingen geconfronteerd is, kan een precieze formulering achteraf een
bijdrage leveren aan het uit de weg ruimen van mogelijke misverstanden.
Een duidelijke en beknopte formulering, mogelijk met gebruikmaking van een of meer
formules en visuele ondersteuning in de vorm van een figuur waarin de karakteristieken
van de voorwaardelijke component en de relationele of de uitvoeringscomponent duidelijk
zijn aangegeven, kunnen bovendien het memoriseren van de regel vergemakkelijken.
g. Vaak wordt een nieuwe regel betekenisvoller als de juistheid ervan bewezen of tenminste
aannemelijk gemaakt wordt. Daarbij moet expliciet aandacht besteed worden aan de rol die
de eisen van de voorwaardelijke component in het bewijs spelen.
h. Om dezelfde reden als in punt d genoemd, moet de leerling/student door vragen en
opdrachten gestimuleerd worden actief aan het bewijzen of het aannemelijk maken van de
juistheid van de regel deel te nemen.
i. Een nieuwe regel wordt betekenisvoller en bruikbaarder als deze gerelateerd wordt aan een
grotere structuur van begrippen en regels waarin de nieuwe regel past. Als de
leerling/student over zo'n schema beschikt, moet dit tijdig actief gemaakt worden.
B) Het aangepaste OOV-model
Op basis van de in deel A van deze paragraaf genoemde uitgangspunten hebben we het OOVmodel van Van Dormolen (zie paragraaf 2.3) aangepast voor het onderwijzen van regels. Het
resultaat daarvan volgt hieronder. Merk op dat alleen de fase ONTWIKKELEN gewijzigd is.
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begintoestand: leerling heeft leerervaringen uit vroegere leerprocessen.
leerproces: ORIËNTEREN:

-

oprakelen van relevant schema,
doel leren kennen,
probleem leren kennen,
werkwijze leren kennen.

tussentoestand: leerling is in staat, gereed en bereid tot leren van een nieuwe regel.
leerproces: ONTWIKKELEN: -

relationele resp. uitvoeringscomponent ONTDEKKEN,
voorwaardelijke component ONDERZOEKEN,
de (volledige) regel EXPLICITEREN,
de juistheid van de regel AANTONEN.

tussentoestand: leerling kent en begrijpt de nieuwe regel.
leerproces: VERWERKEN:

- oefenen,
- integreren met andere schema's,
- toepassen op nieuwe problemen.

eindtoestand: leerling heeft routine en kan de regel met inzicht toepassen.
We lichten de vetgedrukte werkwoorden in de middelste fase toe.
ONTDEKKEN:

dit betekent niet dat de leerlingen/studenten de bedoelde relatie of het
voorschrift helemaal zelf moeten ontdekken. Soms kan de docent er
zelfs voor kiezen de 'ontdekking' eenvoudigweg aan te reiken (receptief
leren). Maar meestal is het mogelijk de leerling/student aan de hand
van opdrachten met betrekking tot een begrip of object dat aan de
voorwaardelijke component van de regel voldoet, de bedoelde relatie of
de inhoud van het voorschrift te laten opmerken (guided discovery).

ONDERZOEKEN:

aan de hand van door de leerling/student bedachte of door de docent
aangedragen voorbeelden nagaan onder welke voorwaarden de
relationele component van de regel wél respectievelijk níet juist is of de
uitvoeringscomponent wél respectievelijk níet het gewenste resultaat
oplevert.

EXPLICITEREN:

door middel van taal- en andere symbolen ondubbelzinnig vastleggen
van de regel.

AANTONEN:

de juistheid van de regel aannemelijk maken en/of bewijzen, met
expliciete aandacht voor de rol van de voorwaarden.

Ook voor dit aangepaste OOV-model geldt dat het een schematische voorstelling is met alle
voor- en nadelen van dien en dat er in de praktijk flexibel mee moet worden omgegaan.
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C) Het aangepaste OOV-model en lesvoorbereiding
De aandachtspunten die van belang zijn bij de voorbereiding op het onderwijzen van een
wiskundige regel zijn voor een deel gelijk of vrijwel gelijk aan de in paragraaf 2.4 genoemde
aandachtspunten bij het voorbereiden op het onderwijzen van een wiskundig begrip. We
besteden hieronder alleen aandacht aan die punten die wezenlijk anders zijn.
Met betrekking tot het ONTWIKKELEN moet de docent:
- voorbeelden van objecten of begrippen die voldoen aan de eisen van de voorwaardelijke
component van de regel en eventuele vragen en aanwijzingen kiezen of ontwerpen aan de
hand waarvan de leerling/student de inhoud van de relationele of de uitvoeringscomponent
kan ONTDEKKEN;
- een serie voorbeelden en non-voorbeelden van objecten of begrippen bij de
voorwaardelijke component kiezen of samenstellen en hierbij opdrachten en vragen
formuleren die de leerling/student ertoe aansporen de voorwaardelijke component van de
regel te gaan ONDERZOEKEN;
- bedenken in welke stadia van het leerproces de leerling/student gevraagd zal worden de
eerste respectievelijk de laatste component van de regel in eigen woorden te omschrijven
en welke eisen aan de diverse aanzetten tot EXPLICITEREN van de regel gesteld zullen
worden;
- nagaan of de in het boek of dictaat gegeven formulering van de regel geschikt is voor de
leerling/student en deze zo nodig aanpassen;
- zoeken naar mogelijke (verdere) symbolische afkortingen (formules) in de formulering van
de regel en naar visuele geheugensteuntjes, en beslissen of deze besproken zullen worden;
- een of meer geschikte bewijsmethoden, of manieren om de juistheid van de regel
aannemelijk te maken, kiezen of bedenken, vragen en opdrachten formuleren die de
leerling/student uitdagen actief aan het uitvoeren van deze methoden mee te werken en
daarbij op te merken welke rol de voorwaarden spelen;
- beslissen of het AANTONEN van de juistheid van de regel, zoals in het aangepaste OOVmodel aangegeven, het sluitstuk van de ontwikkelfase van het leerproces zal zijn, of
mogelijk al eerder in deze fase een rol zal spelen.
Met betrekking tot het oefenen in de fase VERWERKEN moet de docent:
- een serie opgaven kiezen of ontwerpen aan de hand waarvan de leerling/student, voordat
hij/zij in complexere situaties met de regel verder gaat oefenen, routine kan opbouwen in
het toepassen van de regel in eenvoudige situaties.
Over dit laatste willen we nog een aantal opmerkingen maken.
Oefenen in het toepassen van een regel in eenvoudige situaties heeft alleen dan zin als bij de
leerlingen de intentie aanwezig is de vaardigheid hierin te verbeteren. De docent zal daarom
moeten bedenken hoe hij/zij de leerling/student het belang kan doen inzien van snelheid en
precisie in het hanteren van de regel.
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Het oefenen met de regel dient steeds bewust en met inzicht, en niet op basis van trucjes, te
gebeuren. Om dit te bereiken moeten de opgaven variëren wat context en moeilijkheidsgraad
betreft. De docent moet bijvoorbeeld proberen ook eens situaties te kiezen waarin niet direct
duidelijk is dat wél of waarin níet aan de voorwaarden voldaan is. En behalve het
demonstreren van het gebruik van de regel in heel concrete situaties, kunnen ook meer
abstracte toepassingen van de regel gevraagd worden.
Herhaaldelijk en telkens kort oefenen verdient de voorkeur boven een eenmalige oefening van
lange duur. De regel wordt dan beter onthouden en de vaardigheid in het toepassen van de
regel wordt beter geconsolideerd.
Oefenen om routine te verkrijgen dient individueel te geschieden. Hierbij moet gezorgd
worden voor een aan de capaciteiten van de leerling/student aangepaste hoeveelheid en
moeilijkheidsgraad van de oefeningen. Een goede leerling/student kan men weinig, maar
moeilijker opgaven aanbieden, terwijl een zwakke leerling/student gebaat is bij meer, maar
gemakkelijker oefeningen. Een redelijke dosis moeilijkheden en voldoende succeservaringen
bevorderen de motivatie voor het oefenen.
In verband met dit laatste, maar vooral om te zorgen dat fouten niet inslijpen, is het van
belang dat de leerling/student regelmatig feedback krijgt op de manier waarop hij/zij de regel
gebruikt. De leerling/student moet zich zo snel mogelijk bewust worden van de gemaakte
fouten en de oorzaken daarvan.
Opdracht
4. Lees het artikel van David Tall tot en met blz. 10. Welke rol speelt de metafoor van metbefores? Geef een eigen voorbeeld van een met-before dat nuttig kan zijn om een nieuw
begrip te leren. Geef ook een voorbeeld waarbij een met-before het verwerven van een
nieuw begrip juist in de weg kan staan. Wat wordt er verstaan onder ‘compression of
knowledge into thinkable concepts by shifting the attention from action to effect’?

§ 3.5 Literatuur
[1] Dormolen, J. van, Didactiek van de wiskunde, derde, herziene druk. Utrecht: Bohn,
Scheltema & Holkema, 1981.
[2] Skemp, Richard R., Wiskundig denken, Aula-boeken 501. Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij
Het Spectrum B.V., 1973.
[3]Smid, drs. H.J., en drs. A. Verweij, ‘Theoretische achtergronden van het model OOV’. In:
[5], p. 51-64.
[4] Bruggen, J.C. van, Leerpsychologische Vergelijkingen, Utrecht, 1976.
[5] Broekman, H.G.B., en J.M.J. Weterings (red.), Leerstofordening, over de grenzen van
een begrip, vakdidactische visies op een omstreden onderwerp. ‘s-Gravenhage: het
Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs S.V.O., 1987.
[6] Aspeele, Marie-Jeanne, Norbert Delagrange, Frank de Roo, Inleiding tot de
wiskundedidactiek. Leuven/Amersfoort: Acco, 1988.
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4

UITLEGGEN VAN WISKUNDE

In veel onderwijs- en leersituaties komen momenten van uitleg voor. Dat geldt voor alle
vakken, maar met name bij het vak wiskunde. Uitleg over een nieuw onderwerp kan worden
gegeven, er kan worden uitgelegd hoe je bepaalde opgaven moet maken, er kan worden
uitgelegd hoe een moeilijke opgaven had moeten worden opgelost, enzovoort. Het initiatief
om tot een moment te komen waarin van uitleg sprake is, kan van een docent komen
(uitleggen van een nieuw begrip) of van een leerling (hoe moet ik deze som maken).
Door dit hoofdstuk wordt een theoretische basis voor het uitleggen van wiskunde gegeven.

§ 4.1 Uitleggen bij zelfstandig werken en leren
In de huidige schoolpraktijk wordt de nadruk gelegd op zelfstandig werken en zelfstandig
leren, en lijkt het uitleggen door een docent, en zeker het klassikaal uitleggen, zeldzaam te
worden. Vaak wordt als werkwijze gehanteerd het les in les uit laten maken van vraagstukken,
waarbij de bemoeienis van de docent zo gering mogelijk geacht wordt te zijn. Als motivering
hiervoor wordt nogal eens verwezen naar de ideeën van het constructivisme. Het
constructivisme is een visie op leren en onderwijzen die gebaseerd is op het idee dat kennis
geen vaststaande entiteit is die passief door de lerende wordt overgenomen, maar een eigen
constructie is van de lerende die hij actief in zijn brein opbouwt. De aanhangers van het
constructivisme zetten zich dan ook vaak af tegen kennisoverdracht en uitleg door de leraar,
omdat de leerling daarbij geheel passief zou zijn en wat de leraar zegt daarom het ene oor in
en het andere uit zou gaan. Zo wordt echter geen rekening gehouden met het feit dat een
leerling die aandachtig luistert naar het betoog van een leraar geestelijk heel actief kan zijn en
daarbij dan, geheel in overeenstemming met de ideeën van het constructivisme, van wat hij
hoort en de illustraties die erbij gegeven worden een eigen constructie zal maken. Ook als er
naar zo veel mogelijk zelfstandig werken en zelfstandig leren gestreefd wordt, blijkt de
inbreng van een docent in het voortgezet onderwijs onmisbaar te zijn, en in die inbreng kan
een klassikale of individuele uitleg op veel momenten onontbeerlijk zijn.

§ 4.2 Uitleggen en begrijpen
In 1990 schreef Sieb Kemme het boek “Uitleggen van Wiskunde” [1], en dit boek zal de
leidraad voor dit hoofdstuk zijn. In deze inleiding verder nog wat opmerkingen uit dit boek.
Kemme onderscheidt passieve en actieve uitleg. Bij passieve uitleg luistert de toehoorder, en
probeert het uitgelegde te begrijpen, terwijl bij actieve uitleg de toehoorder zelf ook
informatie aandraagt.
Ook gaat Kemme in op het verschil tussen vertellen en uitleggen. Zowel vertellen als
uitleggen maken gebruik van taal. Er is echter een verschil in bedoeling bij de
verteller/uitlegger: van vertellen is het de bedoeling dat de toehoorder kennisneemt van
bepaalde informatie, bij uitleggen is het de bedoeling dat de toehoorder die informatie ook
begrijpt. Er is ook een verschil in verwachting bij de toehoorder: bij vertellen wil de
toehoorder in kennis gesteld worden van bepaalde feiten, bij uitleggen wil de toehoorder het
uitgelegde begrijpen.
Kemme komt tot de volgende definities:
• Uitleggen is een vorm van taalgedrag waarbij de docent de bedoeling heeft het uitgelegde
door de leerling te laten begrijpen.
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• Begrijpen voert tot een door de docent gewenste vorm van gedrag van de leerling met
betrekking tot het uitgelegde.
Een voorbeeld dat ook in een van de opdrachten voorkomt, is het uitleggen van hoe je met
negatieve getallen moet rekenen. Na de uitleg kun je door te vragen wat de uitkomst is van
5 – ( – ( –2)) onderzoeken of de uitleg begrepen is. Daarbij zul je als uitlegger geen genoegen
nemen met alleen het antwoord 3, maar zul je ook een verklaring voor dit antwoord vragen.
Uitleggen hangt dus samen met begrip.
Hier zijn twee dimensies van essentieel belang: didactische fenomenologie van het te
behandelen wiskundig onderwerp en het wiskundige leerproces.

§ 4.3 Didactische fenomenologie van wiskundige structuren
Het begrip didactische fenomenologie stemt van Hans Freudenthal. In zijn boek "Didactical
phenomenology of Mathematical Structures” [3] beschrijft hij dit begrip als volgt:
“Our mathematical concepts, structures, ideas have been invented as tools to organise the
phenomena of the physical, social and mental world. Phenomenology of a mathematical
concept, structure, or idea means describing it in its relation to the phenomena for which it
was created, and to which it has been extended in the learning process of mankind, and, as far
as this description is concerned with the learning process of the young generation, it is
didactical phenomenology, a way to show the teacher the places where the learner might step
into the learning process of mankind. Not in its history but its learning process that still
continues, which means dead ends must be cut and living roots spared and reinforced.”
Het gaat hier dus om verkenning van het ‘milieu’ waarin een wiskundig(e) concept, structuur
of idee leven en waaruit ze voortkomen. Hierbij is de logica maar één onder vele aspecten.
Bijvoorbeeld als men uit wil leggen wat de standaardafwijking bij een gegeven verzameling
meetresultaten is, kan men eerst erop in gaan wat men met dit begrip beoogt: bijvoorbeeld een
maat voor de spreiding van meetresultaten rond een centrum te vinden. Verder zouden dan
naïeve definities voor een dergelijk spreidingsmaat aan bot kunnen komen zoals de
gemiddelde absolute afwijking. In dit geval zou dan de opmerking dat het natuurlijke centrum
voor de gemiddelde absolute afwijking niet meer het gemiddelde maar de mediaan is, kunnen
leiden tot een betere definitie. Dus, om uit te leggen wat de standaardafwijking is ligt het voor
de hand om erop in te gaan waarom mensen een dergelijke definitie wíllen geven, wat de
standaard afwijking allemaal niet is en waarom de daadwerkelijke definitie op de beste manier
weergeeft wat men ermee uit wil drukken.
Uit dit voorbeeld blijkt al dat je didactische fenomenologie steeds dieper op kunt vatten. Voor
ons belangrijk is dat men beseft dat dit een centraal punt is om over na te denken.
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§ 4.4 Niveautheorie
Het wiskundig leerproces kan door middel van verschilende vakspecifieke leertheorieën
worden gemodelleerd. Als voorbeeld van een dergelijk model moet zeker de niveautheorie
van het echtpaar Van Hiele genoemd worden die wij hieronder kort zullen schetsen.
In hun dissertaties hebben Pierre en Dieke van Hiele de basis gelegd voor de ontwikkeling
van een niveautheorie van wiskundige leerprocessen. Later werd dit door Pierre van Hiele –
onder andere in het boek “Begrip en Inzicht” – verder uitgewerkt. In fenomenologische
traditie gaat de niveautheorie uit van intuïtieve, onvoorwaardelijke en directe ervaring van
kennis van de wereld en de onderliggende structuren.
In een wiskundig leerproces onderscheidt Van Hiele verschillende niveaus van denken over
wiskunde. Aanvankelijk had de niveautheorie betrekking op het meetkundeonderwijs, maar al
snel is zij uitgebreid naar andere delen van het vak. De eerste versie onderscheidde drie
niveaus; in de latere, meest bekende vorm werden het er vier.
• Grondniveau of nulniveau, later het visuele of intuïtieve niveau genoemd
Het kind bekijkt het object visueel of intuïtief. Bijvoorbeeld de herkenning van een
gelijkbenige driehoek is vergelijkbaar met de herkenning van "een eik of een muis".
• Eerste, later beschrijvende niveau genoemd
Een object wordt herkend aan zijn eigenschappen. Bijvoorbeeld een gelijkbenige driehoek
heeft twee gelijke zijden - of twee gelijke hoeken. Wanneer het kind deze eigenschappen
herkent, dan twijfelt het er niet meer aan dat het daadwerkelijk te maken heeft met een
gelijkbenige driehoek is, zelfs indien het object onduidelijk is of indien er sprake is van
gezichtsbedrog.
• Tweede, later informeel deductieve niveau genoemd
Hier zijn ook de eigenschappen niet meer onderwerp van beschouwing: nu gaat het om
{\it het verband} tussen de eigenschappen: het gelijk zijn van twee zijden van een
driehoek impliceert de gelijkheid van twee hoeken, en andersom.
• Derde, later theoretisch deductieve niveau genoemd
Hier is het karakter van de verbanden tussen eigenschappen onderwerp van studie. Wat
wordt er bedoeld met stellingen als: "De gelijkheid van twee zijden van een driehoek
impliceert dat ook twee hoeken overeenkomen."? En wat wordt er bedoeld als er van de
geldigheid van de omkering van deze stelling wordt gesproken?
Op elk niveau reflecteert men expliciet de inwendige structuur van het vorige niveau. Het is
denkbaar dat de objecten van het tweede niveau weer kunnen worden gezien als objecten van
het eerste: dit is de zogenaamde niveaureductie. In zijn vroege boek “Begrip en inzicht” geeft
Van Hiele hierdoor de niveaus een meer cyclisch dan hiërarchisch karakter. In aansluiting op
zijn niveaubeschrijving geeft Van Hiele een uitgebreide uiteenzetting van de leerprocessen die
het mogelijk maken deze niveaus te doorlopen. Daarna heeft hij de algemene kenmerken van
zulke leerprocessen geformuleerd.
Zou men bijvoorbeeld kinderen die het tweede niveau nog niet hebben bereikt, vragen om een
bewijs te leveren, dan menen zij volgens Van Hiele dat zij moeten ‘laten zien dat iets waar is’.
Zij zien niet het verband tussen veronderstelling en conclusie. Het lijkt voor de leerlingen
alsof de leraar de waarheid in twijfel trekt van een uitspraak die voor hen volkomen helder is.
Worden wiskundige bewijzen op deze manier te vroeg in het leerproces ingebracht, dan zou
dat tot gevolg hebben dat de leerlingen het nut van wiskunde ernstig betwijfelen: meestal zijn
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ze reeds zonder bewijs overtuigd van de juistheid van bepaalde uitspraken. Zij houden daar
een volledig verkeerde indruk van het wezen van een deductief systeem aan over.
De kern van Van Hieles niveautheorie is dat de objecten van één en dezelfde wetenschap op
verschillende niveaus iets heel anders voorstellen. Dit verklaart ook waarom mensen die op
verschillende niveaus van denken zitten, langs elkaar heen praten.
Anders dan bij bijvoorbeeld Piaget zijn de niveaus van Van Hiele geen
ontwikkelingspsychologische stadia. Zij beschrijven het leerproces van de wiskunde zelf,
zoals mensen – meestal kinderen, maar in principe ook volwassenen – dat doormaken.
Kinderen, bij wie rekening wordt gehouden met de niveaus van hun leerproces, kunnen
volgens Van Hiele juist zeer vroeg een hoge mate aan abstractie bereiken.
Op het laagste, eerste denkniveau manipuleert de leerling de karakteristieken van een bekend
patroon. Op het daaropvolgende tweede niveau gaat het om de relaties tussen de
karakteristieken, en op het derde niveau om de intrinsieke karakteristieken van deze relaties.
Wie hier meer over wil lezen, verwijzen we naar [2].
Opdrachten
1. a) Lees uit [1]: Hoofdstuk 1 “De theorie van het uitleggen”.
b) Lees uit [1]: Hoofdstuk 7 "Hoeken".
2. a) Zoek in de leerboeken voor de brugklas van havo/vwo van twee verschillende
methoden de leerstof over het rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen)
van negatieve (en positieve) getallen op.
b) Analyseer de in de leerboeken over dit onderwerp gegeven uitleg op de manier van
hoofdstuk 7 van [1]. Dat wil zeggen: bespreek de structuur, de moeilijkheid en de
duidelijkheid van de uitleg (zie paragraaf 1.8 van [1]), de gebruikte soorten van uitleg
(zie paragraaf 1.6 van [1]) en de gehanteerde uitlegstrategieën (zie paragraaf 1.7 van
[1]).
c) Welk stukje uitleg zou je aan de uitleg van de boeken willen toevoegen, en waarom?
d) Met de door Kemme in paragraaf 1.6 van [1] onderscheiden soorten van uitleg
corresponderen de volgende soorten van begrijpen: begrijpen waarom ..., begrijpen
wat ..., begrijpen hoe ..., begrijpen dat .... Ga na welke van deze soorten begrijpen door
de leerlingen gedemonstreerd worden als zij de opgaven uit de leerboeken over het
rekenen met negatieve (en positieve) getallen goed oplossen.
e) Welke opgaven zou je aan de opgaven van de leerboeken willen toevoegen.
3. Voer de onderdelen b tot en met e van de vorige opdracht nogmaals uit, nu voor een stukje
leerstof naar keuze uit een wiskundeleerboek voor de bovenbouw van havo/vwo.
4. Ga naar Ratio (www.ratio.ru.nl), Lesmateriaal, Afstanden, Onderzoek (9.4) en maak
opdracht 4.
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5

HET ONDERWIJZEN VAN EEN SYSTEMATISCHE PROBLEEM-AANPAK
“Mathematics is regarded as a demonstrative science. Yet this is only one of its
aspects. Finished mathematics presented in a finished form appears as purely
demonstrative, consisting of proofs only. Yet mathematics in the making
resembles any other human knowledge in the making. You have to guess a
mathematical theorem before you prove it; you have to guess the idea of the
proof before you carry through the details. You have to combine observations
and follow analogies; you have to try and try again.” George Polya, [7]

In het vorige hoofdstuk hebben we het onderwijzen van wiskundige begrippen en regels
besproken. Die begrippen en regels worden vrijwel altijd gebruikt voor het maken van
opgaven, een activiteit waaraan een groot deel van de wiskundelessen is gewijd. Soms zijn die
opgaven niet veel meer dan een directe toepassing van de zojuist geleerde begrippen en
regels. In dat geval zijn die opgaven dan ook bedoeld om na te gaan of die regels en begrippen
wel goed geleerd en begrepen zijn, en als een leerling dit soort opgaven niet goed kan maken,
moet de theorie nog eens worden uitgelegd of alsnog geleerd worden.
Anders is de situatie als een leerling of student de theorie wel goed begrepen en geleerd heeft,
maar toch de opgaven niet kan maken. Het kan zijn dat de leerling wel ziet welke theorie
gebruikt zou moeten worden, maar geen kans ziet die in deze specifieke opgave toe te passen,
of dat een leerling helemaal niet ziet welke theorie je zou moeten gebruiken, of dat het een
leerling niet duidelijk wordt wat de opgave nu eigenlijk inhoudt. En natuurlijk lopen dit soort
moeilijkheden ook vaak door elkaar heen en komt een leerling niet verder dan de verzuchting:
'Ik heb alles geleerd, maar toch snap ik niks van de sommen'.
De vraag waar het in dit hoofdstuk om gaat, is: kun je leerlingen leren wiskundige problemen
op te lossen en hoe doe je dat dan? In de vorige zin gebruikten we de term 'wiskundige
problemen'. Daarmee bedoelen we opgaven die wat meer inhouden dan het direct toepassen
van zojuist geleerde regels en begrippen. We willen de term 'wiskundige problemen'
uitdrukkelijk niet reserveren voor opgaven die ver buiten het bereik van de gewone leerling
liggen, zoals bijvoorbeeld de opgaven van wiskunde-olympiades. Met 'problemen' bedoelen
we hier opgaven die met de uit het schoolboek behandelde kennis opgelost kunnen worden en
waarvan we, als docent, vinden dat de meeste leerlingen dat ook zouden moeten kunnen.
Natuurlijk is dit een subjectieve definitie. Dezelfde opgave die voor de ene leerling
onmiddellijk duidelijk is - 'dan moet je gewoon dat en dat doen, en dan zie je het zó' - is voor
de andere leerling een probleem. Bovendien worden opgaven die eerst nog een probleem
waren, later routine.
Een voorbeeld:
Laat zien dat het achter elkaar uitvoeren van drie spiegelingen aan drie elkaar in één punt
snijdende lijnen weer een lijnspiegeling is.
Het gaat er in dit hoofdstuk nu om of het mogelijk is het onderwijs zó in te richten dat
leerlingen voor wie zo'n opgave nog wel een 'probleem' is, bijvoorbeeld door zichzelf het
soort vragen te stellen als in de geciteerde aanwijzingen, wat meer succes hebben.
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§ 5.1 Een geschikt klimaat
Willen leerlingen in staat zijn met een redelijke mate van succes wiskundige problemen op te
lossen, dan is natuurlijk een eerste vereiste dat zij ook bereid zijn zich daarvoor in te spannen.
Dat is niet vanzelfsprekend.
Een belangrijk probleem kan zijn dat nogal wat leerlingen een verkeerd beeld van wiskunde
hebben. Veel leerlingen hebben het idee dat je een som direct moet kunnen oplossen, en dat
je, als je dat niet kunt, verder niets meer kunt doen. Dan blijven ze voor het probleem zitten
zoals het konijn voor de slang.
Leerlingen zijn ook vaak sterk antwoord-gericht en gaan te snel rekenen met getallen en
formules zonder zich de tijd te gunnen voor een verstandige en weloverwogen aanpak van een
opgave. Onbegrijpelijk is dat niet: ook het onderwijs is niet zelden nogal antwoord-gericht, en
leerlingen hebben meestal het gevoel dat ze uiteindelijk toch op resultaten, dat wil in hun
ogen zeggen op goede antwoorden, worden afgerekend.
Sommige leerlingen zijn verder, wellicht op grond van eerdere ervaringen, ervan overtuigd
dat zij wat lastiger opgaven toch niet kunnen, of zijn zo onzeker van zichzelf, dat ze het risico
van een volgende mislukking niet willen nemen. Zo'n leerling dekt zich in door geen
inspanning meer te leveren en af te wachten tot de docent de opgave uitlegt.
Andere leerlingen zijn eraan gewend geraakt uitsluitend consumptief gedrag te vertonen en
vinden het niet hún taak de opgaven te maken, maar de taak van de docent om die voor te
maken: daar is die toch voor ingehuurd?
Soms ook maakt een docent door zijn/haar eigen gedrag het leerlingen onmogelijk om zelf
aan problemen te werken.
Zo kunnen docenten te ongeduldig zijn; het zelf werken aan problemen door leerlingen kost
tijd en kan alleen maar succes hebben als je ze die tijd gunt. Dit betekent dat er maar al te
vaak minder gedaan wordt dan de docent zich had voorgesteld. Het kan gebeuren dat deze
zijn/haar irritatie daarover laat blijken of dat hij/zij zich voorneemt het dan de volgende keer
maar weer zelf te doen.
Als leerlingen problemen proberen op te lossen, kunnen ze in het oog van de expert vaak
onhandig, ja zelfs 'dom' te werk gaan. Docenten kunnen zo onprofessioneel zijn ze dat te laten
voelen of een leerling daarmee voor gek te zetten. Als het werken aan problemen het risico
oproept dat je in het oog van de meester (of van je klasgenoten) afgaat, dan vermijd je zo'n
situatie liever.
Soms zijn docenten geneigd alleen oog te hebben voor hun eigen aanpak en laten ze weinig
ruimte voor alternatieve oplosmethodes waar leerlingen mee komen, ook al zijn die correct.
Ook dat is natuurlijk niet erg stimulerend.
Een en ander betekent dat een docent die probleemoplossend gedrag bij leerlingen wil
bevorderen voor twee dingen moet zorgen. Hij/zij moet zorgen voor een veilig klimaat,
waarbinnen leerlingen voldoende tijd krijgen om aan problemen te werken en waarbij ze, op
z'n minst zo nu en dan, ook succes hebben. Verder moet de docent ook eisen stellen aan
zijn/haar leerlingen, duidelijk maken dat ook al begrijp je een opgave niet direct, je wel
degelijk zelf pogingen kunt doen er toch verder mee te komen. Hij/zij moet niet akkoord gaan
met alleen maar consumptief gedrag en dat ook niet door de houding 'dan zal ik het maar weer
voordoen', in de hand werken.
Johnson en Rising [2], auteurs van een klassiek werk over de didactiek van de wiskunde uit
de jaren zeventig, formuleerden de volgende aanwijzingen voor docenten die
probleemoplossend gedrag in hun lessen willen bevorderen:
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- Sta geruime tijd toe voor denken, analyseren en experimenteren.
- Laat de tijdsdruk op dergelijke momenten zo klein mogelijk zijn en voorkom een te sterke
succes-oriëntering.
- Wees ontvankelijk voor vragen en wees geduldig.
- Zorg voor een juiste motivatie:
benadruk de betekenis en het belang van het oplossen van het probleem,
verzeker een zekere mate van succes,
bereid voor op noodzakelijke moeilijkheden en frustraties,
geef leuke/ongewone/relevante problemen (bijvoorbeeld ook puzzels of schijnbare
tegenstellingen).
- Concentreer je op enkele problemen en behandel deze grondig.
- Wijs de leerlingen op heuristieken en laat ze zien hoe ze zichzelf vragen kunnen stellen.
- Leg de nadruk op flexibiliteit en variatie bij het oplossen van problemen.
- Benadruk de oplossingsmethode, niet de oplossing zelf.
- Concentreer je erg op leesvaardigheid van de leerlingen.
- Geef de leerlingen regelmatig problemen om zelf op te lossen.
- Laat de leerlingen hun oplossingen logisch en ordelijk opschrijven.
Deze aanbevelingen laten zich niet zomaar in concrete gedragregeltjes voor de docent
vertalen. Het gaat vooral om een houding die een docent zich eigen moet maken, waardoor
hij/zij gedrag gaat vertonen dat bevordelijk is voor het gedrag dat de docent graag bij
leerlingen zou zien. Voor een docent in opleiding zijn het aanwijzingen waaraan hij/zij het
eigen gedrag geregeld kan toetsen.

§ 5.2 Heuristieken
De lijst met aanbevelingen uit de vorige paragraaf is nog heel algemeen en is eigenlijk bij
ieder (school)vak van toepassing. De eerste die uitvoerig inging op het oplossen van
wiskundige problemen was de Hongaars/Amerikaanse wiskundige G. Polya, (1888-1985) die
in 1945 zijn beroemd geworden boekje 'How to solve it?' publiceerde [1].
Polya baseerde zich vooral op de strategieën die hijzelf en zijn collega's hanteerden bij het
oplossen van problemen. Zijn grote verdienste is, dat hij zich afvroeg hoe experts - Polya zelf
was een wiskundige van grote internationale faam - nu eigenlijk te werk gingen en als eerste
die aanpak vervolgens voor problemen op een veel lager niveau voor het onderwijs probeerde
bruikbaar te maken. In zijn boekje draait het vooral om het soort vragen dat iemand zich moet
stellen als hij/zij probeert een probleem op te lossen en het niet zo best wil lukken. We geven
hieronder een aantal voorbeelden van door Polya aanbevolen vragen.
In de eerste plaats moet je proberen het probleem te begrijpen:
Moet je iets uitrekenen: Moet je iets bewijzen:
-

Wat is de onbekende?
Wat zijn de gegevens?
Wat zijn de voorwaarden die aan de oplossing gesteld worden?
Begrijp je wat je moet bewijzen ?
Wat zijn de gegevens?

Als je denkt dat je het probleem wel begrijpt, maar je weet niet hoe je moet beginnen, stel je
dan eens de volgende vragen:
- Kun je het probleem in eigen woorden weergeven?.
- Ken je een vergelijkbaar probleem?
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- Maak een tekening en geef daarin zo veel mogelijk de gegevens aan.
- Bekijk eens speciale of bijzondere situaties.
- Neem een concreet voorbeeld, of vul een getal voor een parameter in.
Dit soort strategieën wordt meestal aangegeven met de term heuristieken. Het zijn vragen en
opmerkingen die de leerling op weg kunnen helpen. Zij garanderen dus niet dat de leerling
daarmee ook een oplossing vindt. Dit in tegenstelling tot algoritmen, die een procedure geven
waarmee een bepaald type probleem gegarandeerd opgelost kan worden.
Polya's werk bevat een aantal heuristieken die ook nu nog uitstekend bruikbaar zijn. Iedere
docent doet er goed aan eerst eens na te gaan of de leerling het probleem wel heeft begrepen,
en dat bij voorkeur door de leerling zelf de opgave nog eens hardop te laten lezen en te laten
uitleggen wat ermee bedoeld wordt. Heuristieken als het in eigen woorden formuleren en
opschrijven van de opgave, het maken van een tekening en het erbij schrijven van de
gegevens, het invullen van concrete waarden voor een parameter of het bekijken van een
speciaal geval, het opzoeken van de relevante theorie en verwante opgaven, leveren vaak een
waardevolle bijdrage tot het oplossingsproces. Het zijn bovendien dingen die de docent een
leerling kan laten doen zonder dat de oplossing al bij voorbaat weggegeven wordt. Slaagt een
leerling er met dit soort aanwijzingen in de oplossing te vinden, dan ervaart hij/zij dat terecht
voor een groot deel als eigen prestatie.
Polya geeft ook voorbeelden van een verkeerd soort vragen, vragen die de leerling niet helpen
zelf een oplossing te vinden, maar die in feite de oplossing weggeven. Zo is bij een opgave
met rechthoekige driehoeken een vraag als 'Zou je hier niet de stelling van Pythagoras kunnen
gebruiken?', meestal veel te rechtstreeks. Probeer de leerling zelf te laten ontdekken dat het
rechthoekig zijn van de driehoek(en) hier het punt is waar het om gaat, en laat hem/haar
vervolgens zelf formuleren of opzoeken wat hij/zij zoal van rechthoekige driehoeken weet.
Bij een opgave als 'Los op: ex - 4e-x + 3 = 0' geef je met tips als: 'Als je e-x nu eens y stelde', al
veel weg. Vraag bijvoorbeeld eerst wat e-x betekent en laat de leerlingen de vergelijking in
gebroken vorm schrijven. Dan kun je vragen: 'Wat doe je ook alweer meestal als je een
vergelijking met breuken hebt? Zou dat ook kunnen als de onbekende in de noemer zit?', enz.
Het is heel moeilijk voor een docent om zich van vragen en tips die onmiddellijk succes
hebben te onthouden; ze leiden immers snel tot resultaat, de leerling kan weer verder en
iedereen is tevreden. Vaak is een leerling er niet erg blij mee als de docent zijn/haar vraag met
een tegenvraag beantwoordt en hem/haar zo dwingt zelf over het probleem na te denken. De
docent moet dus ervoor zorgen dat zoiets in een plezierige sfeer gebeurt; anders vraagt een
leerling voortaan liever niets en kijkt wel bij zijn/haar buren.
Polya raadt aan na het oplossen van het vraagstuk nog eens na te gaan of de gevonden
oplossing redelijkerwijs wel de juiste kan zijn. Zolang er op de TU nog studenten zijn die als
oplossing bij een tentamen op de vraag naar het aantal ribben van een meetkundige figuur als
antwoord 5½ geven (als gevolg van een fout bij het gebruik van de formule van Euler), geen
overbodig advies! Een andere suggestie van Polya is om nadat een oplossing gevonden is, nog
eens naar de gekozen oplosmethode te kijken. Soms is achteraf wat makkelijker te zien dat er
ook handiger oplosmethodes denkbaar waren. Bovendien geeft het nog eens bezien van de
gebruikte aanpak vaak een beter inzicht in waar de opgave nu eigenlijk om draaide, en wordt
het daardoor makkelijker om later vergelijkbare opgaven te maken.
Polya geeft ook aanbevelingen die niet altijd zo makkelijk te realiseren zijn. Zo beveelt hij
aan om bij het oplossen van problemen vooraf een plan te bedenken. Maar als leerlingen geen
idee hebben hoe ze een som moeten maken, is het ook moeilijk om een zinvol plan op te
stellen.
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Polya's aanpak leidt natuurlijk niet altijd tot succes. Afgezien van het feit dat zoiets nooit
gegarandeerd kan worden, komt dat ook doordat Polya's heuristieken nog heel globaal zijn.
Dat is zowel hun kracht als hun zwakte. Tegenwoordig wordt ook wel geprobeerd om bij
stukken uit de schoolwiskunde meer toegespitste heuristieken aan te geven en die ook aan
leerlingen te onderwijzen: de systematische probleemaanpak, vaak afgekort tot SPA. Hierop
gaan we in de volgende paragraaf verder in.
Opdrachten
1. De volgende opgave is afkomstig uit het boek 'Mathematical discovery' van Polya (zie
[7]): 'Verdeel een gegeven driehoek in drie delen met even grote oppervlakte' (d.w.z.
construeer binnen een gegeven driehoek ABC een punt X zodanig dat de driehoeken XBC,
XCA en XAB gelijke oppervlakte hebben).
Zet je cassetterecorder aan en maak deze opgave al hardop denkend. Besteed hieraan niet
meer dan een kwartier. Beluister achteraf je bandje en bezie in hoeverre je heuristische
aanwijzingen à la Polya hebt gebruikt.
2. Doe hetzelfde nog eens met met de volgende opgave, eveneens afkomstig uit het werk van
Polya, en wel uit 'How to solve it' (zie [1]):
'Construeer binnen een gegeven driehoek ABC een vierkant DEFG waarvan de
hoekpunten D en E op AB liggen, F op BC en G op AC ligt.'
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§ 5.3 Systematische probleemaanpak
Vooral vanaf de jaren zeventig is de aandacht voor het probleemoplossen sterk gegroeid. Er is
sinds die tijd een groot aantal studies verricht naar vormen van wiskundeonderwijs waardoor
de probleemaanpak van leerlingen verbeterd zou kunnen worden en leerlingen bij het
probleemoplossen meer succes hebben. Ook voor het Nederlandse wiskundeonderwijs zijn er
studies op dit terrein gepubliceerd, zie [3], [4], [5] en [6]. Daarbij is wel duidelijk geworden
dat het leren probleemoplossen geen eenvoudige opgave is en dat het onderwijzen van de
globale regels van Polya alléén niet voldoende helpt. Veel leerlingen zien dan toch geen kans
die regels te 'vertalen' naar het probleem dat ze moeten oplossen. Dit betekent dat heuristische
regels ook gebonden moeten zijn aan specifieke vakinhouden, dat leerlingen bij een bepaald
soort problemen ook een bepaald soort strategie moeten toepassen. Daar ligt dan natuurlijk
ook direct het probleem: voorkomen moet worden dat het onderwijs ontaardt in een lange rij
recepten voor het oplossen van alle mogelijke soorten opgaven. Het gaat er dus om receptenonderwijs te vermijden, maar toch bij verschillende typen problemen probleemaanpakken te
onderwijzen die bij dat type probleem de kans op het vinden van oplossingen vergroot.
Onderzoek heeft aangetoond dat bij experts als regel kennis van problemen en kennis van de
bijbehorende aanpak nauw verbonden zijn. Ze herkennen - maar meestal zijn ze zich dat niet
eens bewust! - het type probleem en kiezen dan vrijwel automatisch voor een bij dat probleem
passende aanpak. Van belang daarbij is dat experts over een grote hoeveelheid kennis van
problemen en daarbij passende regels beschikken, die op grond van ervaring is opgebouwd.
Ook experts is hun probleemoplossend vermogen als regel niet komen aanwaaien, maar zij
hebben dit vermogen door studie en vooral ook door veel zelf doen verkregen. De aanleg van
experts - de beruchte 'wiskundeknobbel' - berust vooral hierop dat hun kennis en ervaring op
het gebied van de wiskunde en bijpassende aanpakken, heel flexibel en toegankelijk is
georganiseerd, meestal zonder dat dat expliciet aan hen is onderwezen. De veronderstelling is
nu dat je leerlingen die niet zoveel natuurlijke aanleg hebben, beter kunt laten presteren door
die samenhangende kennis van enerzijds problemen en anderzijds daarbij passende
aanpakken, wél expliciet te onderwijzen. Deze methode wordt bedoeld met de term
'systematische probleemaanpak'.
Het is opvallend dat in de jaren vijftig in Nederland al een serie schoolboeken verscheen
waarin geprobeerd werd zo'n systematische probleemaanpak te onderwijzen. Het betreft hier
de serie 'Wegwijzer in de meetkunde' van W.J. Bos en P.E. Lepoeter, een serie van drie
leerboeken in de vlakke meetkunde bestemd voor de onderbouw van de toenmalige HBS en
gymnasium. In bijlage 4a is een stukje uit een van deze boeken opgenomen. Daarin wordt
vooral ingegaan op de vraag hoe je bepaalde types bewijzen zou kunnen vinden.
Ook veel van de voorbeelden van Polya hebben betrekking op bewijsopgaven. Het zelf vinden
van bewijzen was tot het einde van de jaren zestig een belangrijk onderdeel van het
wiskundeonderwijs, waaraan gedurende de hele schooltijd aandacht werd besteed. Juist het
verdwijnen van de bewijstraditie maakte dat het leren probleemoplossen veel minder aandacht
in het wiskundeonderwijs kreeg, zoals men inmiddels met schrik heeft moeten vaststellen. In
de nieuwe programma's voor de bovenbouw van het vwo komen onderdelen van de vlakke
meetkunde in een nieuw jasje terug. In diverse nieuwe schoolboeken voor dit onderdeel wordt
expliciet aandacht besteed aan strategieën bij probleemoplossen. Een voorbeeld uit de
methode Netwerk is te vinden in bijlage 4b (uit het deel Vwo-bovenbouw Wiskunde B2, blz.
91 en 92). Hierin worden Polya’s heuristische aanwijzing 'Bekijk eens speciale of bijzondere
situaties' en de aanwijzing 'Maak een tekening en geef daarin zoveel mogelijk gegevens aan'
verder uitgewerkt.
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Voorbeelden waarin Polya's ideeën worden toegepast op andere dan meetkundeproblemen
zijn te vinden in bijlage 4c (Hoofdstuk 10 'Problemen oplossen' uit de methode Netwerk,
Vwo-bovenbouw, wiskunde B1 deel 4).
Een methode die expliciet aandacht besteedt aan systematische probleemaanpak (afgekort tot
SPA) is 'Moderne Wiskunde', gebaseerd op ideeën van A. van Streun die deze ontwikkeld
heeft in zijn proefschrift 'Heuristisch Wiskundeonderwijs'. Of dat ook daadwerkelijk gelukt is
mag de lezer zelf beoordelen.
Op verschillende plaatsen in de boeken van Moderne Wiskunde staat dan een stukje onder de
kop SPA waarin een aanpak voor het type probleem dat zojuist aan de orde is geweest, wordt
behandeld. Daarna volgt dan nog een aantal minder voorgestructureerde opgaven waarbij de
leerling zelf deze strategie moet gebruiken. In bijlage 4d geven we een voorbeeld dat
afkomstig is uit het Vwo-bovenbouwboek Wiskunde B2 (deel 1) en betrekking heeft op
meetkundige constructies. Het opmerkelijke van de SPA-onderdelen is dat ze betrekking
hebben op de standaard-schoolstof, en niet op een soort extra problemen die als toegift buiten
de stof om eens een enkele keer aan de orde komen.
Soms hebben ze echter een nogal receptmatig karakter, waardoor het de vraag is of je dan nog
wel van een systematische probleemaanpak kunt spreken. Ook van zo'n 'recept', dat overigens
voor wat zwakkere leerlingen wel zijn nut kan hebben, geven we een voorbeeld; het is te
vinden in bijlage 4e. Het voorbeeld is afkomstig uit het Vwo-bovenbouwdeel Wiskunde
A1/B1.
Hoewel er de laatste decennia heel veel aandacht en onderzoek is besteed aan het
probleemoplossen binnen het wiskundeonderwijs, is het maar de vraag of dit van veel belang
is geweest voor de dagelijkse lespraktijk. Het bezwaar van veel van dit type onderzoek is, dat
het zich te veel richt op problemen buiten de gewone schoolstof. Daardoor bleef
probleemoplossen iets voor de betere leerlingen en ook voor hen niet meer dan een incident.
Onderzoek geeft ook aan dat zoiets geen resultaat op de lange duur oplevert. Het werken aan
problemen moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de dagelijkse lespraktijk, de docent
moet consequent aandacht besteden aan heuristieken en oplosmethoden en er moet een
permanent klimaat zijn dat voor dit type werk bevorderlijk is.
Opdrachten
3. Probeer er serieus aan de problemen hieronder te werken en laat je niet frustreren als je er
niet uitkomt, want dat is een ervaring die veel leerlingen dagelijks meemaken. Laat het
probleem dan even liggen en probeer wellicht opnieuw. Schrijf bij beide problemen
hieronder een stukje Systematische Probleemaanpak op waaraan iemand houvast heeft als
hij/zij nog eens zo'n soort wil oplossen. Als je ze niet op kunt lossen, schrijf dan op wat je
hebt geprobeerd en wat je gevoelens ten opzichte van het probleem zijn en hoe zij zijn
ontstaan.
a. Onderzoek de uitspraak in de schoolboekserie ‘Pascal’ (A2.3, blz.61):
Gegeven twee veeltermen f en g. Het aantal toppen van het product van f en g is
maximaal één meer dan het aantal toppen van f en g samen.
b. Hoeveel opeenvolgende 9’s achter de komma heeft
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6 BEOORDELING VAN RESULTATEN
Het gaat in het onderwijs uiteindelijk om resultaten. De geijkte manier waarop resultaten van
wiskundeonderwijs gemeten worden, is het afnemen van een schriftelijke toets die van
tevoren aan de leerlingen/studenten is aangekondigd. Zo'n toets is over het algemeen sterk
leerstofgebonden. In dit hoofdstuk zullen we vooral aandacht besteden aan één van de vormen
van dit soort toetsen: het proefwerk in het voortgezet onderwijs. De principes die hiervoor
gelden, zijn voor een groot deel ook van toepassing op centraal schriftelijke eindexamens in
het voortgezet onderwijs en schriftelijke tentamens in het hoger en wetenschappelijk
onderwijs.
Maar eerst zullen we nog enige aandacht besteden aan het toetsen van niet-leerstofgebonden
of lange-termijn doelen van wiskundeonderwijs, waarbij we ons ook beperken tot het
voortgezet onderwijs.

§ 6.1 Het toetsen van niet-leerstofgebonden doelen
Van de lange-termijn doelen hopen we meestal maar dat deze uiteindelijk door een zo groot
mogelijk deel van de leerlingen/studenten in meer of mindere mate bereikt worden, zonder dat
we nagaan in hoeverre dat het geval is. Een van de vernieuwingen in de tweede fase (klas 4 en
hoger) van havo en vwo is geweest dat zowel in het onderwijs als in de toetsing bij elk
examenvak expliciet aandacht besteed moet worden aan lange-termijn doelen op het gebied
van vaardigheden. De toetsing van deze niet-leerstofgebonden doelen maakt in elk geval deel
uit van het schoolexamen. Uit de examenprogramma’s voor wiskunde op het vwo en havo
(zie [1]), blijkt dat bij het schoolexamen in elk geval drie verschillende toetsvormen gebruikt
moeten worden: toetsen met gesloten en/of open vragen, praktische opdrachten en een
profielwerkstuk.
De toetsen met gesloten en/of open vragen - bij wiskunde in het voortgezet onderwijs meestal
alleen open vragen - zijn vooral bedoeld voor de leerstofgebonden doelen. Het
schoolexamencijfer voor wiskunde op het havo en vwo wordt voor 60 tot 80% door deze
toetsen bepaald. Voor het overige wordt dit cijfer bepaald door de beoordeling van de
praktische opdrachten. Het profielwerkstuk heeft geen invloed op het schoolexamencijfer
maar moet tenminste als voldoende beoordeeld zijn.
Bij de praktische opdrachten en het profielwerkstuk staat het toetsen van doelen met
betrekking tot niet-vakgebonden of ‘algemene’ vaardigheden en vakgebonden vaardigheden
die niet-leerstofgebonden zijn centraal. Het gaat hierbij om informatievaardigheden,
onderzoeks-vaardigheden, technisch-instrumentele vaardigheden en oriëntatie op studie en
beroep (zie [1], Domein Ag). De praktische opdrachten voor twee of meer vakken kunnen (ter
keuze van de school) worden gecombineerd. Van het profielwerkstuk was de bedoeling dat dit
op ten minste twee (deel)vakken van het profieldeel betrekking zou hebben, maar (naar keuze
van de school) mag ook over één (deel)vak een profielwerkstuk gemaakt worden.
Om een idee te geven van wat bedoeld wordt met een ‘praktische opdracht’ voor wiskunde,
geven we het volgende citaat hierover uit de eindexamenprogramma’s (zie [1]):
“De kandidaat voert een aantal van de volgende typen opdrachten uit:
• het verkennen, aanpakken en oplossen van een probleemsituatie uit de praktijk van een
beroep of van het dagelijks leven;
53

TULO Vakdidactiek Wiskunde 1

• het verrichten van een literatuurstudie;
• het uitvoeren van een opdracht waarbij informatie- en communicatietechnologie (ICT)
functioneel moet worden gebruikt;
• een andersoortige opdracht.
De presentatie van het verrichte werk vindt op één van de volgende wijzen plaats:
• een geschreven verslag (onderzoeksverslag, verhalend verslag, recensie, verslag van een
enquête of weergave van een interview);
• een essay of artikel (uiteenzetting, beschouwing of betoog);
• een mondelinge voordracht (uiteenzetting, beschouwing of betoog, forumdiscussie);
• een reeks stellingen met onderbouwing;
• een posterpresentatie met toelichting;
• een presentatie met gebruik van media (audio, video, ICT).
De kandidaat dient in overleg met de examinator ervoor zorg te dragen dat het totale pakket
van praktische opdrachten voor de profielvakken tezamen gevarieerd samengesteld is, zowel
wat het type opdrachten betreft als wat de presentatievormen betreft.
De examinering van algemene vaardigheden wordt over de verschillende vakken gespreid.
Tenminste een van de praktische opdrachten binnen het profiel dient te worden uitgevoerd als
groepsopdracht in een groep van minimaal 3 deelnemers.”
Voor wiskunde zijn tot nu toe praktische opdrachten die met een geschreven verslag moeten
worden afgerond het meest gebruikelijk. Met de overige hierboven genoemde
presentatievormen is binnen het wiskundeonderwijs nog niet veel ervaring opgedaan.
Wel heeft de invoering van 'realistisch wiskundeonderwijs' - dat is het onderwijzen van
wiskunde aan de hand van niet-wiskundige, meestal aan het dagelijks leven ontleende
contexten - en het toegenomen gebruik van de computer in het voortgezet onderwijs sommige
docenten er al eerder toe gebracht op vrijwillige basis af en toe eens minder traditionele
toetsvormen te gebruiken gericht op leerstofgebonden én lange-termijndoelen. Drie
toetsvormen komen hierbij vooral voor:
- een werkstuk, dat is een schriftelijk verslag over een opdracht die te vergelijken is met een
'praktische opdracht' maar die veel meer op een bepaald leerstofonderdeel gericht is;
- een computerpracticum aan de hand van werkbladen waarop resultaten ingevuld moeten
worden of waarbij een verslagje geschreven moet worden;
- een mondeling proefwerk of schoolexamen met computergebruik, meestal met behulp van
een grafiekenprogramma.
Voor een beschrijving van ideeën voor en ervaringen met deze toetsvormen bij wiskunde in
het voorgezet onderwijs verwijzen we naar [2].
We zullen ons in de volgende paragrafen verder alleen bezig houden met bekende principes
van de traditionele toetsvorm in het wiskundeonderwijs: het schriftelijk toetsen van leerdoelen
via open vragen of meerkeuzevragen.
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§ 6.2 Leerstofgebonden toetsen onderscheiden naar functie
Leerstofgebonden resultaten van wiskundeonderwijs worden op het vmbo, havo en vwo over
het algemeen gemeten door van tevoren aangekondigde schriftelijke toetsen af te nemen.
Deze toetsen kunnen we naar hun functie in drie categorieën indelen.
a. Een leerstofgebonden toets kan gebruikt worden om het onderwijs van de docent te
evalueren. Zo'n les-evaluerende toets moet duidelijk maken wat bij een bepaald
leerstofonderdeel de sterke en zwakke punten zijn geweest in de uitleg van de docent en de
wijze waarop hij/zij het leren van de leerlingen heeft georganiseerd. De benodigde
informatie wordt verkregen via een fouten-analyse van de gemaakte toets. Op basis van
deze informatie kan de docent eventueel nog aanvullend onderwijs aan de betreffende klas
geven en in het vervolg het onderwijs anders aanpakken.
b. Een diagnostische toets heeft als functie dat voor elke leerling afzonderlijk duidelijk wordt
waar eventuele hiaten in de beheersing van de behandelde leerstof liggen. De leerling krijgt
aanwijzingen over de manier waarop de geconstateerde hiaten weggewerkt kunnen
worden. Als voor een diagnostische toets een cijfer wordt gegeven, heeft dat geen
gevolgen voor het rapportcijfer, maar dient dat alleen ter informatie van de leerling. In veel
wiskundeleerboeken zijn diagnostische toetsen opgenomen. Deze boeken geven meestal
ook een remedie: bij elke toetsvraag of serie toetsvragen is dan vermeld welke stof
nogmaals bestudeerd moet worden als de antwoorden fout zijn.
c. Verreweg het meest gebruikelijk in het wiskundeonderwijs zijn selecterende toetsen,
meestal proefwerken of (centrale) examens genoemd, waarbij beoordeeld wordt in
hoeverre de individuele leerling de leerdoelen heeft bereikt. Meestal worden de resultaten
van de proefwerken of examens gebruikt om te beslissen of de door de leerling verworven
kennis en vaardigheden aan bepaalde normen voldoet. Uiteindelijk worden op grond van
deze beslissingen leerlingen geselecteerd. Bij proefwerken en centrale examens gaat het er
niet alleen om of de leerling bepaalde kennis en/of vaardigheden in voldoende mate
beheerst, maar ook of hij/zij in staat is deze in een redelijk tempo toe te passen.
Les-evaluerende toetsen worden niet vaak gegeven. Een belemmering is dat leerlingen niet
gemakkelijk voor zo'n toets te motiveren zijn. Bovendien kan een fouten-analyse bij een
diagnostische toets of een proefwerk ook de nodige informatie over het onderwijs van de
docent opleveren. Hoewel les-evaluatie op basis van een diagnostische toets tijdiger bijsturing
van het onderwijs mogelijk maakt, vindt zo'n evaluatie toch meestal pas na het proefwerk
plaats. In de praktijk wordt de diagnostische toets namelijk vooral gebruikt bij de directe
voorbereiding op het proefwerk. De leerlingen maken de toets dan - vaak op een zelfgekozen
moment - zelfstandig, kijken deze ook zelf na en volgen al dan niet de aanwijzingen erbij op.
De docent krijgt in zo'n geval geen overzicht van de gemaakte fouten.
Een 'voldoende' of 'onvoldoende' resultaat op een wiskundeproefwerk of -examen hangt
uiteindelijk samen met het al dan niet mogen doorstromen naar een volgend leerjaar of een
bepaald schooltype of vervolgopleiding en met het al dan niet kiezen van een exacte richting
binnen het schooltype of de vervolgopleiding waartoe men toegelaten wordt. Daarom behoort
het resultaat op een proefwerk eigenlijk een voorspellende waarde te hebben. Er is echter
maar weinig bekend omtrent de vraag hoe betrouwbaar wiskundeproefwerken als voorspellers
eigenlijk zijn.
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§ 6.3 Eerlijk meten met proefwerken
Zoals gezegd, zijn proefwerken selectief van karakter en worden zij door de leerlingen ook als
zodanig ervaren. Er zitten voor hen vaak verstrekkende consequenties aan de op de
proefwerken behaalde resultaten vast. Het is daarom heel belangrijk dat de resultaten zo
eerlijk mogelijk worden vastgesteld. Aan die eerlijkheid zitten twee kanten. Een proefwerk
moet eerlijk zijn qua inhoud en niveau: de opgaven moeten aansluiten bij het gegeven
onderwijs, wie de stof goed begrepen en goed geoefend heeft moet een behoorlijk cijfer
kunnen halen. Een proefwerk moet ook eerlijk worden nagekeken en beoordeeld: van iedere
leerling op dezelfde manier, de verdeling van de punten over de diverse onderdelen moet als
redelijk ervaren worden, en een rekenfoutje in een best wel goed begrepen som moet niet tot
effect hebben dat de hele som niets meer waard is.
In de toetstheorie wordt deze eerlijkheid bedoeld als men zegt dat selectieve toetsing valide,
betrouwbaar en objectief moet zijn. (Zie bijvoorbeeld [3]). Hier wordt een selectieve toets
gezien als een meetinstrument waarmee de kennis en vaardigheden van een leerling worden
gemeten, dat wil zeggen vergeleken met een van te voren gekozen maatstaf. Die maatstaf is in
dit geval het correctie- en beoordelingsvoorschrift.
Een eenvoudige vergelijking kan de betekenis van de termen "valide", "betrouwbaar" en
"objectief" in dit verband duidelijk maken. Een simpel geval van meten is het bepalen van de
lengte van een tafel, uit te drukken in centimeters. De meting heet valide als dan ook
werkelijk de lengte in centimeters wordt gemeten: niet per ongeluk de hoogte, of de lengte in
inches. Bij een niet valide meting kan de meting op zichzelf wel heel correct zijn uitgevoerd,
maar heeft het resultaat geen waarde: er is niet gemeten wat de bedoeling was. De meting heet
betrouwbaar als het toeval in het meetresultaat geen belangrijke rol speelt. Dit betekent dat
als we de meting herhalen, er nagenoeg hetzelfde resultaat uitkomt. Bij het voorbeeld van de
lengtemeting is een meetlat die bij temperatuursverschillen sterk krimpt of uitzet, of een
huishoudcentimeter die uitrekt, niet betrouwbaar. Tenslotte noemen we een meting objectief
als het resultaat bij metingen met hetzelfde meetinstrument door verschillende deskundige
personen steeds hetzelfde is.
Het zal nu duidelijk zijn dat een proefwerk valide genoemd wordt als ermee gemeten wordt in
hoeverre de leerling de beoogde leerdoelen bereikt heeft, en niets anders. Dit betekent dat elke
vraag die gesteld wordt qua inhoud en niveau relevant moet zijn voor een of meer van deze
doelen en dat het proefwerk evenwichtig moet zijn samengesteld wat de spreiding over de stof
betreft. Dat relevantie geëist wordt, betekent bijvoorbeeld dat het goed beantwoorden van de
vragen geen lastig rekenwerk mag vereisen als rekenvaardigheid geen doel is. En aan het
evenwichtigheids-eis is niet voldaan als er drie onderwerpen behandeld zijn, terwijl op het
proefwerk alleen over het laatste onderwerp gevraagd wordt.
Een proefwerk heet betrouwbaar als het zo is dat de resultaten van een bepaalde groep
leerlingen overeenkomen met de resultaten die zij op vergelijkbare toetsen over hetzelfde
onderwerp zouden behalen. Het afnemen van parallelproefwerken bij dezelfde groep
leerlingen zonder dat een tussentijds leereffect optreedt, is in de praktijk natuurlijk niet te
verwezenlijken. Wel is het mogelijk om bij het opstellen van het proefwerk rekening te
houden met aspecten waarvan bekend is dat zij de betrouwbaarheid beïnvloeden. Om
betrouwbaar te zijn, moeten de vragen van het proefwerk om te beginnen voldoende specifiek
zijn, dat wil zeggen dat alleen degenen die de stof beheersen de vragen goed kunnen
beantwoorden. Dit kan gecontroleerd worden door de vragen voor te leggen aan leerlingen die
deze stof (nog) niet kennen. De vragen en het proefwerk als geheel moeten bovendien
voldoende differentiëren, dat wil zeggen dat de resultaten van leerlingen die de stof goed
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respectievelijk niet zo goed beheersen, duidelijk verschillend moeten zijn. Dit betekent dat de
vragen afzonderlijk en het proefwerk als geheel niet extreem moeilijk, maar ook niet heel erg
gemakkelijk moeten zijn. Verder zijn voor de mate van betrouwbaarheid de toetslengte, dat is
het aantal vragen, en de afnametijd van belang. Als elk leerdoel met meerdere vragen getoetst
wordt, is de betrouwbaarheid hoger dan als er maar één vraag per onderwerp gesteld wordt.
Een grotere toetslengte bevordert dus de betrouwbaarheid. Maar als de afnametijd te kort is
om zoveel vragen in een redelijk tempo te kunnen maken, wordt de betrouwbaarheid weer
lager; de leerlingen gaan gehaast werken en komen aan sommige vragen niet toe. Is de
afnametijd erg lang, maar is dat ook nodig omdat er heel veel of erg bewerkelijke vragen
gesteld worden, dan beïnvloedt dit de betrouwbaarheid ook in negatieve zin: de leerlingen
worden moe en kunnen zich op de laatste vragen niet goed meer concentreren. Ten slotte is de
mate waarin objectiviteit van de beoordeling door de vraagstelling afgedwongen wordt ook
een aspect van de betrouwbaarheid van een proefwerk. Meerkeuzevragen garanderen door de
eenduidigheid van de antwoordmogelijkheden een optimale objectiviteit; zij behoeven zelfs
niet door een deskundige nagekeken en beoordeeld te worden.
Bij een proefwerk met open vragen hangt de objectiviteit van de beoordeling niet alleen af
van de eenduidigheid van de mogelijke goede antwoorden. Hier is vooral het correctie- en
beoordelingsvoorschrift van belang. Door dit zo volledig en duidelijk mogelijk te maken,
moet voorkomen worden dat verschillende deskundige correctoren - bij gebruik van dit
voorschrift - de proefwerken van de leerlingen heel verschillend (zouden) kunnen waarderen.
We zullen in de paragrafen 6.5 tot en met 6.7 bespreken hoe een wiskundeproefwerk met
open vragen zo valide en betrouwbaar mogelijk kan worden opgesteld en zo objectief
mogelijk kan worden beoordeeld. In de volgende paragraaf besteden we eerst nog enige
aandacht aan proefwerken in meerkeuzevorm.
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§ 6.4 Proefwerken in meerkeuzevorm
In de jaren zeventig zijn bij het vak wiskunde in het voortgezet onderwijs meerkeuzevragen in
gebruik gekomen. Meerkeuzevragen zijn vragen waarbij de leerlingen kiezen uit twee of meer
gegeven antwoorden. Precies één van de antwoorden is juist.
De lbo/mavo-eindexamens voor wiskunde werden vanaf het begin, in 1972, gedeeltelijk in
vierkeuzevorm afgenomen. Als voorbereiding hierop werden toen ook steeds vaker
oefenopgaven, diagnostische toetsen en wiskundeproefwerken gedeeltelijk in deze vorm
gegeven. Dat vier antwoorden per vraag aangeboden werden, heeft te maken met het
reduceren van de kans tot goed gokken, de benodigde leestijd van de volledige opgave en de
mogelijkheid voldoende zinvolle alternatieven te vinden.
Het grote voordeel van meerkeuzevragen is dat objectiviteit van de beoordeling en
betrouwbaarheid veel beter gewaarborgd zijn dan bij open vragen het geval is. De
beoordeling van meerkeuzevragen kan, na vaststelling van het antwoordmodel en het
scoringsvoorschrift, zelfs geheel aan de computer overgelaten worden, wat bij de lbo/mavoexamens gebruikelijk was. En als eenmaal een itembank is opgebouwd die, behalve een grote
verzameling meerkeuzevragen, ook de uitkomsten van statistische analyses op de resultaten
van de vragen bevat, kan heel snel een nieuwe toets met een gegarandeerde betrouwbaarheid
worden samengesteld. Bij een zorgvuldige manier van toetsconstructie kan bovendien voor
voldoende validiteit gezorgd worden.
Toch zijn meerkeuzevragen in het wiskundeonderwijs nooit populair geworden.
In de eerste plaats werden er inhoudelijke bezwaren gevoeld. Veel docenten vinden dat
gesloten vraagvormen alleen geschikt zijn voor het toetsen van feitenkennis en eenvoudige
technieken, en niet voor het beoordelen of een leerling ook wat ingewikkelder problemen
aankan. Hoewel deze opvatting discutabel is, speelt dit toch een belangrijke rol bij de
afwijzing door veel leraren van vierkeuzevragen.
In de tweede plaats is het zelf opstellen van meerkeuzevragen een veel moeizamer proces dan
het opstellen van open vragen. Een geroutineerde docent kan in betrekkelijk korte tijd een
proefwerk met open vragen ontwerpen, het bedenken van goede nieuwe vierkeuzevragen kost
veel meer tijd. Weliswaar valt op de kwaliteit van zo'n in korte tijd opgesteld traditioneel
proefwerk nog wel eens wat af te dingen, maar niet iedere docent is zich dat bewust.
Bovendien volgen de veranderingen in de wiskundeboeken elkaar in vrij hoog tempo op,
waardoor een met veel moeite opgebouwde collectie meerkeuzevragen snel weer aan waarde
inboet.
Ten slotte maakte de ontwikkeling van het wiskundeonderwijs in de realistische richting,
waarbij steeds meer opgaven in een niet-wiskundige context aangeboden worden en de
uitkomsten van wiskundige berekeningen weer naar die context terugvertaald moeten worden,
dat toetsing door meerkeuzevragen vanaf het eind van de tachtiger jaren nog meer aan
waardering verloor. Vanaf 1996 komen ze op wiskunde-eindexamens van het voortgezet
onderwijs niet meer voor.
We bespreken hier dan ook niet hoe een wiskundeproefwerk in meerkeuzevorm opgesteld zou
moeten worden. Ook het uitgebreide scala van statistische technieken om validiteit en
betrouwbaarheid van proefwerken en examens in meerkeuzevorm te bepalen laten we buiten
beschouwing. We volstaan met enkele begrippen te behandelen die in verslagen van toetsanalyses bij proefwerken en examens in vierkeuzevorm vaak worden genoemd en de criteria
te geven die voor de bijbehorende waarden gehanteerd worden. Wie over deze kennis
beschikt, kan de strekking van dit soort verslagen begrijpen.
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De betrouwbaarheid van een vierkeuzetoets kan - in tegenstelling tot de validiteit van de toets
- in een getal uitgedrukt worden: de betrouwbaarheidscoëfficiënt. Deze coëfficiënt geeft aan
hoe groot de correlatie is tussen de score op deze toets en de score op een vergelijkbare toets,
een paralleltoets, die onder dezelfde omstandigheden (dus zonder tussentijds leereffect) aan
dezelfde groep is voorgelegd. Zoals gezegd is afname van een paralleltoets in de praktijk niet
uitvoerbaar, maar op basis van de scores op de vragen van de toets zelf kan een schatting van
de betrouwbaarheidscoëfficiënt berekend worden. Hiervoor wordt meestal de KR-20 index,
genoemd naar de bedenkers Kuder en Richardson, gebruikt. Hoe groter de waarde van KR-20,
die evenals de betrouwbaarheidscoëfficiënt waarvan het een schatting is tussen 0 en 1 ligt, hoe
betrouwbaarder de toets. Voor een selectieve toets wordt meestal een KR-20 van minstens 0.8
geëist.
Om na te gaan in hoeverre de diverse leerdoelen bereikt zijn en hoe de afzondelijke vragen de items - gefunctioneerd hebben, wordt naar de zogenaamde p-waarde en de a-waarden van
elk item gekeken. De p-waarde is de fractie van het totale aantal deelnemers dat voor het
goede antwoord heeft gekozen. De a-waarden zijn de fracties van het aantal deelnemers die
voor een van de onjuiste antwoorden hebben gekozen. Een item heeft dus één p-waarde en
drie a-waarden, die alle tussen 0 en 1 liggen. Een p-waarde dichtbij 1 lijkt wel mooi: vrijwel
alle leerlingen hebben de vraag goed beantwoord, maar het betreffende item heeft nauwelijks
gedifferentieerd tussen wie die de betreffende stof goed en wie deze minder goed beheerste.
Als vuistregel geldt dat de p-waarde van een goed item 0.6 à 0.7 moet bedragen, de a-waarden
elk zo ongeveer 0.1 tot 0.15. Een a-waarde 0 of bijna 0, geeft aan dat het betreffende
antwoord niet of bijna niet als afleider heeft gefunctioneerd.
Ten slotte kan bekeken worden in hoeverre een bepaald item wat differentiërend vermogen
betreft past in de toets als geheel. Een item waarop de goede leerlingen slecht scoren, maar de
over de gehele toets slecht presterende leerlingen juist goed, is bijvoorbeeld niet zo geschikt.
Om dit na te gaan wordt de correlatie bepaald tussen de score op dat item zelf en de totaalscore op de toets, de item-test- of item-totaalcorrelatie rit , óf de correlatie tussen de
betreffende item-score en de som van alle andere item-scores van de toets, de zogenaamde
item-restcorrelatie rir . Voor een goed item moet zo'n correlatie minstens 0.3 , liever nog wat
hoger, bedragen.
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6.5

Het opstellen van een proefwerk met open vragen

Bij open vragen moeten de leerlingen zelf het antwoord formuleren. Vaak zijn meerdere
goede antwoorden en/of oplossingswegen mogelijk.
Hieronder beschrijven we een praktische strategie voor het opstellen van een proefwerk met
open vragen. We hebben de strategie de vorm gegeven van een handleiding, opgesplitst in
acht achtereenvolgens te doorlopen stappen.
Vooraf: leerdoelen formuleren.
Bij de voorbereiding van het onderwijs over de te toetsen leerstof zijn, als het goed is, de
bijbehorende leerdoelen al vastgelegd met een formulering die concreet én operationeel is.
“Concreet” wil zeggen dat uit de formulering van een leerdoel duidelijk moet blijken wélk
begrip of wélke stelling gekend en/of begrepen of wélke vaardigheid met gebruikmaking van
wélke hulpmiddelen beheerst moet worden. Een leerdoel als “de leerling moet kunnen
differentiëren” is bijvoorbeeld weinig concreet. Het gaat natuurlijk bij een bepaald stuk
leerstof om bepaalde typen functies die de leerlingen moet kunnen differentiëren en welke dat
zijn, moet uit de formulering blijken. Ook moet duidelijk zijn of de leerling bij het
differentiëren al dan niet een formulekaart (met welke in dit verband relevante formules?)
en/of een elektronisch hulpmiddel (van welk type?) mag gebruiken.
Dat een leerdoel tevens “operationeel” geformuleerd moet zijn, betekent dat duidelijk moet
zijn wélke handelingen de leerlingen moeten kunnen uitvoeren om te demonstreren dat het
leerdoel bereikt is. Het heeft weinig zin om alleen te vragen of zij een bepaalde definitie
kennen of een bepaalde stelling hebben begrepen en kunnen toepassen, ook al zou je heel
concreet aangeven welke definitie of welke stelling en welk type toepassing bedoeld wordt.
Als het antwoord “ja” is, blijft immers onduidelijk wat de kennis, het begrip of de vaardigheid
waarover de leerling denkt te beschikken, voorstelt. Dat wordt alleen duidelijk als je de
leerlingen iets laat doen: een definitie reproduceren, een bewijs opschrijven, een bepaald
probleem oplossen.
Stap 1: leerdoelen vaststellen en een lijst maken.
Pas als de te toetsen leerstof voor een groot deel of helemaal behandeld is, kan het proefwerk
opgesteld worden. Dan kunnen de vooraf geformuleerde leerdoelen nog eens bekeken worden
in het licht van hoe het onderwijs in werkelijkheid gelopen is. Pas de verzameling doelen zo
nodig aan. Nummer vervolgens de doelen. Het opstellen van een goede doelenlijst en het op
basis daarvan kiezen van de proefwerkopgaven bevordert de validiteit.
Stap 2: een plan voor de samenstelling van het proefwerk maken
Door de beperkte tijd die voor afname van het proefwerk beschikbaar is, zullen meestal niet
alle leerdoelen getoetst kunnen worden. Toch moet gestreefd worden naar een proefwerk dat
wat de inhoud van de vragen betreft representatief is voor de behandelde leerstof. Hiervoor is
een zorgvuldige keuze nodig van de leerdoelen die wél getoetst zullen worden en de fractie
van het proefwerk die ongeveer aan elk van die leerdoelen besteed zal worden.
Bovendien moet nagedacht worden over de gewenste verdeling van de proefwerkvragen over
de gedragscategorieën reproductie en productie. Een vraag behoort tot de categorie
reproductie als de leerling iets moet demonstreren dat (vrijwel) op dezelfde manier
onderwezen is. Van productie is sprake als gevraagd wordt naar een voor de leerling nieuwe
toepassing van zijn kennis of vaardigheden.
Het plan voor de samenstelling van de toets wat de aspecten inhoud en gedrag betreft kan
overzichtelijk weergegeven worden in een zogenaamde toetsmatrijs waarvan de cellen in het
inwendige nog leeg zijn. Zie het volgende voorbeeld.
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Reproductie

Productie

Gerealiseerd
totaalpercentage

Gewenst
totaalpercentage

Doel 1

20 ± 5

Doel 2

0

Doel 3

20 ± 5

Doel 4

40 ± 10

Doel 5

20 ± 5

Gerealiseerd
totaalpercentage
Gewenst
totaalpercentage

100
60 ± 10

40 ± 10

100

100

Stap 3: geschikte opgaven bedenken en/of opzoeken.
Bedenk zelf en/of zoek in (andere) schoolboeken een aantal opgaven die relevant zijn voor de
te toetsen leerdoelen van de lijst en die ook voldoende specifiek en differentiërend lijken te
zijn (zie paragraaf 6.3). Let hierbij bovendien op de volgende punten:
- Vermijd opgaven die op een heel andere manier oplosbaar zijn dan je eigenlijk wilt
toetsen. Dit soort opgaven is niet goed voor de validiteit van het proefwerk.
Als je bijvoorbeeld wilt nagaan of de leerlingen met behulp van differentiaalrekening
extreme waarden van functies kunnen berekenen, moet je niet als opgave geven:
De functie f is gegeven door f(x) = √3 sin x + cos x + 1. Bereken de extreme waarden van f.
- Stel niet meer dan één vraag per (onderdeel van een) opgave. Als bij een opgave onderdeel
a) bijvoorbeeld twee vragen bevat, is de kans groot dat een leerling nadat de eerste
beantwoord is niet meer aan de tweede denkt en doorgaat naar onderdeel b). Dit is slecht
voor de betrouwbaarheid van het proefwerk.
- Vermijd stapeling, dat wil zeggen sommen waarbij het oplossen van volgende onderdelen
afhankelijk is van het goed oplossen van een voorafgaand onderdeel. Afhankelijkheid
vermindert de betrouwbaarheid van een proefwerk.
Een voorbeeld van stapeling:
a) Bepaal een parametervoorstelling van de snijlijn l van de vlakken U: x + 2y - z = 0 en
V: 2x - y + 2z = 0.
b) Bereken de coördinaten van het snijpunt S van l met het vlak W: -x -y + 3z = 0.
Het samenvoegen van de onderdelen a) en b) tot één onderdeel verandert natuurlijk niets
aan het bezwaar van de onderlinge afhankelijkheid van de vragen. De beste oplossing is bij
b) lijn l te vervangen door een andere lijn en van die lijn de parametervoorstelling te geven.
- Vermijd opgaven die door een foutje in het begin óf vrijwel onoplosbaar óf juist heel
simpel worden. Ook dit soort opgaven is niet goed voor de betrouwbaarheid van het
proefwerk.
Zo zijn door een fout bij het bepalen van de afgeleide soms extreme waarden van functies
niet meer te bepalen, waardoor een deel van de opgave dan in het water valt. Als
bijvoorbeeld bij het differentiëren van f: x → (x2 + 3)e½ x de kettingregel vergeten wordt,
heeft de afgeleide functie geen nulpunten meer.
In feite is hier ook sprake van stapeling, nu niet in de vragen maar in de achtereenvolgende
stappen van de oplossing. Bij het genoemde voorbeeld kan het probleem vermeden worden
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door de vraag naar de extremen te laten voorafgaan door een opdracht van de vorm "Toon
aan dat f '(x) = ..." waarbij dan de juiste uitdrukking voor f '(x) na het is-gelijk-teken is
afgedrukt. Maar dan wordt niet meer getoetst of de leerlingen zelf op het idee komen de
afgeleide functie te gaan berekenen als naar extreme waarden gevraagd wordt. Als dit
laatste een leerdoel is, zou in het proefwerk ook een opgave opgenomen kunnen worden
waarin aan de leerlingen gevraagd wordt bij een andere gegeven functie de strategie voor
het bepalen van de extreme waarden te omschrijven zonder deze werkelijk uit te voeren.
- Vermijd dubbelzinnige vragen en onduidelijke formuleringen. Dit is van belang voor zowel
de validiteit als de betrouwbaarheid.
Vraag bijvoorbeeld niet: "Wat valt je hierbij op?". Gebruik geen dubbele ontkenningen,
maak niet te lange zinnen, gebruik liever geen bijzinnen. Gebruik geen wiskundige
formuleringen of symbolen die afwijken van die in het leerboek. Let ook op de scherpte
van de formulering.
Stap 4: opgavenverzameling afstemmen op doelen en gedragscategorieën.
Ken aan iedere vraag van elke opgave van de opgavenverzameling een (in verband met stap 6
voorlopig) aantal maximaal te behalen scorepunten toe dat in overeenstemming is met het
aantal te nemen stappen bij de beantwoording van de vraag en de moeilijkheid van deze
stappen. Maak de verschillen tussen de puntenaantallen voor 'gemakkelijke' stappen en
'moeilijke' stappen in het oplossingsproces niet te groot.
Ga nu bij elke vraag na welk doel van de lijst hierdoor getoetst wordt en of de vraag in de
categorie reproductie of productie valt. Noteer de nummers van de vragen en de bijbehorende
maximaal te behalen aantallen scorepunten in de betreffende cellen van de toetsmatrijs.
Bereken de totalen van de aantallen scorepunten per rij en per kolom en bereken de
percentages die deze totalen vormen van het maximaal voor het gehele proefwerk te behalen
aantal scorepunten. Ga na of deze percentages binnen de marges vallen van de
streefpercentages die in stap 2 in de toetsmatrijs zijn ingevuld. Als dit niet zo is, schrap dan
vragen en/of voeg andere toe zodat de validiteit verbetert. Ga vooral niet de oorspronkelijke
doelen of de van tevoren in de toetsmatrijs ingevulde streefpercentages oprekken om dat
leuke sommetje waar je zo trots op was, te redden. Een oude lerarenwijsheid luidt: "als je een
leuke som voor een proefwerk hebt bedacht, neem hem dan niet op in het proefwerk maar
gebruik hem in een les of gooi hem weg!"
Stap 5: toetslengte afstemmen op afnametijd.
Als de toetslengte te groot is in verhouding tot de afnametijd, moeten leerlingen zich te veel
haasten om alle opgaven af te krijgen. Dit tast de betrouwbaarheid van het proefwerk aan (zie
paragraaf 6.3). Werk daarom iedere opgave nu eens zelf volledig uit, inclusief alle tekenwerk,
net zoals een "ideale" leerling dit zou moeten doen. Stel de tijd vast die je er voor nodig hebt.
Je moet niet veel meer dan één derde van de tijd nodig hebben die voor de leerlingen
beschikbaar is. Schrap anders de nodige vragen. Zorg daarbij, met het oog op de validiteit van
het proefwerk, dat de spreiding over de leerdoelen en de gedragscategorieën goed blijft.
Gebruik hiervoor de toetsmatrijs.
Stap 6: normering (af)maken en methode van cijferbepaling bepalen.
Streep voor jezelf die vragen van het proefwerk aan die een leerling die nét voldoende van de
stof beheerst goed zou moeten beantwoorden. Controleer of het totale aantal bij deze vragen
te behalen scorepunten de helft is van of iets meer is dan het maximaal op het gehele
proefwerk te behalen aantal scorepunten. Als dit niet zo is, verbeter dit dan door aan sommige
vragen meer en/of aan andere minder scorepunten toe te kennen. Gebruik de toetsmatrijs weer
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om ervoor te zorgen dat de spreiding over de de leerdoelen en de gedragscategorieën goed
blijft.
Leg vast hoe uit de behaalde scores de proefwerkcijfers afgeleid zullen worden. Eventueel
kan eerst nog schaling van de scorepunten plaatsvinden om op een 'mooie' maximaal op het
proefwerk te behalen totaalscore uit te komen. Bij een wiskundeproefwerk is de maximale
totaalscore vaak 36 punten of 90 punten. Uit de totaalscore van een leerling wordt dan als
volgt zijn/haar proefwerkcijfer afgeleid: de score wordt in het eerste geval door 4 en in het
tweede geval door 10 gedeeld; de uitkomst wordt bij 1 opgeteld. (Zie verder paragraaf 6.7.)
Stap 7: volgorde van de opgaven bepalen.
Orden de opgaven zo dat de gemakkelijkste vraagstukken vooraan staan en de moeilijkste
achteraan en pas de nummering van de vragen in de toetsmatrijs hierbij aan. Deze
(her)ordening verhoogt de betrouwbaarheid van het proefwerk. Immers, een volgorde van
gemakkelijk naar moeilijk behoedt de leerling voor wie de moeilijkste opgaven te hoog
gegrepen zijn ervoor hier zoveel tijd aan te besteden dat hij/zij aan de eenvoudiger opgaven
niet toekomt. Verder kunnen gemakkelijkere eerste vragen bij leerlingen de spanning voor het
proefwerk een beetje wegnemen.
Nadeel van gewenning van leerlingen aan deze volgorde is dat zij dan niet leren alle opgaven
eerst eens rustig te bekijken, dan te bepalen welke opgave voor henzelf het gemakkelijkst is,
om vervolgens daarmee te beginnen. Bij een afnametijd van één lesuur zou deze aanpak
echter te veel tijd kosten. Hiermee kan beter geoefend worden bij langere proefwerken, die in
proefwerkweken weleens gegeven worden.
Stap 8: proefwerk opmaken.
Maak het proefwerk netjes op. Zorg voor een heldere lay-out en duidelijke figuren.
Vermeld de normering en de manier waarop het cijfer bepaald wordt bij de opgaven. Als
nadeel hiervan wordt wel genoemd dat de docent nu niet achteraf de normering en de
cijferbepaling kan bijstellen op grond van de resultaten. Dit geldt natuurlijk alleen voor het
geval uit de resultaten blijkt dat het proefwerk veel te gemakkelijk is geweest; tegen een voor
hen gunstige aanpassing achteraf zullen leerlingen geen bezwaar aantekenen. Een argument
om de genoemde gegevens wél vooraf bekend te maken, is dat leerlingen hierdoor in de gaten
kunnen houden of hun inspanning per onderdeel in verhouding staat tot de mogelijke
'opbrengst'. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van het proefwerk. Verder kunnen zij op deze
manier na afloop van het proefwerk zelf direct een schatting maken van het resultaat.
Het is goed het proefwerk tijdig ter becommentariëring aan een collega voor te leggen.
Eventuele fouten, onduidelijkheden of andere problemen kunnen dan nog verbeterd worden
voordat het proefwerk aan de leerlingen voorgelegd wordt.
Beter is het nog om proefwerken in sectieverband te bespreken voordat zij worden
afgenomen. Dit is bovendien een uitstekend middel om met elkaars doelen en visie(s) op de
wiskunde en het onderwijs daarin geconfronteerd te worden.
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§ 6.6 Het corrigeren van een proefwerk
Zoals in paragraaf 6.3 al is opgemerkt, is het in verband met de objectiviteit van belang een
proefwerk aan de hand van een correctievoorschrift na te kijken. Dit geldt niet alleen voor het
geval verschillende klassen hetzelfde proefwerk hebben gemaakt en verschillende docenten
aan de correctie deelnemen. Ook als één docent een proefwerk van één klas nakijkt, maakt
een correctievoorschrift het gemakkelijker om het werk van verschillende leerlingen op
dezelfde manier na te kijken en van scores te voorzien.
Als randvoorwaarde bij het opstellen van zo'n voorschrift geldt de op de opgavenbladen
vermelde normering. Alleen als er een fout in een opgave zit, kan hiervan afgeweken worden.
Correctievoorschriften die bij recente centrale schriftelijke eindexamens wiskunde gehanteerd
zijn, kun je vinden via de website van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren:
http://www.nvvw.nl. Klik achtereenvolgens op “examens”, “examenpagina” van het
wiskundelokaal van de Digitale School, en daarna bijvoorbeeld onder “vwo wiskunde B” op
“EXAMENBUNDEL.NL”. Bij de centrale schriftelijke examens stellen de correctoren volgens het
correctievoorschrift de score van iedere kandidaat vast. De omzetting van scores naar cijfers
gebeurt achteraf, op basis van regels die in de vorm van tabellen aan de scholen beschikbaar
worden gesteld, zie punt 8 van paragraaf 2 “Algemene regels" van de betreffende
correctievoorschriften. (Zie voor de omzetting van scores naar cijfers ook paragraaf 6.7.)
Uit het correctievoorschrift zou voor een deskundige corrector ondubbelzinnig moet blijken
hoeveel punten voor welke door de leerlingen gegeven antwoorden en gebruikte
oplosmethoden toegekend moeten worden. Het voorschrift moet dus niet alleen, voor een
deskundige, duidelijk zijn, het moet ook volledig zijn. Aan dit laatste kan moeilijk voldaan
worden als het voorschrift gereed gemaakt wordt voordat de toets is afgenomen. Het is in
verband met de gewenste volledigheid van belang het correctievoorschrift pas op te stellen als
eerst een inventarisatie gemaakt is van alle verschillende antwoorden en oplossingsmethoden
die in het leerlingenwerk voorkomen. Als het aantal leerlingen dat het proefwerk gemaakt
heeft groot is, bijvoorbeeld bij een gecoördineerd proefwerk voor meerdere parallelklassen,
zal echter vaak met inventarisatie op een steekproef volstaan worden. Als bovendien de tijd
dringt, wordt inventarisatie ook weleens achterwege gelaten. Dan wordt soms tijdens de
correctie het correctievoorschrift nog aangevuld. Bij de centrale schriftelijke eindexamens
wiskunde komt zo'n aanvulling zelden voor. Wél organiseert de Nederlandse Vereniging van
Wiskunde-leraren jaarlijks in de correctieperiode na het eerste tijdvak bijeenkomsten waarop
mondelinge afspraken over "interpretatie" van de voorschriften worden gemaakt.
Zeker bij wat gecompliceerder werk is het goed per opgave te corrigeren, de leerlingenwerken
daarbij niet steeds in dezelfde volgorde door te werken en niet naar de namen op het werk te
kijken. Er is namelijk vastgesteld dat - als langdurig gecorrigeerd wordt - op den duur minder
nauwkeurig wordt nagekeken, dat de corrector na een heel goed werk de neiging heeft het
volgende als te slecht te interpreteren en omgekeerd, en dat de indruk die de corrector eerder
heeft opgedaan van de kennis en vaardigheden van de leerling de scoring kunnen
beïnvloeden.
De objectiviteit kan ook verbeterd worden door een tweede corrector hetzelfde werk nog eens
te laten nakijken en bij verschillen door overleg tot overeensteming te komen of het
gemiddelde van de betreffende deelscores te nemen. Een tweede corrector inzetten bij
proefwerken is niet gebruikelijk; bij de centrale schriftelijke eindexamens wiskunde op het
voortgezet onderwijs gebeurt dit wél.
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§ 6.7 Cijfers geven
Tot slot van dit hoofdstuk besteden we nog aandacht aan het geven van cijfers op school.
Doordat wij (bijna) allemaal van jongs af eraan gewend zijn dat schoolwerk aan de hand van
een cijferschaal van 1 tot en met 10 beoordeeld wordt, zijn we geneigd het gebruik van deze
schaal als vanzelfsprekend te beschouwen. Dat is het echter niet. In andere landen worden
soms andere schalen gebruikt, in Duitsland bijvoorbeeld vaak een schaal van 1 tot en met 5, in
Amerika een schaal met de letters A tot en met D.
In paragraaf 6.5 is bij stap 6 van de 'handleiding' voor het opstellen van een
wiskundeproefwerk met open vragen besproken hoe in het huidige Nederlandse
wiskundeonderwijs meestal uit het totale aantal door een leerling behaalde scorepunten het
cijfer wordt afgeleid. Deze methode komt erop neer dat er een lineair functie gebruikt wordt
om uit de totaalscore het cijfer af te leiden, waarbij wie het maximale aantal punten behaald
heeft een 10 krijgt, wat voor "uitmuntend" staat, en wie 0 punten gescoord heeft het cijfer 1
krijgt, wat staat voor "zeer slecht". Het is dus niet juist om over het laagste cijfer dat op onze
cijferschaal voorkomt te spreken als over "een punt cadeau" of "een punt voor de moeite",
zoals wel eens gedaan wordt.
Dat het op veel scholen gewoonte is geworden om bij wiskundeproefwerken een normering te
hanteren met 90 scorepunten om de afstand tussen het cijfer 1 en het cijfer 10 te overbruggen,
heeft te maken met de wens de behaalde proefwerkcijfers in één decimaal nauwkeurig te
geven. Deze gewoonte is ontstaan onder invloed van de wijze van normeren en cijfers bepalen
bij de centrale schriftelijke eindexamens. Zeker in het geval van proefwerken met een
afnametijd van één lesuur is de gesuggereerde nauwkeurigheid maar schijn. Het
meetinstrument - het proefwerk - is helemaal niet zo valide en betrouwbaar, en de aflezing de correctie - is ook niet zo objectief, dat de vaststelling van cijfers tot op een tiende
nauwkeurig zinvol is.
Dat het verband tussen behaalde totaalscore en cijfer ondubbelzinnig bepaald is, bevordert
natuurlijk de objectiviteit van de beoordeling. De lineariteit is hiervoor niet van belang. Bij de
centrale examens wordt een stuksgewijs lineair verband gebruikt als onder andere uit
gegevens van de daarbij gehouden steekproef en die van een 'referentie-examen' gebleken is
dat het examen wat gemakkelijker of moeilijker is uitgevallen dan bedoeld was. Zie [7] voor
nadere gegevens over de methode die sinds het jaar 2000 bij de centrale examens gehanteerd
wordt om behaalde scores in cijfers om te zetten.
Dat de cijfers 1 tot en met 5 van onze cijferschaal als onvoldoende, en de 6 tot en met de 10
als voldoende worden beschouwd, is ook niet vanzelfsprekend. Tot 1930 gold in Nederland
de 5 niet als "onvoldoende", maar als "zwak voldoende". De regering wilde toen door de
bepaling dat de 5 als onvoldoende moest worden opgevat, de eisen op de scholen verzwaren.
Het opvallende is nu dat dit geen effect had: het percentage zittenblijvers was voor en na 1930
hetzelfde. Leraren pasten hun beoordeling aan de nieuwe situatie aan, zodat er niets
veranderde.
Het totale aantal behaalde scorepunten dat overeenkomt met de grens tussen onvoldoende en
voldoende op de cijferschaal, wordt de cesuur genoemd. Nu de grens (midden) tussen het
cijfer 5 en het cijfer 6 ligt, is bij het gebruikelijke lineaire rekenmodel de cesuur precies de
helft van de maximaal te behalen totaalscore. Dit betekent niet dat ook maar de helft van de
stof, of de hele stof half, beheerst behoeft te worden. Door de normering en het
correctievoorschrift samen wordt bepaald wat nodig is om de cesuur te bereiken. Een andere
normering en een ander correctievoorschrift bij hetzelfde proefwerk kunnen het percentage
voldoendes heel anders doen uitvallen.
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Uit proefwerkcijfers wordt meestal door middelen een rapportcijfer afgeleid: een 4 en een 8
geven als resultaat een 6. Ook dit is niet logisch of vanzelfsprekend. De cijfers zijn in dit
verband - evenals de letters waarmee men in Amerika werkt - in feite kwalitatieve predikaten:
4 betekent "zwak", 6 betekent "voldoende", 8 "goed". En is een keer zwak en een keer goed
presteren gemiddeld voldoende?
De veronderstelling bij middelen is dat het verschil tussen twee opeenvolgende cijfers van de
schaal op ieder hoogte van de schaal hetzelfde is; dus dat het verschil tussen een 8 en een 9
hetzelfde is als tussen een 3 en een 4. Het is maar de vraag of dat juist is. Als het gaat om
cijfers voor verschillende typen prestaties, bijvoorbeeld een proefwerk respectievelijk een
werkstuk maken, is het middelen van cijfers al helemaal een kwestie van het vergelijken van
appels en peren. Toch wordt dat, misschien bij gebrek aan alternatieven, vaak gedaan. Het
gebruiken van cijfers en het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen met de getallen die met
die cijfers aangeduid worden, suggereert een zekerheid en nauwkeurigheid die grotendeels
schijn is. Juist een wiskundedocent tot wiens beroep het gerekend kan worden verantwoord
met cijfers om te gaan, moet zich dat bewust zijn.
Opdracht
Kies in overleg met je docent vakdidaktiek of je schoolpracticumdocent een hoofdstuk of deel
van het boek/dictaat waarover je een proefwerk kunt opstellen. Kies zo mogelijk een stuk
waarover je schoolpracticumdocent of jijzelf binnenkort zelf een proefwerk moet afnemen en
leg zo mogelijk je ideeën aan je schoolpracticumdocent voor.
Stel volgens de procedure beschreven in paragraaf 6.5 een proefwerk/tentamen op. Maak er
ook een correctievoorschrift bij, zie paragraaf 6.6.
Je moet inleveren:
• de lijst met concrete en operationele doelen (het resultaat van stap 1);
• de geheel ingevulde toetsmatrijs (het resultaat van de stappen 2 en 4, eventueel nog
aangepast in de stappen 5, 6 en 7);
• het proefwerk (het resultaat van stap 8);
• een volledige uitwerking van de proefwerkvragen (een deel van het resultaat van stap 5);
• de normering en de berekeningswijze van de cijfers (het resultaat van stap 6);
• het correctievoorschrift.
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