Begripsontwikkeling in het
wiskundeonderwijs

Frank olde Hartman & Renee Springer
Universiteit Twente
Faculteit Gedragswetenschappen
Afdeling Elan
Leerstoel Elan

Opdrachtgever

Auteurs

Universiteit Twente

Universiteit Twente
Frank olde Hartman
Renee Springer
Versie 0.1

11 mei 2004

s9806210
s9913947

I.

Voorwoord

Voor u ligt het onderzoeksrapport van de vakken Onderzoek van Onderwijs, Capita
Selecta I, Capita Selecta II en Vakdidactiek III. Dit onderzoeksrapport vormt de
afronding van onze Universitaire Wiskunde Lerarenopleiding.
In dit onderzoeksrapport wordt onderzocht of het mogelijk is leerlingen uit de tweede
klas een hoger abstractieniveau te laten bereiken met behulp van een nieuw
computerpakket. Er wordt gewerkt met een elektronische leeromgeving (Spage) en
met een computertekenpakket voor meetkunde (Cinderella). Op basis van het
taalgebruik van leerlingen in de stapsgewijze antwoorden, wordt de ontwikkeling in
wiskundige begripsvorming vastgesteld.
Doordat er op scholen gewerkt moest worden met Spage, moest Spage eerst worden
geïnstalleerd op de computers op de scholen. Dit klinkt allemaal simpel en makkelijk.
Het tegendeel bleek echter waar: computers waar Spage niet op draait, scholen waar
alleen de systeembeheerder programma’s op computers mag installeren, erg trage
computers en last but not least docenten die niet zijn te porren voor een nieuwe
manier van lesgeven.
Hiermee proberen we aan te geven dat de invoering van een nieuwe manier van
lesgeven op een school veel verzet oproept. Het te graag willen vasthouden aan het
bekende (verzuren) en bang zijn voor het nieuwe zijn twee typerende kenmerken van
veel docenten en scholen. Desalniettemin hebben we met veel plezier en
enthousiasme gewerkt aan dit onderzoek.
Gedurende de tijd dat we bezig zijn geweest met deze opdracht hebben we veel
geleerd. Wij willen iedereen bedanken die op één of andere manier een bijdrage heeft
geleverd aan dit onderzoeksrapport.
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In het bijzonder willen wij onze begeleidster dr. N.C. Verhoef bedanken voor haar
bijdrage en altijd enthousiaste begeleiding.
Wij hopen dat deze onderzoeksopdracht zal bijdragen aan een verdere ontwikkeling
en verbetering van de invoering van ICT in het onderwijs.
Renee Springer en Frank olde Hartman
Enschede, 12 mei 2004
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II. Samenvatting
Het abstractieniveau van leerlingen in de onderbouw is laag. Een reden hiervoor kan
zijn dat het onderwijs leerlingen (in de onderbouw) onvoldoende intellectuele
uitdaging biedt. Dit zou kunnen komen doordat leerlingen in de onderbouw zo lang
mogelijk bij elkaar op één niveau worden gehouden. Dit niveau is, doordat iedereen
mee moet kunnen komen, voor veel kinderen te laag. In dit onderzoek wordt gekeken
of het mogelijk is het abstractieniveau van leerlingen uit 2Havo/VWO klassen te
verhogen met behulp van een nieuwe manier van lesgeven, middels een elektronische
leeromgeving.
Er heeft geen meetbare verhoging van het abstractieniveau plaatsgevonden.
Desalniettemin worden de velden in het antwoordsjabloon in de loop van het project
steeds vollediger en wiskundig correcter ingevuld. Daarnaast blijkt dat aan het eind
van het project veel leerlingen alleen het veld met de berekening inclusief de
bijbehorende formules invullen. Dit betekent dat leerlingen de gegevens van de
andere velden min of meer in het hoofd hebben zitten en deze niet meer opschrijven.
Omdat de antwoorden goed zijn, betekent dit dat de leerlingen zich het begrip eigen
hebben gemaakt.
Het elektronische materiaal moet op verscheidene punten worden aangepast opdat er
betere leerresultaten verkregen worden. Het laden van animaties duurt te lang. Het
lexicon in Spage moet leerlingvriendelijker worden zodat dit meer geraadpleegd
wordt door zowel docent als leerling. De elektronische leeromgeving moet robuuster
worden gemaakt. Er is gebleken dat de elektronische leeromgeving snel crasht. Het
antwoordsjabloon moet meer toegespitst worden op de verschillende soorten vragen
en toegankelijker worden voor docent en leerling.
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Het nakomen van gemaakte afspraken werd door de betrokken docenten veelvuldig
verzaakt. De docenten moet duidelijk gemaakt worden dat van hen wordt verwacht
dat ze zich ook aan de afspraken houden. Het is daarom min of meer noodzakelijk om
aan het begin van het onderzoek een planning uit te delen met daarin alle actiepunten
die van de docent worden verwacht. Over het algemeen zijn er weinig docenten
enthousiast over de invoering van een nieuwe manier van lesgeven.
Leerlingen vinden de nieuwe manier van lesgeven in het begin erg leuk, maar al snel
hunkeren ze naar een ‘klassieke’ wiskundeles. Leerlingen vinden het werken met de
elektronische leeromgeving snel saai en hebben moeite om vijftig minuten
geconcentreerd achter de computer te zitten. Het is daarom van belang dat er een mix
komt van ‘klassieke’ en nieuwe wiskundelessen.
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IV. Introductie

IV.1 Aanleiding
Het bètaonderwijs dreigt in de slop te raken. Steeds meer jongeren kiezen op grond
van hun vakattitude en hun vakbeleving voor een alfa- of een gammastudie in plaats
van een bètastudie. Het onderwijs in de bètavakken staat onder zware druk.Wiskunde
heeft onder de bètavakken ongeveer de slechtste reputatie bij leerlingen (Van Dalen,
2003). Misschien biedt het onderwijs hen, ondanks het enthousiasme van de docenten,
onvoldoende intellectuele uitdaging. Dit zou kunnen komen doordat leerlingen in de
onderbouw zo lang mogelijk bij elkaar op één niveau worden gehouden. Dit niveau is,
doordat iedereen mee moet kunnen komen, voor veel kinderen te laag. In de boeken
en dus ook in de lessen gaat alle aandacht uit naar echte of vermeende toepassingen.
Voor enige abstractie is in de onderbouw nauwelijks plaats. Daardoor moet er in de
bovenbouw te veel aandacht worden gegeven aan elementaire zaken die al in de
onderbouw afgehandeld hadden moeten zijn (Groen 2003).
Dit alles gaf aanleiding tot het creëren van een onderzoeksopdracht over de
mogelijkheden om het abstractieniveau van 2Havo/VWO leerlingen te verhogen.

IV.2 Conceptueel raamwerk
In de literatuur komt naar voren dat leerlingen inderdaad vrij vroeg in staat zijn te
denken en werken op een hoger abstractieniveau dan nu wordt aangeboden. Te laat
verschuift dus de aandacht naar het ontwikkelen van het leren denken los van de
toepassingen (Groen, 2003). Met ‘denken’ wordt hier het beschrijven, bewerken en
manipuleren met tekens, representaties van begrippen, bedoeld (Seel & Winn, 1973).
Sommige tekens hebben direct betrekking op het gesimuleerde begrip. Deze tekens,
‘plaatjes’, zijn verbale representaties van realistische situaties. Als één of enkele
eigenschappen van een begrip worden gerepresenteerd worden ze ‘figuren’ genoemd.
In de wiskunde gaat het dan om numerieke, grafische en analytische representaties.
Tekens die het begrip symboliseren heten ‘symbolen’. In de wiskunde zijn dat
verzamelingstheoretische representaties.
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Denken, het gebruik van tekens, is nauw verweven met redeneren of argumenteren.
Zo onderscheidt Van Hiele (1973) bij het gebruik van wiskundige begrippen drie
argumentatieniveaus. Het nul-niveau (Van Hiele noemt dat ook wel het
‘grondniveau’) is het niveau van de beschrijving en de zintuiglijke waarneming. Op
een niveau hoger, het eerste niveau, worden eigenschappen geformuleerd. En op een
nog hoger niveau, het tweede niveau, worden eigenschappen logisch geordend.
Volgens Van Hiele wordt de overgang van het nul-niveau naar het eerste niveau
bepaald door reflectie op de oorspronkelijke situatie of verbale beschrijving
(‘plaatjes’): de argumenten zijn gebaseerd op het in woorden vastleggen van
waarnemingsfeiten. Tijdens het overgangsproces is een ontwikkeling in de vaktaal
van de wiskunde waar te nemen van spreektaal naar formele taal. De overgang van
het eerste naar het tweede niveau van Van Hiele wordt bereikt in een proces van
analyse en objectivering van het eerste niveau. Representaties in de vorm van
schema’s (‘figuren’) ondersteunen het proces van analyse en objectivering. Er ontstaat
op basis van formele taal een overgang naar de taal van de symbolische of
mathematische logica, kortweg logica genoemd (Van Dalen, 1971). Op dit tweede
denkniveau bestaat de argumentatie uit logische operaties met verzamelingen
(‘symbolen’). De ontwikkeling van wiskundige begrippen is te beschouwen als een
groeiproces dat begint op het nul-niveau (concreet), en vervolgens via het eerste
niveau (computergebruik) eindigt op het tweede niveau (abstract). De groei wordt
bevorderd door transfer van representaties van wiskundige begrippen tussen deze drie
verschillende niveaus. Daarom dient kennis over wiskundige begrippen onderling
samenhang te vertonen. Deze samenhang wordt gestimuleerd door ‘heen en weer te
pendelen’ tussen representaties van één wiskundig begrip op verschillende niveaus,
waardoor de vorming van misconcepten kan worden voorkomen (Van Streun, 2000).
In dit onderzoek wordt het oplossen van problemen als onontbeerlijk beschouwd voor
de ontwikkeling van wiskundige begripsvorming. Voor het aanpakken van
wiskundige problemen zijn naast feitelijke kennis ook denkmethoden nodig. (Van
Streun, 2000). Met denkmethoden worden mentale wiskundige activiteiten bedoeld,
anders dan het uitvoeren van algoritmen, die nodig zijn om problemen op te lossen. In
navolging van Dijkstra en Van Merriënboer (1997) worden drie typen problemen
onderscheiden. In het eerste type, toepassingsproblemen, gaan de wiskundige
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problemen over het toepassen van wiskundige begrippen. De strategie om
toepassingsproblemen op te lossen bestaat uit het tot stand brengen van koppelingen
tussen wiskundige begrippen en onbekende, denkbeeldige en realistische situaties. In
het tweede type, onderzoeksproblemen, gaan de wiskundige problemen over het
mathematiseren van situaties waarin de verandering en de verklaring van de
verandering in situaties centraal staan (Van Schalkwijk, 1998). De strategie om
onderzoeksproblemen op te lossen bestaat uit het leggen van verbanden tussen
wiskundige begrippen, bewerkingen van wiskundige begrippen en toepassingen van
wiskundige begrippen. In het derde type tenslotte, ontwerpproblemen, gaat het om
wiskundige problemen die zich in de werkelijkheid voordoen en waarvoor een model
ontworpen moet worden om het probleem op te lossen (Koole, 2000). Strategieën om
ontwerpproblemen op te lossen bestaan uit het ontwerpen en interpreteren van één of
meerdere modellen. De strategieën voor het oplossen van de drie typen wiskundige
problemen zijn met elkaar verbonden. Zo wordt het kunnen toepassen van wiskundige
begrippen (het oplossen van toepassingsproblemen) als voorwaardelijk gezien voor
het ‘onderzoekend wiskunde leren’ (het oplossen van onderzoeksproblemen).
Daaropvolgend kan zich creativiteit ontwikkelen om een aanzet te geven om
praktijkproblemen (het oplossen van ontwerpproblemen) aan te pakken.

IV.3 Opdracht
IV.3.a Opdrachtformulering
Het uitgangspunt van deze opdracht was de volgende opdracht: onderzoek de
mogelijkheid van het verhogen van het abstractieniveau van 2Havo/VWO leerlingen
met behulp van een electronische leeromgeving.

IV.3.b Doel van de opdracht
Het doel van de opdracht is enerzijds analyseren in hoeverre het mogelijk is het
abstractieniveau van 2Havo/VWO leerlingen te verhogen. Anderzijds is het doel
beargumenteren of er daadwerkelijk een abstractieverhoging heeft plaatsgevonden en
op welke manier de electronische leeromgeving aangepast moet worden opdat het
beter toepasbaar is en functioneert in de toekomst.
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IV.4 Afbakening
De eerste afbakening vloeit voort uit het feit dat in het onderzoek alleen tweede
klassen uit het voortgezet onderwijs zijn beschreven. De tweede klassen zijn verspreid
over twee verschillende scholen. Dit zijn respectievelijk het Bonhoeffer College
locatie Bruggertstraat (BCB) en de Openbare Scholengemeenschap Erasmus (OSG).
Het type tweede klas verschilt: er zijn homogene VWO-, gymnasium- en Havoklassen maar ook heterogene Havo/VWO-klassen. Het aantal leerlingen varieert van
15 tot 31 per klas.
Het onderzoek beperkt zich tot hoofdstuk negen (Inhouden en vergrotingen) uit Getal
en Ruimte 2HV2. Deze tweede afbakening is een direct gevolg van de eerste
afbakening. Hoofdstuk negen wordt uitgevoerd in de daarvoor ontwikkelde
elektronische leeromgeving Spage. Het computerpakket Cinderella dient als
elektronisch werkboek. Kenmerkend voor het leermateriaal is dat de opgaven zijn
gecategoriseerd, antwoorden stapsgewijs moeten worden gegeven en het lexicon de
theorie vervangt.
De derde afbakening wordt gevormd door toetsing van de abstracte begripsvorming
aan de hand van de daarvoor ontwikkelde onderzoeksinstrumenten de woordkeus in
de antwoordvelden. De onderzoeksinstrumenten bestaan uit:
1) semi-gestructureerde interviews
2) vragenlijsten
3) observatielijsten
4) evaluatielijsten
5) uitwerkingen opdrachten
In overleg met betrokkenen is besloten de antwoordvelden zowel aan het begin van
het hoofdstuk, als halverwege en aan het eind te analyseren.
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IV.5 Aanpak
Om antwoorden op de onderzoeksvragen te vinden en de hypothesen te toetsen wordt
tijdens het project geobserveerd met behulp van observatielijsten in verschillende
klassen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten om de mening van de
leerlingen vast te stellen. De vragenlijsten bevatten gesloten vragen. De antwoorden
van de leerlingen op de opgaven zullen worden gebruikt om deze vorm van onderwijs
te analyseren. Evaluatielijsten en semi-gestructureerde interviews zullen gebruikt
worden om de mening van de docenten in kaart te brengen. De mening van de
leerlingen wordt verwerkt met EXCEL.

IV.6 Opbouw verslag
In hoofdstuk vier wordt een introductie gegeven. In het bijzonder wordt ingegaan op
het conceptueel raamwerk. Tevens wordt er de opdrachtformulering en het doel van
de opdracht beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf een korte uitleg gegveven
van Spage, Cinderella en het antwoordsjabloon. In hoofdstuk zes wordt een
beschrijving gegeven van het onderzoek. Er worden onderzoeksvragen, deelvragen en
hypothesen opgezet. Eveneens worden de onderzoeksinstrumenten, dataverwerking
en –analyse uitvoerig besproken. De conclusies zijn terug te vinden in hoofdstuk
zeven. Afsluitend worden in hoofdstuk acht aanbevelingen voor verder onderzoek
gedaan.
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V

Spage, Cinderella en het antwoordsjabloon

V.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het gebruikte computerpakket nader toegelicht. Het bestaat uit
drie componenten: de elektronische leeromgeving Spage, het softwarepakket
Cinderella en het antwoordsjabloon. Hieronder wordt eerst de elektronische
leeromgeving en daarna het meetkundeprogramma Cinderella toegelicht. Tenslotte
komt het antwoordsjabloon aan bod.

V.2

Spage

De elektronische leeromgeving Spage is de omgeving waarin de leerlingen de
opgaven maken en de stof leren. Leerlingen kunnen een opgave selecteren, waarna
deze op het scherm komt. Naast de opgave zijn de verschillende antwoordvelden te
vinden die de leerling moet invullen. Dit wordt weergegeven in figuur 1. Omdat er
geen klassikale instructie is moet alle theorie in Spage kunnen worden teruggevonden.
De uitleg gaat aan de hand van de opgaven. Als een leerling een begrip niet begrijpt is
het mogelijk dit begrip aan te klikken. Er opent zich dan een scherm met uitleg over
het begrip en representaties op de drie verschillende abstractieniveaus. Deze
begrippen zijn ook te vinden door naar het lexicon te gaan. De leerling krijgt dan een
lijst met alle aanwezige begrippen en kan daar een keus uit maken. Het lexicon biedt
leerlingen de mogelijkheid om begrippen op meerdere manieren uitgelegd te krijgen.
Er zijn immers in de lexicon meerdere representaties van hetzelfde begrip te vinden.
Als het antwoord is ingevuld moet de leerling op “verzenden” drukken, waarna de
juiste uitwerking in beeld komt. De uitwerking van de leerling wordt verstuurd naar
de leerling zelf, de docent en naar een speciaal aangemaakt emailadres voor dit
onderzoek.
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In figuur 1 is een aantal voorbeelden van schermen te zien die de leerling voor zich
kan krijgen.

Figuur 1: Voorbeelden van schermen in Spage

V.3

Cinderella

Cinderella is een softwareprogramma voor meetkunde. Het programma is zo
ontworpen dat het enerzijds wiskundig correct is, anderzijds is het eenvoudig in het
gebruik. Het verschil tussen Cinderella en andere soortgelijke softwareprogramma’s is
dat Cinderella mogelijkheden biedt extra relaties tussen verschillende elementen aan
te geven: een lijn kan zowel een lijn snijden als parallel zijn aan een andere lijn. In het
complete pakket is Cinderella gebruikt voor het verduidelijken van verschillende
figuren en dient derhalve als een werkboek. De tekeningen hiervan stonden in
Cinderella en de leerlingen konden hier zelf verder in werken en/of er conclusie(s) uit
trekken. In figuur 2 is een voorbeeld van een tekening gemaakt in Cinderella te zien.
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Figuur 2: voorbeeld van een tekening in Cinderella

V.4

Antwoordsjabloon

Zoals in de inleiding is aangegeven is het systematisch aanpakken van wiskundige
problemen van wezenlijk belang voor het verhogen van het abstractieniveau van
leerlingen. Omdat de leerlingen de gehele uitwerking op de computer maken is ervoor
gekozen deze systematische aanpak consequent door te voeren. In het gebruikte
hoofdstuk komen twee soorten problemen voor: ten eerste toepassingsproblemen en
ten tweede onderzoeksproblemen. Bij toepassingsproblemen bestaat de strategie uit
het tot stand brengen van koppelingen tussen wiskundige begrippen en onbekende,
denkbeeldige en realistische situaties. De strategie voor onderzoeksproblemen bestaat
uit het leggen van verbanden tussen wiskundige begrippen, bewerkingen van
wiskundige begrippen en toepassingen van wiskundige begrippen. Deze strategieën
zijn vervolgens verwerkt in een standaardantwoordsjabloon voor elk van deze
problemen. In tabel 1 staan de antwoordsjablonen voor deze twee problemen.
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Veld

Toepassingsprobleem

Onderzoeksprobleem

1

Toepassing in de realiteit

Wiskundig begrip

2

Ordenen van de gegevens

Ordenen van de gegevens

3

Beschrijven

Horizontaal mathematiseren

4

Bewerken

Verticaal mathematiseren

5

Reflecteren

Concluderen

6

Reflecteren
Tabel 1: Antwoordsjablonen

Het antwoordsjabloon voor een toepassingsprobleem bestaat uit vijf antwoordvelden.
In het eerste antwoordveld, de toepassing in de realiteit, moet de wiskundige vertaling
van het reële probleem worden gegeven. Het ordenen van de gegevens komt in het
tweede veld, waarna de aanpak van de opgave, de benodigde begrippen en hun
samenhang (formules) in het derde veld komen. De daadwerkelijke berekening hoort
vervolgens in het vierde veld. Het vijfde en laatste veld is bedoeld voor een reflectie
op het antwoord. Hier wordt zowel een reflectie van de gevolgde aanpak als een
reflectie op het gevonden antwoord beoogd.
Het antwoordsjabloon voor een onderzoeksprobleem bestaat in totaal uit zes velden.
In het eerste veld is bedoeld voor het wiskundige begrip waar de opgave over gaat.
Het ordenen van de gegevens komt in het tweede veld, waarna de vertaling van het
probleem van realiteit naar wiskunde in het derde veld komt. Dit derde veld draagt de
naam “horizontaal mathematiseren” wat betekent dat het probleem in de breedte
wordt geanalyseerd: welk deel van de wiskunde is er nodig, welke begrippen en
formules komen aan bod. Het vierde veld, verticaal mathematiseren, gaat vervolgens
de diepte in: het antwoord wordt daadwerkelijk berekend. De conclusies komen dan
in veld 5, waarna de reflectie op zowel de gevolgde aanpak als de gevonden oplossing
in veld 6 komt.
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VI Het onderzoek

VI.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het onderzoek. Ten eerste
worden de verschillende onderzoeks- en deelvragen en de hypothesen beschreven.Ten
tweede wordt besproken hoe het onderzoek is aangepakt. Tenslotte worden de
resultaten van het onderzoek besproken. In de eerste paragraaf komen de onderzoeksen deelvragen aan bod. Paragraaf twee behandelt vervolgens de hypothesen op de
verschillende vragen, waarna in paragraaf drie de onderzoeksaanpak uitgesplitst naar
de verschillende onderzoeks- en deelvragen aan bod komt. Paragraaf vier licht
vervolgens de gebruikte onderzoeksinstrumenten toe. De analyse van de verzamelde
data wordt uiteindelijk besproken in paragraaf vijf. Uitleg over het elektronische
materiaal (Spage (gecategoriseerde opgaven, antwoordsjabloon en begrippenlijst) en
Cinderella) is te vinden in hoofdstuk V.

VI.2 Onderzoeksvragen en deelvragen
Met in gedachten de opdrachtformulering zijn de volgende twee onderzoeksvragen
met de bijbehorende deelvragen gedefinieerd.
1) In hoeverre stimuleert het gebruik van het elektronisch materiaal het wiskundig
denkvermogen en dus het abstractieniveau van leerlingen?
2) Hoe kan het elektronische materiaal verbeterd worden zodat er (in de toekomst)
betere leerresultaten verkregen worden?

Deelvragen bij onderzoeksvraag 2
a) Welke invloed kan de docent in dit systeem uitoefenen op het leerproces
b) Is er in dit systeem mogelijkheid voor onderwijs toegespitst op de individuele
behoeftes van de leerling
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VI.3 Hypothesen
Aan de hand van de onderzoeksvragen en deelvragen zijn de onderstaande hypothesen
opgesteld:

Hypothese van onderzoeksvraag 1
Het gebruik van het elektronisch materiaal zorgt ervoor dat leerlingen telkens op
dezelfde vaste manier een opgave aanpakken. Door deze standaard aanpak zal de
leerling elke som op een dergelijke manier aanpakken. Een gevolg hiervan zal zijn dat
een leerling sneller en beter relaties tussen begrippen (theorie) en opgaven
(toepassing) zal leggen. Met andere woorden het abstractieniveau van een leerling
wordt verhoogd.

Hypothese van onderzoeksvraag 2
De elektronische leeromgeving is een volledig nieuwe manier van
wiskundeonderwijs. Dit betekent dat er geen informatie is over de voor- en nadelen
van dit systeem. Derhalve kunnen op dit moment geen voorspellingen gedaan worden
over mogelijke verbeterpunten. Deze zullen in de loop van het onderzoek naar voren
moeten komen.

Hypothese van deelvraag a
De docent kan in dit systeem een andere invulling geven aan de les. In principe is het
hele leerproces vastgelegd door de elektronische leeromgeving. Het lexicon vervangt
de theorie uit het lesboek. De docent kan het leerproces van de leerling sturen door
telkens te wijzen op de verschillende representaties van de begrippen in het lexicon.
Door heen en weer te pendelen tussen de representaties op de verschillende niveaus
kan de docent de begripsvorming bij de leerling stimuleren.
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Hypothese van deelvraag b
Voor de getalenteerde leerling kan het onderwijs worden toegespitst op zijn of haar
individuele behoeftes, doordat opgaven overgeslagen kunnen worden. Dit was ook
mogelijk in het traditionele systeem. De docent kan nu echter zelf extra opgaven
toevoegen aan het systeem en zo de stof voor de getalenteerde leerling uitdagend
houden.
De zwakkere leerling heeft over het algemeen meer behoefte heeft aan extra oefenstof
en uitleg. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat de leerling een begrip
niet snapt. De leerling zal dus meer opgaven moeten maken over dit begrip, zodat hij
of zij meer representaties van het begrip op hetzelfde niveau krijgt aangereikt. Op
deze manier kan ook de zwakkere leerling zich het begrip eigen maken.

VI.4 Aanpak per onderzoeksvraag
Zoals in de inleiding is aangegeven richt dit onderzoek zich op de vraag of het
mogelijk is het leren abstract te denken van leerlingen uit de tweede klas Havo/VWO
te versnellen door middel van een nieuwe manier van lesgeven. Hierbij wordt
enerzijds gekeken naar de effectiviteit van het computerpakket zoals dat nu
ontworpen is (procesgericht), anderzijds naar de mogelijke verbeterpunten voor de
toekomst (productgericht).
Hieronder is per onderzoeks- en deelvraag de onderzoeksaanpak gespecificeerd.
Eventuele genoemde onderzoeksinstrumenten zijn in paragraaf VI.5 terug te vinden.

VI.4.a Onderzoeksvraag 1
Volgens de theorie van Van Hiele is het mogelijk aan de hand van het woordgebruik
van een leerling vast te stellen op welk abstractieniveau hij of zij een begrip beheerst.
In dit onderzoek is gekozen voor het vergelijken van verschillende uitwerkingen van
opgaven op verschillende tijdstippen om op deze wijze het abstractieniveau vast te
stellen. In deze uitwerkingen wordt gezocht naar steekwoorden die kenmerkend zijn
voor de verschillende niveaus. Door uitwerkingen van opgaven te bekijken die aan het
begin, halverwege en aan het eind van het onderzoek zijn gemaakt is vast te stellen of
er daadwerkelijk een ontwikkeling in het abstracte denken heeft plaatsgevonden.
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VI.4.b Onderzoeksvraag 2
Om mogelijke verbeterpunten aan het licht te brengen is gekeken hoe het
computerpakket in de lessen werkt. Hiervoor is geobserveerd in verschillende klassen.
Daarnaast is aan zowel docenten als leerlingen hun mening gevraagd over deze
nieuwe manier van lesgeven en les krijgen. Er is gekeken naar de werking van het
programma Spage, de implementatie van het meetkundepakket Cinderella, het effect
van het consequente gebruik van een standaardantwoordsjabloon en het plezier in de
wiskundelessen van zowel de leerlingen als de docent.
Belangrijk is dat het computerpakket niet alleen het wiskundig denkvermogen
stimuleert, maar dat het überhaupt implementeerbaar is op een school. Hiervoor moet
het computerpakket bestand zijn tegen incidentele problemen zoals ziekte en onkunde
in het omgaan met een computer van zowel een docent als leerling. Daarnaast is het
van groot belang dat de lessen leuk zijn en blijven voor docenten en leerlingen.
Immers, zonder motivatie van docent en/of leerling kan zelfs het beste
computerpakket geen positief effect boeken.

VI.4.c Deelvraag a
De invloed die de docent kan uitoefenen op het leerproces in het nieuwe systeem
wordt onderzocht door te observeren in verschillende klassen. Tijdens het observeren
bij verschillende docenten wordt gekeken of de lessen op dezelfde wijze zijn in
gericht. Eventuele verschillen worden tevens geconstateerd door de analyse van de
semi-gestructureerde interviews met docenten en evaluatielijsten.

VI.4.d Deelvraag b
Er is voor gekozen om tijdens de observaties te kijken naar mogelijkheid om in te
spelen op de individuele behoeftes van een leerling. Daarnaast wordt er met behulp
van de evaluatielijsten en semi-gestructureerde interviews ook een beeld geschetst van
deze mogelijkheden.
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VI.5 Onderzoeksinstrumenten
Er zijn in totaal zes onderzoeksinstrumenten ontwikkeld. Met behulp van deze
onderzoeksinstrumenten wordt een antwoord gezocht op de twee onderzoeksvragen
met hun deelvragen. De onderzoeksinstrumenten zijn in tabel 2 weergegeven:
Nummer

Geeft antwoord op:

Onderzoeksintrument

1

Onderzoeksvraag 1 en 2

Uitwerking opdrachten leerling

2

Onderzoeksvraag 2 en

Semi-gestructureerd interview docent

deelvraag a
3

Deelvraag a en b

Observatielijst docent

4

Deelvraag a en b

Observatielijst leerling

5

Onderzoeksvraag 2

Evaluatielijst docent

6

Onderzoeksvraag 2 en

Korte vragenlijst leerling

deelvraag b
Tabel 2: De onderzoeksinstrumenten

VI.5.a Uitwerking opdrachten leerling
Het eerste onderzoeksinstrument in tabel 2 bestaat uit de uitwerking van de
opdrachten door de leerlingen. Dit onderzoeksinstrument wordt gebruikt om te
bepalen hoe de leerlingen werken aan de opgaven. Enerzijds wordt er gekeken op
welke manier de leerlingen het antwoordsjabloon invullen, anderzijds vindt er een
analyse plaats van de antwoorden van de leerlingen op de opgaven.
Er zijn drie geschikte opgaven geselecteerd, te weten opgave 8, 22 en 46. Op deze
keuze wordt in paragraaf VI.6.a uitvoerig ingegaan. De leerlingen hebben telkens de
antwoorden op de opgaven naar een voor dit onderzoek aangemaakt mailadres
gestuurd. Uit de antwoorden van deze drie opgaven is, eventueel per deelvraag,
telkens een steekproef van tien leerlingen genomen. Tenslotte heeft er een analyse per
veld van het antwoordsjabloon plaatsgevonden. Enkele voorbeelden van uitwerkingen
van leerlingen zijn te vinden bijlage B X.
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VI.5.b Semi-gestructureerd interview docent
De semi-gestructureerde interviews met de docenten vormen het tweede
onderzoeksinstrument. Dit onderzoeksintrument is te vinden in bijlage B I. Met dit
onderzoeksinstrument is een eerste indruk verkregen van de mening die de docent
heeft over de nieuwe manier van lesgeven. De algemene indruk die de docent heeft
ten opzichte van het complete pakket wordt verkregen met behulp van meetinstrument
vijf.

VI.5.c Observatielijst docent
Het derde onderzoeksinstrument is de observatielijst van de docent. Deze staat
weergegeven in bijlage B II. De observatielijst van de docent bevat enkele specifieke
kenmerken waarop is gelet. Zo wordt er onder andere gekeken naar de
computervaardigheid van de docent en de manier waarop de docent hulp biedt aan
enkele leerlingen.

VI.5.d Observatielijst leerling
De observatielijst van de leerling is het vierde onderzoeksinstrument en is te vinden in
bijlage B III. Met dit onderzoeksinstrument wordt getoetst wat de leerlingen van de
nieuwe manier van wiskundeonderwijs vinden. Hierbij wordt onder andere gelet op de
sfeer in de klas en het concentratievermogen van de leerlingen. Tenslotte is er
gekeken of datgene wat er van de leerlingen verwacht wordt duidelijk is.

VI.5.e Evaluatielijst docent
De evaluatielijst van de docent dient als controle op de observatielijst van de docent.
Deze is te vinden in bijlage B IV. In de evaluatielijst geven de docenten hun mening
over het complete pakket en over de verschillende onderdelen afzonderlijk. Tevens
wordt gevraagd wat de voor- en nadelen zijn van het invoeren van deze manier van
lesgeven.
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VI.5.f Korte vragenlijst leerling
Het laatste onderzoeksinstrument is de korte vragenlijst van de leerling. Met deze
vragenlijst wordt de mening van de leerling over de nieuwe manier van lesgeven
gevraagd. Tevens wordt gevraagd of ze deze manier van lesgeven ‘prettiger’ vinden.
Deze vragenlijst wordt door de leerlingen tweemaal ingevuld om zo een eventuele
verschuiving in hun mening te kunnen weergeven. De korte vragenlijst van de leerling
is weergegeven in bijlage B V.

VI.6 Dataverwerking en -analyse
Ieder onderzoeksinstrument is afzonderlijk verwerkt en geanalyseerd. In deze
paragraaf wordt uitgelegd hoe deze analyse is uitgevoerd.

VI.6.a Uitwerking opdrachten leerling
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het analyseren van de uitwerkingen van de
opgaven. Ten eerste moet opgemerkt worden dat er met steekproeven gewerkt wordt
vanwege de grote hoeveelheid uitwerkingen. Ten tweede is ervoor gekozen niet alle
opgaven te bekijken. De volgende argumenten zijn hiervoor aan te dragen:
1)

wanneer alle opgaven worden geanalyseerd wordt de hoeveelheid te
analyseren uitwerkingen erg groot en onoverzichtelijk

2)

een kleinere steekproef per opgave vermindert de betrouwbaarheid van de
resultaten

3)

een eventueel abstractieniveauverschil wordt pas na enige tijd zichtbaar. Uit
de theorie van Van Hiele komt duidelijk naar voren dat het toenemen van het
abstractieniveau sprongsgewijs gaat.

Er is gekozen voor drie opgaven, te weten opgave 8, 22 en 46. De keuze is op deze
opgaven gevallen omdat in deze opgaven geen gebruik werd gemaakt van Cinderella.
De uitwerkingen van Cinderella worden niet meegestuurd met het antwoord en zijn
derhalve niet te analyseren. Ten tweede zijn alledrie de opgaven voorbeelden van
toepassingsproblemen en maken dus gebruik van hetzelfde antwoordsjabloon. Er is
niet gekozen voor onderzoeksproblemen omdat het hoofdstuk minder
onderzoeksopgaven bevatte en het betreffende antwoordsjabloon slecht werd
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begrepen door zowel leerlingen als docenten. Ten derde zijn van deze drie opgaven
veel uitwerkingen ontvangen, waardoor een aselecte steekproef representatiever is
voor de hele populatie. Tenslotte is de spreiding van de opgaven zodanig dat er
geanalyseerd wordt in het begin, het midden en het einde van het hoofdstuk.
Van elke opgave zijn 10 uitwerkingen aselect getrokken. Van deze uitwerkingen is
bekeken op welke manier de leerlingen het antwoordsjabloon hebben ingevuld.
Hierbij wordt gelet op het gebruik van het antwoordsjabloon. Indien de leerlingen de
velden hebben ingevuld wordt gekeken of dat op de juiste wijze gedaan is. Daarnaast
wordt gekeken naar het taalgebruik: worden er formules opgeschreven of wordt de
aanpak voornamelijk met woorden uitgelegd.
Kijken naar niveauwoorden blijkt niet mogelijk. Dit vloeit voort uit het feit dat de
leerlingen praktisch alleen gebruik maken van woorden uit de voor hen bekende
formules. Derhalve is het niet mogelijk een indeling van de uitwerkingen naar niveau
te maken. Er wordt volgens bovenstaande alinea wel gelet op het aantal woorden
kijken en naar de formulering van de zinnen. De verwerking van de antwoorden van
de leerlingen is in bijlage B VII opgenomen.

VI.6.b Semi-gestructureerd interview en evaluatielijst docent
De semi-gestructureerde interviews zijn afgenomen tijdens en na de observatielessen
en in de pauzes tussen de lessen. Tijdens de interviews is de vooraf opgestelde
vragenlijst als kapstok gebruikt. De interviews brengen tezamen met de
evaluatielijsten de mening van de betrokken docenten in kaart. De verwerking van
deze twee onderzoeksinstrumenten is in bijlage B IX opgenomen.

VI.6.c Observatielijst leerling en docent
Tijdens de lessen is gekeken naar het handelen van zowel de docent als de leerlingen.
De handelingen van de docent en de leerlingen zijn bestudeerd aan de hand van de
vooraf opgestelde ‘observatielijst docent’ respectievelijk de ‘observatielijst leerling’.
Op deze wijze is van alle lessen een duidelijk beeld gevormd van zowel docent als
leerling. Van de bevindingen is per les een kort verslag geschreven, welke te vinden
zijn in bijlage B VI.
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VI.6.d Korte vragenlijst leerling
De korte vragenlijst van de leerling is met behulp van een statistische analyse
verwerkt. De verschillende vragen zijn verdeeld in drie categorieën. Ten eerste de
categorie mening, ten tweede de categorie voortgang en ten derde de categorie
effectiviteit.In de categorie mening wordt de mening van de leerling over de nieuwe
manier van les krijgen getoetst. De categorie voortgang brengt in kaart in hoeverre de
leerlingen vinden dat ze veel leren in een les en wat ze van het tempo vinden waarin
gewerkt moet worden. De derde categorie effectiviteit toetst in welke mate de
leerlingen vinden dat ze met deze vorm van onderwijs sneller en beter leren dan met
de hen vertrouwde vorm van les krijgen. De indeling van de vragen in de
verschillende categorieën is te vinden in bijlage VIII.1 Met behulp van deze indeling
heeft er een verdere analyse plaatsgevonden. De categorieën zijn individueel met
elkaar vergeleken door te kijken naar het begin en het eind. Op deze manier is het
mogelijk een verschuiving in één van de categorieën te constateren. Van iedere
categorie zijn histogrammen gemaakt waarmee dit wordt geverifieerd. De
histogrammen geven een duidelijk beeld van de categorieën per klas. Bovendien is het
interessant om één histogram per categorie van alle klassen tezamen te hebben. Dit
geeft een ‘overall’ indicatie per categorie. De histogrammen zijn weergegeven in
bijlage B VIII.
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VII Resultaten en conclusies
De resultaten van het onderzoek zijn integraal verwerkt in de conclusies. Voor
afzonderlijke resultaten wordt verwezen naar de bijlagen.

VII.1 Conclusies
De conclusies zijn opgesplitst naar de verschillende onderzoeksvragen.

VII.1.a Onderzoeksvraag 1 (proces)
-

Een uitspraak doen over het abstractieniveau van 2Havo/VWO leerlingen is in
dit onderzoek erg moeilijk. Dit is onder andere te wijten aan het feit dat de
analyse van de toetsresultaten niet meegenomen kon worden. Kijkend naar de
manier waarop het antwoordsjabloon is ingevuld (het aantal woorden en de
zinsopbouw) kan geconcludeerd worden dat er geen meetbare verhoging van
het abstractieniveau heeft plaatsgevonden.

-

Leerlingen weten in de loop van het project hoe een opgave standaard
aangepakt moet worden. De velden van het antwoordsjabloon worden in de
loop van het project steeds vollediger en beter ingevuld. Aan het eind van het
project vullen veel leerlingen alleen het veld met de berekening inclusief de
bijbehorende formules in. Wat betekent dat leerlingen de opgaven automatisch
systematisch aanpakken en dus niet meer alles hoeven op te schrijven

VII.1.b Onderzoeksvraag 2 (product)
-

Het elektronische materiaal moet op verscheidene punten aangepast worden,
zodat er betere leerresultaten verkregen worden:
-

Het laden van animaties duurt te lang.

-

Spage en Cinderella kunnen veel vervangen, maar niet alles.
Een schrift voor korte ideeën, schetsen etcetera blijft noodzakelijk

-

Het lexicon in Spage moet qua woordgebruik worden aangepast op
leerlingniveau.

-

De elektronische leeromgeving moet robuuster worden gemaakt, zodat
deze minder snel crasht.
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-

Het antwoordsjabloon moet meer toegespitst worden op de
verschillende soort vragen en toegankelijker worden voor leerling én
docent.

-

Alle opgaven, antwoorden en uitwerkingen moeten juist zijn.

-

De opgaven moeten aangepast worden opdat het werktempo van de
leerlingen hoger komt te liggen. De leerlingen maken nu zeer weinig
opgaven per les (2 à 3).

VII.1.c Deelvraag a (docent)
-

Docenten hebben niet door wat het nut van het lexicon is. Derhalve moet
duidelijk worden vermeld dat het lexicon dé ‘theorievervanger’ is.

-

Er wordt veel te weinig gebruik gemaakt van het lexicon. Docenten moeten
leerlingen leren omgaan met het lexicon.

-

De invulling die de docent in dit systeem kan geven aan de lessen is gering.
Dit is met name te wijten aan de onwetendheid van de docenten over de
mogelijkheden van Spage.

-

Docenten vinden het erg moeilijk om afspraken na te komen.

VII.1.d Deelvraag b (leerling)
-

Leerlingen vinden het in het begin erg leuk om met Spage te werken, maar al
snel hunkeren ze naar een ‘ouderwetse’ wiskundeles.

-

Leerlingen hebben niet door wat het nut van het lexicon is. Derhalve moet de
docent de leerling duidelijk maken dat het lexicon dé ‘theorievervanger’ is.

-

Er zijn in de standaardconfiguratie van Spage weinig mogelijkheden voor de
goede leerlingen. Extra verdieping kan door de docenten zelf toegevoegd
worden, wat niet gebeurd is. Dit is wederom te wijten aan de onwetendheid
van de docent omtrent de mogelijkheden in Spage.

-

Het enthousiasme, maar vooral (indien sprake van) desinteresse van de docent
slaat direct over naar de leerlingen (leerlingen kopiëren)
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VIII Aanbevelingen
De aanbevelingen zijn net als hoofdstuk VII opgesplitst naar de verschillende
onderzoeksvragen.

VIII.1 Aanbevelingen
VIII.1.a
-

Onderzoeksvraag 1 (proces)

Het antwoordsjabloon toepassen in alle wiskundelessen.
De manier van denken en oplossen die wordt aangeleerd door gebruik te maken
van het antwoordsjabloon moet ook bij andere hoofdstukken worden toegepast.
Immers, alleen dan kan het beoogde effect van systematisch werken verkregen
worden.

VIII.1.b
-

Onderzoeksvraag 2 (product)

Het woordgebruik in het lexicon in Spage moet worden aangepast op
leerlingniveau, zodat deze meer gebruikt gaat worden door leerling én docent.
Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat het lexicon niet tot nauwelijks
werd gebruikt. Leerlingen wisten niet goed wat ze er mee aan moesten. Tevens
is het van belang dat docenten de leerlingen meer op het lexicon wijzen in plaats
van dat ze zelf een wandelend antwoordenboekje worden.

-

De korte animaties moeten sneller afgespeeld kunnen worden.
Het afspelen van animaties kost vaak enkele minuten. Dit vergt erg veel geduld
van een leerling. Een mogelijkheid om dit te volbrengen is het plaatsen van de
animaties op een cd-rom.

-

Spage moet robuuster worden gemaakt.
Er is gebleken dat Spage snel crasht, vooral als er een filmpje wordt geladen of
als er een antwoord wordt verstuurd. Dit wordt mede veroorzaakt door het
indrukken van meerdere knoppen tegelijk door de leerling.

-

Woordgebruik in Spage moet op leerlingniveau worden aangepast.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: ‘tonen solutie’, ‘horizontaal mathematiseren’
en ‘verticaal mathematiseren’. Hier moet respectievelijk staan: antwoord,
toepassing in de realiteit en berekening.
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-

Het antwoordsjabloon moet meer toegespitst worden op de verschillende
soorten vragen en toegankelijker worden voor leerling én docent.
Niet elk veld van het antwoordsjabloon is voor elke vraag van toepassing.
Tevens moet er een afweging worden gemaakt tussen het invullen van alle
velden in het antwoordsjabloon en het nut er van. Daarnaast vergt het invullen
van alle velden erg veel kostbare tijd.

-

Cinderella alleen gebruiken als het daadwerkelijk zinvol is.
Schetsen kunnen veel beter met de hand worden gemaakt in plaats in Cinderella.
Cinderella zou daarentegen gebruikt moeten worden voor het laten ontstaan en
aannemelijk maken van vermoedens van leerlingen.

-

Alle antwoorden, berekeningen, tekeningen en teksten van het
antwoordsjabloon correct maken.
Bij veel opgaven kloppen de antwoorden, berekeningen, tekeningen of de
teksten van het antwoordsjabloon niet. Dit werkt voor zowel leerling als docent
erg verwarrend, zeker omdat dit het enige controlemiddel van de leerling is. Dit
moet in de toekomst consistent met elkaar worden gemaakt.

VIII.1.c
-

Deelvraag a (docent)

Geen wiskundelessen geven met alleen Spage en Cinderella, maar een mix
tussen klassiek lesgeven en de invoering van ICT.
Dit houdt de wiskundelessen leuk en interessant. Tevens is gebleken dat veel
leerlingen de klassikale uitleg missen en derhalve nodig hebben.

-

Spage toepassen voor niet-meetkundige hoofdstukken en in verschillende
leerjaren.
Als het volledig wordt geïmplementeerd komt er een systeem waarin elk
hoofdstuk zowel op de computer als uit het boek uitgewerkt kan worden.
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VIII.1 d
-

Deelvraag b (leerling)

Er moeten mogelijkheden voor de leerling worden gecreëerd om enerzijds
buiten de reguliere wiskundelessen en anderzijds buiten school te werken met
Spage.
Tijdens dit onderzoek was het voor de leerling onmogelijk om thuis of buiten de
reguliere lessen te werken met Spage. Mogelijkheden voor de leerling om
opgelopen schade in te halen waren hierdoor niet aanwezig.

VIII.1.e
Organisatorische aanbevelingen
Van tevoren duidelijke afspraken maken met docenten. Tevens vermelden dat er
verwacht wordt dat ze zich ook aan deze afspraken houden.
In dit onderzoek zijn we aan veel (geplande) zaken niet toegekomen. Een
voorbeeld hiervan is de analyse van de toetsen. Deze zouden het onderzoek
compleet hebben gemaakt! Ten eerste gingen docenten zonder overleg toetsen
weken uitstellen. Doordat er gewerkt werd met een keiharde deadline, wat bij de
docenten bekend was, betekende dit automatisch dat de resultaten niet
meegenomen konden worden. Een tweede voorbeeld is het te laat of niet
opsturen van de evaluatielijsten en/of de korte vragenlijsten van de leerlingen.
Terwijl bij de docenten meer dan vier weken van te voren bekend was op welk
tijdstip de documenten bij ons binnen moesten zijn. Het is derhalve uitermate
belangrijk de betrokken docenten vanaf het begin duidelijk te maken dat het
onderzoek staat of valt bij hun medewerking en dat ze dus een cruciale rol
spelen in het tot een goed einde brengen van het onderzoek.
-

Deel aan het begin van het onderzoek een planning uit met daarin alle
actiepunten die van de docent worden verwacht.
Enkele docenten zijn niet gewend andere dingen in de les te doen naast de eigen
planning. Dit had tot gevolg dat docenten de korte vragenlijsten voor de leerling
vergaten uit te delen in de les.

-

Blijf vasthouden aan de gestelde (keiharde) deadline.
Indien dit niet wordt gedaan loopt het onderzoek mede door de trage
bureaucratie van de meeste scholen onnodig veel uit.
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B I Semi-gestructureerd interview docent
Computervaardigheid
Cinderellavaardigheid
Positieve / negatieve houding t.o.v.
deze vorm van onderwijs

Goed
Hoog
Positief, want

Redelijk
Gemiddeld
Neutraal, want

Slecht
Laag
Negatief, want

Aantal jaren ervaring, leeftijd en
geslacht
Wat is er leuk aan lesgeven (motivatie
van de docent)

Ervaring

Leeftijd

Geslacht

Wat is de opvatting van de docent ten
opzichte van leren/onderwijzen.

Positief

Neutraal

Negatief

Hoe geef je normaal gesproken les?
(klassikaal / groepswerk / individueel
werken / studiewijzer / zelf plannen)
Geef je vooral hulp als daar om
gevraagd wordt, of loop je ook rond en
geef je ongevraagd hulp?
Centraal begin / einde van de les?
(waarom)
Hebben de leerlingen een Cinderellainstructie gehad?
Was dat voldoende / weten ze na een
paar lessen wat er van ze verwacht
wordt?
Wat vind je van het
antwoordsjabloon? (systematische
probleemaanpak)
Is het een instrument wat je zou willen
blijven gebruiken?

Alleen
gevraagd
Altijd

Ongevraagd
Soms

Nooit

Ja, want

Nee, want

Ja, want

Nee, want

Goed, want

Middelmatig,
want

Slecht, want

Ja, want

Nee, want

Is Cinderella gebruiksvriendelijk?
Werkt het prettig?

Ja

Nee

Wijs je op verschillende representaties
van begrippen?

Ja

Nee
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B II Observatielijst docent
Is er een algemeen begin van de les?
Ja
Nee
Is de docent vertrouwd met de
Ja
LeerlingNee
computer?
niveau
Is de docent vertrouwd met
Ja
LeerlingNee
“Cinderella”
niveau
Kijkt de docent mee bij de leerlingen
Ja
Nee
met wat ze doen?
Geeft de docent allen hulp als erom
Ja
Nee
gevraagd wordt?
Laat de docent de leerlingen zelf
Zegt voor
Leerlingen
achter het antwoord komen of zegt hij
zelf
veel voor?
Let de docent op of de leerlingen zich Ja
Nee
aan het antwoordsjabloon houden?
Noteer een aantal momenten waarop een leerling hulp krijgt van de docent en
hoe dat gaat (turven met getallen):
- heeft de leerling zelf om hulp
Leerling
Initiatief bij
gevraagd
vraagt hulp
docent
- wordt het antwoordmodel gevolgd

Ja

Nee

- laat de docent de leerling zelf het
antwoord zoeken

Laat
leerling
zoeken

Zegt voor

Welke hulp geeft de docent:
- Hij wijst op verschillende
representaties van begrippen?
- Hij verwijst naar de aanpak?
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B III

Observatielijst leerling

Algemeen (omcirkel het juiste antwoord)
Hoe is de sfeer in de klas?
Rumoerig
Hoe is de opbrengst van de leerling?
Hoog
Zijn de leerlingen geconcentreerd?
Ja
In kaart brengen wat de mate van voortgang is:
Werken de leerlingen aan de opgaven?
Ja
Hoe is de woordkeus? (niveau 0,1,2)
Niveau 0
Gaat om gesproken woorden.

Stil
Laag
Nee
Niveau 1

Nee
Niveau 2

Werken de leerlingen zelfstandig of in
groepjes?
Hoeveel opgaven worden er per les
gemaakt? (bij aantal ll kijken)

Zelfstandig

Tweetallen

Groepjes

Begin

Einde

Verschil

Zijn de leerlingen gemotiveerd?
Probleemaanpak
Is het de leerlingen duidelijk wat er
gedaan moet worden?
Houden de leerlingen zich aan het
antwoordsjabloon?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee
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B IV

Evaluatielijst docent

Lees onderstaande tekst eerst door, voor u de vragen beantwoordt:
Voor u ligt een evaluatielijst met vragen die betrekking hebben op het project waar u
de afgelopen weken aan heeft meegewerkt. Om een goed beeld te krijgen van uw
ervaringen en uw mening vragen we u deze vragenlijst nauwkeurig in te vullen. U
kunt telkens kiezen uit een aantal antwoorden. Vaak wordt er naast een antwoord ook
een uitleg gevraagd, deze kunt u dan kort onder het door u aangekruiste antwoord
zetten. Eventuele extra uitleg kunt u op de achterkant van de blaadjes schrijven.
Op de plek waar “Cinderella”staat, bedoelen we de elektronische leeromgeving
waarmee de leerlingen hebben gewerkt. Naast vragen over deze omgeving zijn er ook
specifieke vragen over de begrippenlijst en het antwoordsjabloon. Met de
begrippenlijst bedoelen we de lijst met wiskundige begrippen die de leerlingen bij een
vraag konden aanklikken om een idee te krijgen van het begrip. Vaak betrof het hier
plaatjes, soms een enkele film. Het antwoordsjabloon is de manier waarop de
leerlingen de vragen moesten beantwoorden. Dit werd volgens een vast schema
gedaan. Met het antwoordsjabloon bedoelen we dit schema. Met abstractieniveau
bedoelen we de mate waarin een leerling in staat is nieuw verworven kennis te
gebruiken in verschillende, nieuwe problemen: in hoeverre staat de leerling boven de
stof?
We willen u hartelijk danken voor het invullen van de vragenlijst.
Naam
School (naam en locatie)
In welke tweede klassen heeft
u lesgegeven met behulp van
de elektronische
leeromgeving?
Het werken met “Cinderella” is
een nieuwe manier van lesgeven,
dat is even wennen voor docent
en leerling. Hoelang duurde het
voor u eraan gewend was?
Is “Cinderella”
gebruiksvriendelijk?
Op welke manier?
(invoeren, opslaan, lay-out)
“Cinderella” is bedoeld om het
abstractieniveau van de leerling
positief te beïnvloeden. Werkt
het ook zo denkt u en waarom
wel of niet?
Antwoordsjabloon: handig of
een onding?

≤ 1 les

1 á 2 lessen

≥3 lessen

Ja:

Nee:

Ja, want

Nee, want

Handig

Onding
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Vervolg evaluatielijst docent
Het werken met de
begrippenlijst is een nieuwe
manier van lesgeven, dat is even
wennen voor docent en leerling.
Hoelang duurde het voor u eraan
gewend was?
De begrippenlijst is bedoeld om
het abstractieniveau van de
leerlingen positief te
beïnvloeden.Werkt het ook zo
denkt u en waarom wel of niet?
Invloed van ICT (algemeen) op
de kwaliteit van onderwijs:
(is de invloed goed, slecht en is
er sprake van veel of weinig
invloed en op welke gebieden?)

≤ 1 les

Invloed van het
antwoordsjabloon op de
kwaliteit van het onderwijs:
(is de invloed goed, slecht en is
er sprake van veel of weinig
invloed en op welke gebieden?)
Het is verhelderend om opgaven
te categoriseren in verschillende
groepen:
(toepassings-, onderzoeks- en
ontwerpproblemen, met elk een
eigen antwoordsjabloon /
probleemaanpak)
Vond u deze manier van
lesgeven leuk?
Is deze manier van lesgeven
leerzaam voor de docent? En op
welke manier?
Is het verschil met de
“standaardmanier” van lesgeven
groot of klein en op welke
manier?
Kan “Cinderella” überhaupt
worden ingevoerd op de school
(ICT-capaciteit,
roostertechnisch)
Kan de begrippenlijst überhaupt
worden ingevoerd op de school
(ICT-capaciteit,
roostertechnisch)

1 á 2 lessen

≥3 lessen

Ja, want

Nee, want

Goed:

Slecht:

Veel invloed:

Weinig invloed:

Goed:

Slecht:

Veel invloed:

Weinig invloed:

Ja, want

Nee, want

Ja

Neutraal

Nee

Ja:

Neutraal:

Nee:

Groot, want

Klein, want

Geen, want

Ja

Misschien,
want

Nu (nog) niet,
want

Ja

Misschien,
want

Nu (nog) niet,
want

Eventuele extra opmerkingen kunt u op de achterkant schrijven.
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B V Korte vragenlijst leerling
Deze vragenlijst vul je elke laatste wiskundeles van de week in. Lees elke keer eerst
de vraag goed door en omcirkel het antwoord die het best bij jou mening past. Je hoeft
geen uitleg op te schrijven. De vragenlijst is anoniem, maar we willen wel graag
weten in welke klas en op welke school je zit. Bedankt voor het invullen!
Datum
School
Klas
Vind je dat je deze week veel
wiskunde hebt gedaan?
Heb je het idee dat je met deze manier
sneller leert dan op de oude manier?
Vind je het saai om de hele les achter
de computer te zitten en opgaven te
maken?
Wat vind je van het tempo waarin je
de sommen moet maken?
Denk je dat je op deze manier de stof
beter onthoudt dan op de oude manier?
Vond je de wiskundelessen deze week
leuk?

Veel

Normaal

Weinig

Ja

Hetzelfde

Nee

Ja

Gaat wel

Nee

Te
langzaam
Ja

Precies
goed
Hetzelfde

Te snel

Ja

Gaat wel

Nee

Nee
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B VI

Observaties

Datum: 06-04-2004
School: Erasmus College Almelo
Klas: 2HVc
Docent: Mw. Schaap
De eigenlijke docent is ongeveer een half uur verhinderd omdat ze eerst naar de
huisarts moet. Zolang zij afwezig is wordt de les waargenomen door een andere
docente. De leerlingen weten precies wat ze moeten doen en gaan allemaal
voortvarend van start. Hiermee wordt bedoeld dat de leerlingen allemaal beginnen
met inloggen en de opgave op het scherm ‘ toveren’ waar ze waren gebleven.

Algemene observaties leerlingen
Een deel van de leerlingen werkt zelfstandig, het andere deel werkt in tweetallen aan
de opgaven. Over het algemeen is het rumoerig in de klas. Desalniettemin zijn de
leerlingen geconcentreerd met de opgaven bezig. Het aantal opgaven dat gemaakt
wordt tijdens een wiskundeles is erg laag. Dit varieert tussen twee tot drie opgaven
voor de ‘normale’ leerling tot vier of vijf opgaven voor de ‘snelle’ leerling. Over het
algemeen zijn de leerlingen erg gemotiveerd en is duidelijk wat er gedaan moet
worden. De meeste leerlingen houden zich aan het antwoordsjabloon. Tijdens het
doorlopen van het antwoordsjabloon door de leerlingen horen we veel spreektaal
(niveau 0-1). De leerlingen kunnen over het algemeen de gegevens goed ordenen.

Algemene observaties docent
De docent is op leerlingniveau zowel vertrouwd met algemene computervaardigheden
als Cinderella-vaardigheden. De docent loopt tijdens de les door de klas en kijkt
ondertussen wat de leerlingen aan het doen zijn. De leerlingen krijgen over het
algemeen alleen hulp als ze er zelf om vragen. Als de docent een leerling helpt houdt
deze zich bij de uitleg bijna altijd aan het antwoordsjabloon.
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Datum: 06-04-2004
School: Erasmus College Almelo
Klas: 2HVk
Docent: Dhr. Carmelia
De leerlingen werken in een vrij klein computerlokaal met vrij langzame computers.
Hierdoor loopt het programma regelmatig vast en moet de computer opnieuw
opgestart worden.

Algemene observaties leerlingen
Bijna alle leerlingen werken in tweetallen. Vanwege het kleine lokaal kan dit niet
anders. Het is de leerlingen duidelijk wat er gedaan moet worden, maar met het
antwoordsjabloon hebben ze moeite. Veel leerlingen proberen wel het
antwoordsjabloon in te vullen, maar vergeten de berekening in te typen. De leerlingen
zijn over het algemeen erg rumoerig en de concentratie is wisselend. Veel leerlingen
proberen aan de opgaven te werken maar zijn door de herrie snel afgeleid. Ook in
deze klas maken de leerlingen gemiddeld ongeveer twee opgaven in de les, alhoewel
ook hier uitschieters zijn: enkele leerlingen hebben hun weektaak al af. De leerlingen
vinden het project wel leuk, maar zien er niet direct het nut van in.

Algemene observaties docent
Er is een duidelijk begin van de les. De docent schrijft op het whiteboard de opgaven
die gemaakt moeten worden en daarna gaan alle leerlingen aan de slag. De docent is
vertrouwd met de computer en ook Cinderella gaat hem goed af. Hij loopt rond en
kijkt bij de leerlingen over de schouder mee. Hij helpt praktisch alleen als daar om
gevraagd wordt. Opvallend is dat de vragen meestal iets met de computer te maken
hebben, of met een formule die de leerlingen even vergeten zijn. De docent wijst
hierbij niet op het lexicon maar geeft gewoon de formule. Daarnaast moet hij heel
vaak het antwoordsjabloon uitleggen. Als een leerling een opgave echt niet begrijpt
probeert de docent via het antwoordsjabloon de leerling het antwoord te laten vinden.
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Datum: 06-04-2004
School: Erasmus College Almelo
Klas: 2HVb
Docent: Mw. Ensink
Dit is de eerste les waarin de leerlingen met Spage en Cinderella daadwerkelijk aan de
opgaven gingen werken. Enkele leerlingen hadden problemen met inloggen, maar dit
werd al snel verholpen.

Algemene observaties leerlingen
De ene helft van de klas werkt zelfstandig, terwijl de andere helft in groepjes aan de
opgaven werkt. De leerlingen beginnen allemaal gemotiveerd. Toch zijn ze erg
onrustig. Er worden weinig opgaven gemaakt. De meeste leerlingen hebben slechts
twee opgaven af aan het eind van de les. Over het algemeen is bij de leerlingen niet
duidelijk wat er gedaan moet worden. Deze leerlingen haken derhalve qua motivatie
snel af. De leerlingen proberen telkens het antwoordsjabloon te volgen, maar ze
snappen niet hoe ze hier mee om moeten gaan. De woordkeus van de leerlingen is
hoofdzakelijk niveau nul.

Algemene observaties docent
Er is een duidelijk algemeen begin van deze les. De docent start met enkele algemene
opmerkingen over Cinderella. Met opgave 6is klassikaal een start gemaakt waarna de
leerlingen zelfstandig aan het werk gezet werden. De docent is vertrouwd met de
computer, zowel qua algemene computervaardigheden als Cinderella-vaardigheden.
De docent kijkt mee met datgene waar de leerlingen mee bezig zijn. Er wordt alleen
hulp gegeven als de leerlingen hier zelf om vragen. Over het algemeen ligt het
denkproces bij de docent en niet bij de leerlingen. Wat inhoudt dat de docent de
leerlingen niet zelf achter het antwoord komen, maar zelf vrij snel het antwoord geeft.
De docent volgt bij het beantwoorden van een vraag wel telkens het antwoordmodel
en houdt goed in de gaten of de leerlingen zich aan het antwoordsjabloon houden.
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Datum: 15-04-2004
School: Bonhoeffer College Locatie Bruggertstraat Enschede
Klas: 2HV 2g1
Docent: Dhr. Bosch
Dit is de laatste Cinderella-les voor de leerlingen. Aan het eind van deze les moeten
de opgaven af zijn. Er zijn enkele leerlingen die alles reeds af hebben. Voor deze
leerlingen is er geen ander oefenmateriaal aanwezig. Deze leerlingen mogen zelf
weten wat ze tijdens deze les gaan doen, zolang het met het hoofdstuk te maken heeft.

Algemene observaties leerlingen
De leerlingen loggen direct in op Cinderella en beginnen met de opgaven. Ze werken
zelfstandig aan de opgaven. Mede hierdoor is het erg stil in de klas. De leerlingen zijn
gedurende de gehele les geconcentreerd met de opgaven bezig. Desalniettemin
worden er slechts twee tot drie opgaven per leerling gemaakt. Er zit een zeer groot
verschil in de snelheid waarmee de leerlingen de opgaven maken. Sommige leerlingen
zijn nog maar bij opgave 22 terwijl dit de laatste les is en ze tot en met opgave 48 af
moeten hebben. De leerlingen die bijna klaar zijn met de opgaven zijn goed
gemotiveerd, in tegenstelling tot de leerlingen die achterlopen. De meeste leerlingen
houden zich aan het antwoordsjabloon en de woordkeus van de leerlingen is
hoofdzakelijk van het eerste niveau.

Algemene observaties docent
Er is een duidelijk algemeen begin van de les. De docent zit zowel qua algemene
computervaardigheden als Cinderella-vaardigheden op leerlingniveau. Tijdens het
rondlopen door de klas kijkt de docent niet met de leerlingen mee, maar concentreert
zich voornamelijk op het bewaren van de orde in de klas. De docent zegt de
antwoorden van de opgaven snel voor. Tevens let hij niet op of de leerlingen zich aan
het antwoordsjabloon houden. De leerling krijgt alleen hulp indien er om gevraagd
wordt. De docent volgt, tijdens het helpen van de leerling, wel het antwoordsjabloon.
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Datum: 15-04-2004
School: Bonhoeffer College Locatie Bruggertstraat Enschede
Klas: 2HV b2a1
Docent: Mw. Waalderbos
Dit is een les, waarin de leerlingen halverwege het project zijn.

Algemene observaties leerlingen
De sfeer in de klas is ‘gemoedelijk’. Het is afwisselend stil en rumoerig. Over het
algemeen werken de leerlingen zelfstandig aan de opgaven. De opbrengst van de
leerlingen is wederom erg laag. Er worden ongeveer twee tot drie opgaven per les
gemaakt. Wat hier ook weer direct opvalt is het grote niveauverschil
(snelheidsverschil) tussen de leerlingen onderling. Sommige leerlingen zijn bij opgave
16, andere bij 22, 33 of zelfs al 42. De leerlingen zijn de hele les geconcentreerd met
de opgaven bezig. Toch zijn de leerlingen niet gemotiveerd. Ze vinden het saai, niet
leuk en ‘snappen er niets van’. Het is voor de leerlingen duidelijk wat er gedaan moet
worden, maar de verschillende antwoordvelden in het sjabloon zijn niet altijd
duidelijk. Ondanks dat houden de leerlingen zich keurig aan het antwoordsjabloon.

Algemene observaties docent
Er is geen algemeen begin van de les. De docent sluit de les echter wel algemeen af.
De docent is vertrouwd met de algemene computervaardigheden, maar zit qua
Cinderella-vaardigheden op leerlingniveau. De docent loopt veelvuldig door de klas
om te kijken wat de leerlingen aan het doen zijnen of ze zich aan het
antwoordsjabloon houden. De docent helpt niet alleen de leerlingen die een vraag
hebben, maar ook leerlingen bij wie de docent fouten in de uitwerking constateert.
Het denkproces wordt door de docent zoveel mogelijk bij de leerling neergelegd. Dit
vloeit voort uit het feit dat de docent niet snel iets voor zegt.
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Datum: 20-04-2004
School: Erasmus College Almelo
Klas: 2HVg
Docent: Mw. Schaap
Tijdens deze les zijn Nelly Verhoef en de directeur van EPN eveneens aanwezig. Dit
betekent dat er vier mensen extra zijn die hulp kunnen geven aan de leerlingen.

Algemene observaties leerlingen
De klas is, ondanks de extra versterking, erg rumoerig. De leerlingen werken
hoofdzakelijk in tweetallen. De opbrengst van de leerlingen is wederom laag. De
motivatie van de leerlingen verschilt heel erg. Deze is enerzijds sterk afhankelijk van
de mate van vooruitgang die ze boeken en anderzijds van het idee of zo veel wiskunde
leren. Over het algemeen is erg duidelijk wat de leerlingen moeten doen en wat er van
ze verwacht wordt. Tevens houden de veel leerlingen zich aan het antwoordsjabloon.
Toch zijn er ook een aantal leerlingen die ‘maar wat’ invullen.

Algemene observaties docent
Er is een duidelijk begin van de les. De vier extra mensen worden heel kort
voorgesteld. De docent is zowel met de algemene- als met de Cinderella-vaardigheden
goed vertrouwd. Tijdens het rondlopen door de klas let de docent telkens goed op
waar de leerlingen mee bezig zijn. Indien de docent bij een leerling een fout ontdekt
wordt deze leerling direct geholpen. Hierbij wordt het denkproces zoveel mogelijk bij
de leerling neergelegd. De docent volgt zoveel mogelijk het antwoordsjabloon.
Hierbij herhaalt de docent nog theorie en worden er extra vragen gesteld.
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B VII

Uitwerking van antwoorden van ll

B VII.1

Taalgebruik in de opgaven

In de oorspronkelijke opzet van het onderzoek was het de bedoeling om per
abstractieniveau het aantal gebruikte woorden te turven. De leerlingen maken in de
opgaven voornamelijk gebruik van een aantal bekende formules. Ze gebruiken dan
woorden uit deze formules omdat het om een toepassingsprobleem gaat. Deze
woorden zijn voornamelijk woorden die in het eerste abstractieniveau van Van Hiele
thuishoren. Hierdoor was het niet goed mogelijk om te turven naar abstractieniveau.

B VII.2

Antwoordsjabloon

In het hoofdstuk waren twee antwoordsjablonen van toepassing: het sjabloon voor een
toepassingsprobleem en het sjabloon voor een onderzoeksprobleem. Deze staan elders
in het verslag uitgelegd. Omdat de meeste leerlingen veel moeite hadden met het
sjabloon voor het onderzoeksprobleem hebben we ervoor gekozen om opgaven te
bekijken waar dit sjabloon niet in voorkomt. Voor de volledigheid staat het
antwoordsjabloon voor een toepassingsprobleem hier nog eens onder weergegeven:
1. Toepassing in de realiteit
2. Ordenen: het op een rij zetten van de gegevens
3. Beschrijven: het op een rij zetten van de begrippen en hun samenhang (formules)
4. Bewerken: berekenen
5. Reflecteren: (1) de aanpak, (2) het gevonden antwoord in een breed kader
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B VII.3

Uitwerking opgave 8

Opgave 8 bestaat uit drie delen, a, b en c. Er is naar de uitwerkingen van alle
deelvragen gekeken, zodat in totaal 30 uitwerkingen zijn bestudeerd. Er is
voornamelijk gekeken naar de manier van invullen van het antwoordsjabloon door de
leerlingen. De uitwerking van de opgaven is dan ook per stap uit het
antwoordsjabloon.

Ad1.
In ongeveer de helft van de gevallen wordt dit veld ingevuld. Duidelijk is dat nog niet
iedereen weet wat hier moet worden ingevuld. Veel leerlingen zetten hier de formules
of aanpak die ze gaan gebruiken, andere herhalen de gestelde vraag. Slechts een
enkeling maakt de vertaling van toepassingsprobleem naar wiskundig probleem.

Ad2.
Ook dit veld wordt in ongeveer de helft van de gevallen ingevuld, meestal door de
leerlingen die ook het eerste veld hebben ingevuld. Het ordenen van de gegevens gaat
vaak goed. Sommige leerlingen schrijven de gegevens op met symbolen, andere met
woorden. Wat beter is, is niet precies aan te geven. Het toekennen van symbolen aan
bijvoorbeeld de zijdes van een driehoek lijkt overzichtelijk, maar het is natuurlijk
voor de lezer niet duidelijk welk symbool nu waar hoort omdat alleen een digitale
uitwerking beschikbaar is.

Ad3.
De leerlingen die dit veld hebben ingevuld (wederom ongeveer de helft van de
bekeken uitwerkingen) zijn in te delen in twee groepen. De eerste groep heeft hier
geprobeerd de aanpak voor het probleem op te schrijven en de te gebruiken formules
(zoals Pythagoras) te geven, de tweede groep heeft hier het antwoord al berekend.
Beide groepen zijn ongeveer even groot. De groep die heeft geprobeerd de aanpak op
te schrijven is hier in bijna alle gevallen maar deels in geslaagd. Ze komen vaak niet
verder dan het opschrijven van de Stelling van Pythagoras of het noemen van een
formule voor de inhoud. Slechts een enkeling heeft de hele aanpak beschreven.
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Ad4.
Dit veld is door alle leerlingen ingevuld. Opvallend is dat veel leerlingen andere
antwoorden hebben op de opgave. Van opgave 8a hadden zeven leerlingen het goede
antwoord gevonden. Twee hiervan waren de eenheid vergeten of hadden de verkeerde
eenheid gegeven. Van de leerlingen die het goede antwoord hadden gevonden hebben
vier het antwoordsjabloon gevolgd. Voor opgave 8b geldt dat zes leerlingen het juiste
antwoord hebben gevonden. Twee hiervan hebben wel een wortelteken in het
antwoord laten staan en vier leerlingen zijn de eenheid vergeten. Drie van de zeven
leerlingen hebben het antwoordsjabloon gevolgd. Zes leerlingen hadden opgave 8c
goed gemaakt. Hiervan is slechts één leerling de eenheid vergeten en heeft niemand
het volledige antwoordsjabloon gevolgd.

Ad5.
De reflectie is voor opgave 8a en 8b door bijna de helft van de leerlingen ingevuld.
Voor opgave 8c is slechts één reflectie ingevuld en die is niet serieus ingevuld. Als we
kijken naar de ingevulde reflecties van opgave 8a en 8b dan valt op dat veel leerlingen
daar hun antwoord of hun aanpak herhalen. Slechts een enkeling geeft commentaar op
zijn of haar antwoord. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de leerlingen nog niet
goed weten wat ze in dit veld moeten zetten.

Samenvattend:
De leerlingen weten nog niet goed wat er in de verschillende velden moet worden
ingevuld. Met name de velden “Toepassing in de realiteit”, “Beschrijven” en
“Reflecteren” zijn nog niet geheel duidelijk. Ook vult niet iedereen alle velden even
serieus in. Het feit dat veel leerlingen velden overslaan kan duiden op desinteresse of
op onwetendheid over de bedoeling.
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B VII.4

Uitwerking opgave 22

Door de grote verschillen tussen de antwoorden a,b en c, is ervoor gekozen deze
opgave op te splitsen in de verschillende deelopgaven.
B VII.4.a
Ad1.

Opgave 22a

Uit onze steekproef vullen negen van de tien leerlingen in: “de inhoud van de
piramide berekenen”. Op een leerling na wordt er niet over het Louvre gesproken.

Ad2.
De meeste leerlingen schrijven de lengte, breedte en hoogte van de piramide op. Een
enkeling berekend de oppervlakte van het grondvlak. Een leerling berekend direct de
inhoud van de piramide.

Ad3.
Over het algemeen schrijven de leerlingen eerst de formule van de inhoud van de
piramide op. Er zijn drie leerlingen die met een verkeerde formule komen. Enkele
leerlingen vervolgen door de gegevens uit de vorige stap (lengte, breedte en hoogte)
in te vullen in de formule. Terwijl dit eigenlijk pas in stap vier wordt verwacht.

Ad4.
De meeste leerlingen berekenen hier de inhoud van de piramide al dan niet met de
verkeerde formule.

Ad5.
Dit is bijna door iedere leerling verschillend ingevuld. Volgens ons is het de
leerlingen absoluut onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Zo komen de
onderstaande totaal verschillende antwoorden voor:
-

Wat is de inhoud van mijn huis?

-

Dat is een normale inhoud want hij is erg groot

-

Ik dacht dat er meer in deze piramide kon

-

Inhoud van de piramide = ...

-

Etc.

49/62

B VII.4.b

Opgave 22b

Bij onderdeel b valt op dat nu een aantal leerlingen een aantal velden niet invult. Ze
beginnen direct met veld drie of vier.

Ad1.
Wat direct opvalt zijn de verschillende antwoorden die de leerlingen nu bij het eerste
veld invullen. Enkele interessante antwoorden die ze opschrijven staan hieronder
weergegeven:
-

Oppervlakte driehoek berekenen

-

Schuine zijde berekenen

-

We gaan aantonen dat de hoogte van de zijvlakken van de piramide van het
Louvre 9,2 meter hoog is

-

Wat is de lengte van een zijde

De leerlingen bedoelen bijna allemaal het zelfde, maar schrijven het verschillende op,
hierdoor lijkt het of de leerlingen direct al de boot in gaan.

Ad2.
De meeste leerlingen geven hier de lengtes van de zijdes . Dus lengte, breedte en
hoogte (of ab, bc, ca). Een leerling rekent direct het oppervlakte van het grondvlak uit.

Ad3.
Bijna alle leerlingen vullen hier in dat de stelling van pythagoras gebruikt moet
worden.

Ad4.
In dit veld worden de gegevens en de formule van de voorgaande velden ingevuld. De
leerlingen die bij de voorgaande velden niets hadden ingevuld, vullen in een keer de
formule van pythagoras in met de bijbehorende waarden.

Ad5.
Er zijn slechts twee leerlingen uit onze steekproef die iets invullen in dit veld. De rest
van de leerlingen weet of niet wat ze in moeten vullen, of ze hebben daar geen zin in.
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B VII.4.c

Opgave 22c

Er zijn wederom meer leerlingen die een groot deel van de velden niet invullen en met
veld drie of vier beginnen.

Ad1.
De leerlingen die wel wat ingevuld hebben noteren allen iets in de vorm van:
“oppervlakte berekenen”.

Ad2.
De leerlingen hebben de grootste moeite om in deze opgave op een correcte manier de
gegevens te ordenen. De meeste leerlingen vullen direct getallen in en berekenen met
een formule de oppervlakte van het grondvlak

Ad3.
Enkele leerlingen vullen hier de formule voor het berekenen van de oppervlakte van
een driehoek in. De overige leerlingen vullen niks in of gaan getallen invullen om
direct een antwoord te hebben.

Ad4.
Veel leerlingen zijn de ‘weg kwijt’. Dit komt omdat ze reeds allerlei berekeningen
hebben gedaan in de voorafgaande velden. Vaak staat er alleen een getal.

Ad5.
In de door ons bekeken leerlingen is er slechts een leerling die dit veld nog serieus
heeft ingevuld. Enerzijds kan het zo zijn dat de leerlingen niet goed weten wat ze hier
in moeten vullen, anderzijds dat ze er simpelweg geen zin in hebben.
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Samenvattend:
Niet alle leerlingen gaan even serieus om met het invullen van de antwoordvelden.
Desalniettemin vullen alle leerlingen uit onze steekproef in ieder geval een antwoord
met berekening in. De leerlingen die zich zoveel mogelijk houden aan het invullen
van het antwoordsjabloon, worden min of meer gedwongen een bepaalde denktrant te
volgen. Voor de meeste leerlingen is deze manier van aanpak compleet nieuw. Dit
blijkt onder andere uit het feit dat veel leerlingen moeite hebben met het stap voor
stap invullen van de juiste gegevens in de juiste velden. Het laatste veld, de reflectie,
is voor bijna alle leerlingen onduidelijk en ze weten halverwege het hoofdstuk nog
steeds niet goed wat ze hiermee aanmoeten.

B VII.5

Opgave 46

Deze opgave heeft geen deelopgaven.

Ad1.
Uit onze steekproef van tien leerlingen bleek dat zes leerlingen dit veld hadden
ingevuld. Zij hadden hier allen staan dat de inhoud (van een kleiner kopje) berekend
moest worden.

Ad2.
In dit veld schreven de meeste leerlingen kort en bondig op wat er in de opgave
gevraagd werd. Ze antwoordden derhalve in de trant van:
-

Kopje I = 5,5 cm hoog, inhoud van 110ml.

-

KopjeII=2,8 cm hoog, inhoud van ??ml.]

Ad3.
De meeste leerlingen hadden direct door dat het om het woord
‘vergrotingsfactor/verkleiningsfactor’ ging. Tevens gingen de leerlingen deze factor
direct berekenen.
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Ad4.
Met behulp van de uitgerekende factor in veld drie werd bij enkele leerlingen de
inhoud van het tweede kopje berekend. De meeste leerlingen waren reeds vastgelopen
of vonden de opgave te moeilijk.

Ad5.
Dit werd door slechts een leerling ingevuld. Door te zeggen wat de inhoud van het
tweede kopje was.

Samenvattend:
De velden een en twee gaan bij de meeste leerlingen zeer goed. De problemen
ontstaan bij veld drie en dit is direct te zien in de antwoorden bij veld vier. De
leerlingen vinden het over het algemeen erg moeilijk om de begrippen en hun
samenhang op een rij te zetten. Desalniettemin gaat het ordenen van de gegevens bij
de meeste leerlingen erg goed.
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B VIII

Vragenlijsten leerlingen

B VIII.1

Categorieën

De zes vragen van de vragenlijst zijn verdeeld over drie categorieën. Deze verdeling
is te zien in tabel 3
Categorie
Mening

Vraag
Vind je het saai om de hele les achter de computer te zitten en opgaven
te maken?
Vond je de wiskundelessen deze week leuk?

Voortgang

Vind je dat je deze week veel aan wiskunde hebt gedaan?
Wat vind je van het tempo waarin je de sommen moet maken?
Heb je het idee dat je met deze manier sneller leert dan op de oude

Effectiviteit

manier?
Denk je dat je op deze manier de stof beter onthoudt dan op de oude
manier?
Tabel 3: Indeling in categorieën

Aangezien in elke klas een vragenlijst is ingevuld aan het begin en aan het eind van
het onderzoek zijn er telkens twee histogrammen per klas en per categorie gemaakt:
één van de beginsituatie en één van de eindsituatie. In elk histogram is voor elk
mogelijk antwoord het percentage leerlingen dat het betreffende antwoord heeft
gegeven te zien. Met deze histogrammen wordt een eventuele verschuiving in
verschillende categorieën zichtbaar. Per categorie worden de resultaten besproken. De
histogrammen zijn te vinden na de resultaten.
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B VIII.2

Mening

Op pagina 57 zijn de resultaten voor de categorie ‘mening’ te zien. Duidelijk is te zien
dat in alle klassen de mening negatief verschuift. Naarmate de leerlingen meer lessen
met de elektronische omgeving werkten werd het plezier in de lessen duidelijk
minder. Deze negatieve verschuiving komt vooral naar voren uit het histogram van de
klas 2HVC van het Erasmus. Ook bij de twee klassen van de Bruggertstraat is de
negatieve verschuiving zichtbaar, maar minder duidelijk. Dit verschil kan liggen aan
het aantal gegeven lessen. Op het Erasmus waren per week drie lessen wiskunde
ingeroosterd, waarvan enkele zijn uitgevallen die niet zijn ingehaald. Op de
Bruggertstraat hadden de leerlingen naast de drie lessen nog een extra les waarin de
mogelijkheid werd geboden een eventuele achterstand in te halen. Op deze manier
liepen minder leerlingen uit de klassen van de Bruggertstraat achter op de planning en
waren dus meer tevreden met het systeem.

B VIII.3

Voortgang

Op pagina 58 zijn de resultaten voor de categorie ‘voortgang’ te zien. De resultaten
van deze categorie zijn heel verschillend. De leerlingen van het Erasmus lijken het
tempo veel te laag te vinden en zijn van mening dat ze te weinig doen in de les. Dit is
de zowel de mening aan het begin van het hoofdstuk als aan het eind. Bij beide
klassen van de Bruggertstraat is een verschuiving richting deze mening zichtbaar,
maar is ook een substantieel deel van de leerlingen van mening dat de stof op het
juiste tempo wordt aangeboden of dat er juist veel gedaan moet worden in de les.
Waarschijnlijk hebben niet alle leerlingen de vragen op dezelfde manier
geïnterpreteerd. De vraag of er veel gedaan is in de les kan namelijk zowel
beantwoord worden met ‘ja’ als een leerling veel opgaven heeft gemaakt, maar ook
als een leerling weinig opgaven heeft gemaakt maar wel hard zijn of haar best heeft
gedaan. De vraagstelling is dus niet geheel duidelijk geweest, de vragen waren op
meerdere manieren uit te leggen. Tijdens de observaties is ook aan leerlingen naar hun
mening gevraagd en daarbij kwamen deze twee interpretaties ook naar voren. Aan
deze histogrammen kunnen dan ook geen conclusies worden verbonden.
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B VIII.4

Effectiviteit

Op pagina 59 zijn de resultaten voor de categorie ‘effectiviteit’ te zien. Duidelijk
komt naar voren dat een grote meerderheid van de leerlingen deze manier van
lesgeven niet effectief vind. Slechts weinig leerlingen denken dat ze de stof op deze
manier beter zullen onthouden en/of sneller zullen leren. Opvallend is dat bij de
gymnasiumklas van het Bonhoeffer een duidelijke groep van mening is dat de
effectiviteit van het onderwijs juist vergroot is. Dit verschil met de andere klassen kan
liggen in het feit dat dit een gymnasiumklas is en de andere twee klassen Havo/VWOklassen zijn. Over het algemeen geldt dat gymnasiumleerlingen sneller en
zelfstandiger kunnen leren dan Havo/VWO-leerlingen, waardoor deze toch meer
zelfstandige vorm van onderwijs hen wellicht meer zal aanspreken.
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De resultaten voor de categorie ‘mening’:
Mening begin Erasmus 2HVC
50,00

Mening eind Erasmus 2HVC
45,00

45,88

45,00
40,00

37,93

35,00

35,00
29,41

30,00

ja

24,71

gaat wel

25,00

nee

20,00
15,00

aantal in procenten

aantal in procenten

41,38

40,00

30,00
ja

25,00
20,69

nee

15,00
10,00

10,00

5,00

5,00
0,00

0,00
antwoorden

antwoorden

Mening begin Bonhoeffer Bruggertstraat 2G1
45,00

Mening eind Bonhoeffer Bruggertstraat 2G1
37,00

42,86

35,00

35,00
30,00

26,79
ja

25,00

gaat wel
20,00

nee

15,00

aantal in procenten

aantal in procenten

30,36

10,00

33,00

ja
gaat wel

32,00
31,00

nee
30,36

30,00

28,00
27,00

0,00
antwoorden

antwoorden

Mening eind Bonhoeffer Bruggertstraat 2A1

Mening begin Bonhoeffer Bruggertstraat 2A1
45,00

50,00
43,55

45,00
40,00

41,67

40,00
37,10

30,00

ja
gaat wel

25,00
19,35

33,33

35,00

35,00

nee

15,00

aantal in procenten

aantal in procenten

33,93
34,00

29,00

5,00

30,00
25,00

ja

25,00

gaat wel
20,00

nee

15,00
10,00

10,00

5,00

5,00
0,00

0,00

50,00

antwoorden

antwoorden

Mening totaal begin

Mening totaal eind
45,00

45,88

45,00

39,20

40,00

40,00

37,50

35,00

35,00
29,41

30,00

ja

24,71

gaat wel

25,00

nee

20,00
15,00

aantal in procenten

aantal in procenten

35,71

36,00

40,00

20,00

gaat wel

20,00

30,00
25,00

ja

23,30

gaat wel
20,00

nee

15,00
10,00

10,00

5,00

5,00

0,00

0,00
antwoorden

antwoorden
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De resultaten voor de categorie ‘voortgang’:
Voortgang begin Erasmus 2HVC
60,00

Voortgang eind Erasmus 2HVC
70,00

55,56

63,79
60,00

50,00

37,04
veel/snel

30,00

normaal
weinig/langzaam

20,00

10,00

aantal in procenten

aantal in procenten

50,00
40,00

40,00

veel/snel
normaal

30,00
20,00
10,34

7,41

10,00

0,00

0,00
antwoorden

antwoorden

Voortgang begin Bonhoeffer Bruggertstraat 2G1

Voortgang eind Bonhoeffer Bruggertstraat 2G1
60,00

60,00

51,79

50,00
50,00

40,00
32,14

veel/snel
normaal

30,00

weinig/langzaam
17,86

20,00

aantal in procenten

50,00

aantal in procenten

weinig/langzaam

25,86

40,00

35,71
veel/snel

30,00

normaal
weinig/langzaam

20,00
12,50
10,00

10,00

0,00

0,00

antwoorden

antwoorden

Voortgang begin Bonhoeffer Bruggertstraat 2A1

Voortgang eind Bonhoeffer Bruggertstraat 2A1

50,00

50,00
45,00

40,00

40,00

35,00

35,00

30,00
30,00

26,67

veel/snel
normaal

25,00

weinig/langzaam

20,00
15,00

aantal in procenten

aantal in procenten

45,16

43,33

45,00

30,00

veel/snel
normaal

25,00

weinig/langzaam

20,00

16,13

15,00

10,00

10,00

5,00

5,00

0,00

38,71

0,00
antwoorden

antwoorden

Voortgang totaal eind

Voortgang totaal begin
40,00

32,94

48,30

50,00

29,41

25,00
veel/snel
20,00

normaal
weinig/langzaam

15,00

aantal in procenten

aantal in procenten

30,00

60,00

37,65

35,00

40,00
33,52

veel/snel

30,00

normaal
weing/langzaam

20,00

18,18

10,00
10,00
5,00
0,00

0,00
antwoorden

antwoorden
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De resultaten voor de categorie ‘effectiviteit’:
Effectiviteit begin Erasmus 2HVC

Effectiviteit eind Erasmus 2HVC

90,00

90,00

82,76

80,00

80,00

70,00

70,00

60,00
ja

50,00

hetzelfde
40,00

nee

30,00
20,00
10,00

aantal in procenten

aantal in procenten

79,63

60,00
ja

50,00

hetzelfde
40,00

nee

30,00
20,00

14,81

12,07
10,00

5,56

0,00

5,17

0,00
antwoorden

antwoorden

Effectiviteit begin Bonhoeffer Bruggertstraat 2G1

Effectiviteit eind Bonhoeffer Bruggertstraat 2G1
80,00

80,00

75,00

70,00

60,00

60,00

50,00
ja
40,00

hetzelfde
nee

30,00

25,00

aantal in procenten

aantal in procenten

71,43
70,00

50,00
ja
40,00

hetzelfde
nee

30,00
21,43
20,00

20,00
10,00

10,00

3,57

3,57

0,00

0,00

antwoorden

antwoorden

Effectiviteit begin Bonhoeffer Bruggertstraat 2A1
90,00

Effectiviteit eind Bonhoeffer Bruggertstraat 2A1
100,00

83,33

90,32
90,00

80,00

80,00

60,00
ja

50,00

hetzelfde
40,00

nee

30,00
20,00
10,00

aantal in procenten

aantal in procenten

70,00

70,00
60,00

ja
hetzelfde

50,00

nee

40,00
30,00
20,00

13,33

10,00

3,33

3,23

antwoorden

antwoorden

Effectiviteit totaal eind

Effectiviteit totaal eind

90,00

90,00
78,24

80,00

82,95

80,00

70,00

70,00

60,00
ja

50,00

hetzelfde
40,00

nee

30,00
20,00

aantal in procenten

aantal in procenten

6,45

0,00

0,00

60,00
ja

50,00

hetzelfde
40,00

nee

30,00
20,00

11,18

10,59

10,00

9,66
10,00

0,00

7,39

0,00
antwoorden

antwoorden

59/62

B IX

Uitwerking evaluaties docenten

Naast de evaluatielijsten zijn ook de semi-gestructureerde interviews hierin verwerkt.
De meeste docenten hadden ongeveer twee lessen nodig om te wennen aan de nieuwe
manier van lesgeven. Vooral het leren werken met Cinderella vergt veel tijd. Over het
algemeen vinden de docenten Cinderella gebruiksvriendelijk. Enkele positieve punten
over de gebruiksvriendelijkheid: ten eerste Cinderella past goed in Windows, het is
het zelfde systeem. Daar komt nog boven op dat Cinderella erg goed “oogt”. Enkele
negatieve punten: Spage kent beperkte invoermogelijkheden. Het is een stuk minder
veelzijdig ten op zichte van zelf schrijven en tekenen.
De docenten hebben ook hun mening gegeven of deze manier van lesgeven het
abstractieniveau van de leerling positief beïnvloedt. De meningen hierover waren erg
verschillen. Enkele docenten vertelden dat de leerlingen zelf duidelijk aangeven dat ze
dit niet zien. Andere docenten kwamen met argumenten als: de tekeningen in
Cinderella kunnen leiden tot een inzichtelijker resultaat dan “op papier”. Dit wordt
onder andere veroorzaakt door de terugkoppeling aan bestanden met voorbeelden.
Een tweede positief argument dat werd genoemd: leerlingen worden min of meer
gedwongen een bepaald denk- en handelpatroon te volgen. Tot slot werden er nog
negatieve argumenten genoemd als: het tekenen van ruimtelijke figuren in Cinderella
is nog erg lastig en alle leerlingen zijn verschillend waardoor de leerlingen ook
verschillend adapteren.
Over het algemeen vinden de docenten het antwoordsjabloon erg handig onder de
voorwaarde dat het beter op leerlingniveau wordt omschreven. Veld een en vijf zijn
minder geschikt voor tweede klassers. Voor de effectiviteit van veld vijf zou het beter
zijn als deze pas nadat het antwoord is gegeven ingevuld wordt.
De begrippenlijst heeft over het algemeen een positieve invloed op het
abstractieniveau van de leerlingen. Er zijn immers drie presentatieniveaus, tekst en
bewegende beelden. Dit kun je zelf haast niet beter doen. Toch blijkt ten eerste dat
veel leerlingen weinig werken met deze begrippenlijst.
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De computers zijn te langzaam, waardoor het vaak twee tot drie minuten duurt
voordat er een begrip op het scherm verschijnt. Ten tweede kan gezegd worden dat de
begrippenlijst slecht aansluit bij het niveau van de leerlingen. Er komen soms teveel
begrippen tegelijk. Waarschijnlijk is het zinvol als er ook tastbare echte
ruimteobjecten bij komen.
Over de invloed van de ICT op de kwaliteit van het onderwijs zijn de meningen
verdeeld. Enerzijds is er de mogelijkheid voor een snelle compacte brede presentatie
en beschikbaarheid. Anderzijds is het snel te eenzijdig, ook papier; krabbelen,
schetsen en tekenen is nodig.
Het antwoordsjabloon zet de leerlingen aan om stap-voor-stap te denken en te
handelen. Hierdoor kunnen ze in principe geen fase overslaan. Desalniettemin blijkt
dat de leerlingen veel te snel doorklikken naar het antwoord. De categorisatie van de
opgaven in: toepassings-, onderzoeks- en ontwerpproblemen, met elk een eigen
antwoordsjabloon is voor de leerlingen op dit moment een brug te ver. De leerlingen
weten vaak niet wat ze waar in moeten vullen (ook al doen ze dit met grote
regelmaat).
Deze manier van lesgeven heeft tot gevolg dat er minder controle is op het totale
proces en op de voortgang. Er is sprake van een geheel andere organisatie; minder
contact en controle. In principe is er geen verschil in de mate van zelfstandigheid van
de leerlingen. Toch is het erg verrassend dat op deze manier van lesgeven andere
kwaliteiten van leerlingen boven komen.
Cinderella moet op veel punten worden aangepast. Enkele daarvan staan hieronder:
-

Alle antwoorden kloppend maken.

-

Alle tekeningen kloppend maken.

-

Alle berekeningen kloppend maken.

-

Alle teksten bij het antwoordsjabloon kloppend maken.

-

Spage meer toeschrijven op leerlingen, onderwerp en doel.

-

Meer richten op het niveau van de leerlingen.

-

Niet alleen Spage, maar een mix tussen klassiek lesgeven en ICT.
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B X Voorbeelden van leerlinguitwerkingen
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