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Samenvatting.
Het verslag representeert een onderwijsonderzoek over de omgang van 4 VWO leerlingen met
de leerstof voor het schoolvak wiskunde. De hoofdvraag hierbij is:
Zijn leerlingen bewust bezig met het verkrijgen van wiskundige kennis, zodat zij deze
kennis kunnen herkennen c.q. toepassen in de werkelijkheid?
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een literatuurstudie waarna er een interview
heeft plaatsgevonden met zes 4 VWO leerlingen. Dit interview ging in op één hoofdstuk uit
het boek ‘Getal en ruimte’ dat door de leerlingen recentelijk was behandeld. De vragen die
gesteld werden behandelden de structuur van de wiskundige theorie die achter het betreffende
hoofdstuk schuilt. Hebben de leerlingen de samenhang van de verschillende onderwerpen wel
begrepen?
Uit de analyse van de interviews is gebleken dat leerlingen niet bewust bezig zijn met het
verkrijgen van wiskundige kennis. De leerlingen leggen niet of nauwelijks verbanden tussen
de verschillende wiskundige begrippen. Ze zien geen samenhang tussen de verschillende
paragrafen in het hoofdstuk en weten de theorie in het hoofdstuk ook niet toe te passen op
situaties in de werkelijkheid. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat dit een
kleinschalig onderzoek is geweest waardoor er geen algemeen geldende conclusies gemaakt
kunnen worden.
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2. Inleiding
In deze inleiding wordt uiteengezet hoe dit onderzoek is ontstaan. Allereerst worden er een
aantal interessante bevindingen van Dijkstra en Van Schalkwijk besproken, die tijdens de
literatuurstudie naar voren zijn gekomen. Vervolgens wordt in de aanleiding aangegeven hoe
de onderzoeksvraag tot stand is gekomen en hoe deze vraag is gerelateerd aan de beschreven
literatuur. Daarna staat de onderzoeksvraag volledig vermeld met enkele deelvragen.
Tot slot staan in deze inleiding de hypothesen die zijn gesteld bij de onderzoeksvragen.
2.1. Uit de literatuur
In het artikel ‘Een algemeen didactisch model voor het ontwikkelen van kennis en het leren
van vaardigheden’ (Dijkstra, 1999), staan een aantal bevindingen over hoe mensen leren. Zo
komt er in het artikel naar voren dat mensen leren door ervaringen van de werkelijkheid op te
doen en door zich ervaringen met de werkelijkheid voor te stellen. Er is zoveel leerstof en
kennis dat het voorstellingsvermogen van mensen over die werkelijkheid maximaal benut
moet worden. Dit doel wordt steeds beter gerealiseerd door verbeterd lesmateriaal, vooral de
computer biedt heel veel mogelijkheden om ervaringen met de werkelijkheid te simuleren.
Mensen zijn echter beperkt in het voorstellen van ervaringen in de werkelijkheid.
Het feit dat mensen leren door ervaringen met de werkelijkheid kun je koppelen aan het
proefschrift ‘Onderzoekend Wiskunde Leren’ van M. van Schalkwijk (1999). Van Schalkwijk
heeft een groep leerlingen van een scholengemeenschap op vrijwillige basis extra lessen
gegeven over wiskundige bewijsvoering. Er is door hem een leertraject uiteengezet gedurende
een periode van 1 lesjaar, waarin diverse wiskundige bewijzen zijn behandeld en uitgewerkt.
Hij begon eerst meer een cursus waarbij er veel plaats was voor leerling-onderzoek. De
werkvormen die hiervoor gekozen waren, waren brainstormen, een symposium en een
verslag, hiermee konden de leerlingen goed overweg. Toch vielen de toetsresultaten tegen, de
experimentele groep (de groep die de cursus volgde) scoorde niet significant beter dan de
controlegroep (de groep die de cursus niet volgde). Een mogelijke reden die hij voor dit
slechte resultaat zag was dat leerlingen door middel van het brainstormen en het debat met
medeleerlingen impliciet ervaring hadden opgedaan in wiskundig redeneren. Van Schalkwijk
dacht echter dat deze impliciete ervaring niet expliciet was geworden omdat er te weinig
reflectie en constructieve interactie was geweest over de kwaliteit van de bewijzen zelf.
In een poging om het resultaat te verbeteren is er toen in een tweede cursus voor gezorgd dat
het leerlingonderzoek beter aansloot op de lesstof. Dit werd bereikt door in sommige lessen
aandacht te besteden aan bewijsschema’s en er werden tussenbesprekingen ingelast om
leerlingen op weg te helpen. Bij die tussenbesprekingen demonstreerde de docent hoe je van
een vaag vermoeden (vermoeden op het lagere niveau) tot een wiskundig verifieerbaar
vermoeden (vermoeden op het hogere niveau) kunt komen, gaf de docent een voorbeeld van
een onderzoeksverslag waarin zowel lagere als hogere vermoedens naar voren kwamen en
legde de docent de nadruk op het stellen van vervolgvragen en probeerde daarmee de
onderzoekende houding van de leerling een impuls te geven. Deze aanpassingen bleken
succesvol, de experimentele groep scoorde nu significant beter dan de controlegroep.
De twee conclusies die van Schalkwijk trekt zijn erg interessant.
In een cursus zoals die van de vakgroep wiskunde aan de KUN, bestemd voor leerlingen van 5
VWO met aanleg en interesse voor wiskunde, kun je de leerlingen leren bewijzen wanneer je
1 zorgt dat bewijzen zin en betekenis krijgt voor de leerlingen doordat ze zelf onderzoekjes
doen op de wijze waarop dat in cursussen 1 en 2 is georganiseerd.
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2 de leerlingen steun, duidelijkheid en structuur biedt en daarmee de aandacht van de
leerlingen richt op het bewijzen zelf.
Van Schalkwijk heeft zijn onderzoek puur gericht op het leren bewijzen. De conclusies van
zijn onderzoek gelden mogelijk ook als men probeert leerlingen nieuwe wiskundige theorie te
laten leren.
De resultaten van deze 2 artikelen combinerend kun je tot de conclusie komen dat mensen
beter leren als de stof die ze moeten leren zin en betekenis voor hen krijgt, zoals naar voren
komt in de conclusie Van Schalkwijk. Een manier om leerstof zin en betekenis te geven is
volgens Dijkstra (1999) door de leerstof te schakelen aan de werkelijkheid.
2.2. Aanleiding
In mijn eigen ervaringen tijdens mijn stage heb ik de bovenstaande twee conclusies echter niet
in de praktijk meegemaakt, en ik denk dat dit grotendeels te wijten is aan de Tweede Fase. In
1998 is de Tweede Fase ingevoerd in het voortgezet onderwijs in Nederland. Een enorme
verandering waar lang niet iedereen enthousiast over was. De doelstelling van deze Tweede
Fase was om leerlingen een uitgebreide en algemene ontwikkeling mee te geven, samenhang
te creëren tussen de verschillende schoolvakken en leerlingen beter voor te bereiden op hun
vervolgopleiding op een HBO of WO instelling, dit door middel van een grote
zelfstandigheid. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_fase, bezocht op 25 augustus 2005)
De minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven, heeft echter per november 2005 besloten
een einde te brengen aan de Tweede Fase. Uit een evaluatie van het Ministerie van Onderwijs
bleek namelijk dat de doelstellingen van de Tweede Fase niet waren behaald. De aansluiting
tussen de middelbare school en HBO of WO instellingen was slechter geworden, leerlingen
bleken namelijk na de middelbare school over minder feitenkennis te beschikken, hun
taalbeheersing was erbarmelijk evenals hun analytische vaardigheden en rekenkennis en ook
hun vakinhoudelijke kennis bleek gering (http://nl.wikipedia.org/wiki/Studiehuis, bezocht op
25 augustus 2005)
In de Tweede Fase draait het dus voornamelijk om de zelfstandigheid van de leerling. De
docent heeft een ondersteunende rol, waardoor hij minder mogelijkheden heeft om structuur
aan te brengen en leerlingen te wijzen op verbanden in de theorie of verbanden met de
werkelijkheid. Tijdens mijn stage is mij echter opgevallen dat hierdoor leerlingen zich de
achterliggende structuur van een hoofdstuk in de wiskunde niet meer eigen maken, waardoor
ze ook de theorie die in een wiskunde hoofdstuk naar voren komt niet meer kunnen koppelen
aan ervaringen in de werkelijkheid. De leerlingen lijken zich door de opgaven heen te
worstelen zonder dat ze erbij nadenken wat de theorie inhoud. In mijn tijd toen er nog
traditionele lessen werden gegeven door de docent, wees onze docent ons op de toepassingen
van de wiskundige theorieën in de werkelijkheid, de les werd hierdoor interessant en de
leerlingen hadden ook de wil om te leren. Doordat dit alles met de Tweede Fase is
weggevallen, heb ik dan ook het idee dat leerlingen niet meer leerbewust bezig zijn en geen
leerdoel hebben, dit kan mede komen doordat de theorie voor hen geen toepassingen in de
werkelijkheid heeft waardoor de lesstof ook saai wordt in hun beleving.
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2.3. Niveau theorie
Verderop in dit verslag is de onderzoeksmethode beschreven. Voor de verwerking en analyse
van de onderzoeksdata is gebruik gemaakt van de bekende niveautheorie van Van Hiele
(Begrip en inzicht, 1973). Deze niveautheorie bestaat uit de volgende 4 denkniveaus waarin
een persoon kan verkeren:
1. Grondniveau of nulniveau:
Hierbij bekijkt een persoon een object visueel of intuïtief. Als die persoon bijvoorbeeld zegt
‘deze figuur is een ruit’ dan bedoeld hij of zij daarmee dat de figuur een gestalte heeft
waarvan hij of zij geleerd heeft het aan te duiden als ‘ruit’. Vaak hangt deze aanduiding ook
samen met de stand die de figuur inneemt ten opzicht van de persoon, deze persoon zal dan
ook een vierkant niet als een ruit aanduiden.
2. Eerste niveau:
Op dit niveau betekent de uitspraak ‘deze figuur is een ruit’ een heel andere betekenis. De
persoon ziet de ruit nu als een bundel van eigenschappen, waarvan hij geleerd heeft om ze
onder de naam ‘ruit’ samen te vatten. Bijvoorbeeld de eigenschap dat een ruit een vierhoek is
met vier gelijke zijden. Nu herkent de persoon ook dat een vierkant ook alle eigenschappen
van een ruit bezit, en zal een vierkant dan ook tot de ruiten rekenen.
3. Tweede niveau:
Op dit niveau wordt er ook niet meer gekeken naar de eigenschappen van een ruit, maar naar
het verband tussen de eigenschappen van een ruit. Bijvoorbeeld dat het gelijk zijn van 2
zijden de gelijkheid van 2 hoeken impliceert, en andersom.
4. Derde niveau:
Op dit niveau wordt er gekeken naar het karakter van de verbanden tussen de eigenschappen.
Wat wordt er bedoeld met stellingen als ‘de gelijkheid van 2 zijden van een ruit impliceert dat
ook 2 hoeken overeenkomen? En wat wordt er bedoeld als je het hebt over de geldigheid van
de omkering van deze stelling?
De niveautheorie van Van Hiele heeft een cyclisch karakter. Een persoon moet eerst het
grondniveau onder de knie hebben voordat die persoon kan gaan denken op het eerste niveau.
Maar tegelijkertijd is het wel mogelijk dat de objecten van het tweede niveau weer kunnen
worden gezien als objecten van het eerste niveau. Op elk niveau wordt de interne structuur
van het voorgaande niveau expliciet gereflecteerd.
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2.4. De onderzoeksvraag
Op grond van de bovenstaande behandelde literatuur en mijn eigen ervaringen tijdens mijn
stage ben ik dan ook tot de volgende hoofdvraag gekomen:
Zijn leerlingen bewust bezig met het verkrijgen van wiskundige kennis, zodat zij deze kennis
kunnen herkennen c.q. toepassen in de werkelijkheid?
De bijbehorende deelvragen zijn:
Gaan leerlingen met de leerstof uit het boek om zoals de schrijver van het hoofdstuk 6
‘Veranderingen en snelheden’ uit het VWO 2 boek van de reeks ‘Getal en ruimte’ dat heeft
beoogd?
Leggen leerlingen verbanden tussen de wiskundige begrippen die in hoofdstuk 6
‘Veranderingen en snelheden’ uit het VWO 2 boek van de reeks ‘Getal en ruimte’ behandeld
worden?
Kunnen de leerlingen een wiskundige relatie ontdekken tussen een flitspaal en de wiskundige
theorie uit hoofdstuk 6 ‘Veranderingen en snelheden’ uit het VWO 2 boek van de reeks ‘Getal
en ruimte’?
2.5. De hypothesen
De hypothesen bij de onderzoeksvragen:
- De leerlingen zijn onvoldoende bewust bezig om zich de leerstof eigen te maken.
- Ze kijken te weinig naar de opbouw van het boek en doorlopen het boek niet als een
geheel.
- De leerlingen vinden het moeilijk verbanden te leggen tussen de verschillende
wiskundige onderwerpen.
- De leerlingen hebben geen notie van wat ze hebben geleerd of hoe deze leerstof
toegepast kan worden in de werkelijkheid.
In het volgende methodedeel zal dieper worden ingegaan op de methode die is toegepast om
tot een antwoord op de hoofdvraag te komen. Daarna volgt het resultatendeel, waarin kort de
resultaten worden weergegeven. Tot slot wordt in het discussie- en conclusiedeel naar een
verklaring gezocht voor de gevonden resultaten, en kan er een antwoord gegeven worden op
de onderzoeksvraag.
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3. Methode
In het methodedeel zal worden ingegaan op de opzet van het onderzoek. Dit onderzoek wordt
gedaan d.m.v. het afnemen van interviews. Allereerst wordt kort aangegeven wie de
participanten waren, waarna het materiaal en de procedure van het onderzoek omgeschreven
worden.
3.1. Participanten
Er namen 6 aselect geselecteerde Nederlandse leerlingen uit een 4 VWO wiskunde A12 klas,
deel aan het interview. Hiervan waren er 4 man en 2 vrouw. De leeftijd van alle 6 de
participanten was 16 jaar. Deze leerlingen hebben over een periode van twee a drie weken
hoofdstuk 6 ‘Veranderingen en snelheden’ uit het wiskundeboek ‘Getal en ruimte, VWO 2’
behandelt. Deze behandeling is verlopen volgens de aanpak van de tweede fase waarbij
leerlingen zelfstandig aan de hand van een studie wijze de leerstof doorlopen. De interviews
zijn enkele dagen voor de toets over het betreffende hoofdstuk afgenomen.
3.2. Materiaal
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de leerstof die in hoofdstuk 6 ‘Veranderingen en
snelheden’ in het wiskundeboek ‘Getal en ruimte, VWO 2’ naar voren komt.
3.3. Onderzoekmethode
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een interview dat door mijzelf is opgesteld. In dit
interview stonden een aantal vragen over hoofdstuk 6 ‘Veranderingen en snelheden’ uit het
wiskundeboek ‘Getal en ruimte, VWO 2’. De vragen in het interview gingen over de structuur
van de wiskundige theorie uit het betreffende hoofdstuk. Het interview nam ongeveer 30
minuten in beslag en is in zijn geheel te beschouwen in bijlage 1 op pagina 17.
3.4. Dataverzameling
De data van dit onderzoek is verzameld aan de hand van het hierboven genoemde interview.
Er zijn willekeurig participanten uit de klas gehaald waarin ik op dat moment stage liep. In
een apart klaslokaal zijn de interviews per participant afgenomen. Een interview duurde
ongeveer 30 minuten. De eerste 3 interviews zijn afgenomen met de vragen zoals die in
bijlage 1 staan. Dit verliep echter niet optimaal omdat het moeilijk was om met deze vragen
een goede balans te vinden tussen verdieping in de wiskundige stof en het achterhalen of de
leerlingen weten wat ze aan het doen zijn bij het oplossen van de opgaven. Om deze reden is
de methode dan ook aangepast. Er is een wiskunde opgave uitgewerkt en daar een is een
invulopgave van gemaakt. Daarnaast is er een kortere vragenlijst gemaakt die betrekking had
op deze opgave, zie bijlage 2 op pagina 22. Met deze verbeterde methode zijn nog eens 3
interviews afgenomen. Zo zijn er dus in totaal 6 interviews afgenomen.
3.5. Dataverwerking en analyse
De data is verwerkt aan de hand van de niveautheorie van Van Hiele (Begrip en inzicht,
1973). Om de resultaten (antwoorden op de vragen van de interviews) enigszins
gestructureerd te analyseren, zijn de vragen van het interview onderverdeeld in 3 categorieën.
Per categorie zijn de verschillende denkniveaus per onderwerp gedefinieerd, volgens de
theorie van Van Hiele. Daarna volgt een tabel met de resultaten. In deze tabel wordt
aangegeven op welk denkniveau elke participant zich bevond m.b.t. een bepaald
subonderwerp ten tijde van het interview. Dit alles aan de hand van de antwoorden op de
interviewvragen.
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Categorie 1:
Deze categorie gaat over de opbouw van het van het hoofdstuk 6 ‘Veranderingen en
snelheden’. Gaan de leerlingen met het boek om zoals de schrijver dat heeft beoogd?
Is de leerling op de hoogte met de opbouw van het boek en weet hij/zij wat de leerdoelen van
dit hoofdstuk zijn? Ondanks dat het bij deze categorie nog niet over wiskundig inhoudelijke
leerstof gaat is er toch geprobeerd om vier verschillende niveaus te onderscheiden analoog
aan de niveautheorie van Van Hiele.
Niveau
1

2
3
4

Beschrijving
De leerling werkt puur opgave gericht en heeft zich verder niet georiënteerd waar
hij mee bezig is, wat de leerdoelen zijn en heeft geen overzicht van de leerstof. Hij
weet aan het einde van het hoofdstuk niet meer wat hij in paragraaf 1 heeft gedaan.
De leerling kan redelijkerwijs vertellen waar het hoofdstuk over gaat en wat hij
allemaal gedaan heeft. Hij heeft nog wel moeit om het onderlinge verband van de
subonderwerpen aan te geven.
De leerling kan aangeven welke subonderwerpen allemaal aan bod zijn geweest en
kan de onderlinge relatie beschrijven.
De leerling kan 1 of meerdere leerdoelen aangeven en de relatie met de
verschillende paragrafen tot die leerdoelen weergeven.

Categorie 2:
Deze categorie gaat over begripsvorming. Kennen de leerlingen de begrippen die in dit
hoofdstuk aan de orde komen en weten ze het onderlinge verband aan te geven?
Het begrip: toenamediagram.
Niveau Beschrijving
1
De leerling heeft het volgende beeld bij een toename diagram:
“Het toenamediagram is een figuur waarin ∆y is uitgezet tegen x, waarna elk punt
door een verticaal lijnstukje verbonden is met de x-as. Bij het toenamediagram
hoort een stapgrootte ∆x”.
2
De leerlingen kan ook aangeven welke relatie het toename diagram heeft tot de
functie waartoe het diagram behoord.
Het toenamediagram van de functie f laat de verandering van y over een
stapgrootte ∆x zien. Het toenamediagram laat de verschillende soorten stijgingen
en dalingen van een functie f zien.
3
De leerlingen kan dit formeel beschrijven.
Het toenamediagram kan als volgt formeel gedefinieerd worden:
T(x) = f(x) – f(x-s) waarin s de stapgrootte is.
4
n.v.t.
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Het begrip: hellinggrafiek.
Niveau Beschrijving
1
De leerling heeft een beeld van een grafiek in zijn hoofd.
2
De leerling weet de relatie met de oorspronkelijke grafiek, dat de hellinggrafiek de
mate van stijgen en dalen van de oorspronkelijke grafiek aangeeft
3
De leerling weet dat voor elke x-waarde de y-waarde van de hellinggrafiek gelijk is
aan de rc. van de raaklijn
4
De leerling weet dat de hellinggrafiek de grafiek is van de afgeleide van de functie
die bij de hellinggrafiek hoort.
Het begrip differentiequotiënt.
Niveau Beschrijving
1
De leerling kent de definitie van het differentiequotiënt.
Het differentiequotiënt = ∆y/∆x.
2
De leerlingen kan beschrijven wat het begrip inhoud.
Het differentiequotiënt is de gemiddelde verandering van y per eenheid x of over
een interval [xa, xb].
Van belang hierbij is dat de leerling weet dat het gaan om een gemiddelde
verandering op een bepaald interval.
3
De leerling kan de relatie aangeven met een ander wiskundig begrip: de
richtingscoëfficiënt.
Het differentiequotiënt van y over een interval [xa, xb] is gelijk aan de
richtingscoëfficiënt (ook wel de helling) van de lijn AB.
4
n.v.t.
Categorie 3:
Een terugkoppeling van de theorie met de werkelijkheid. Herkennen de leerlingen de theorie
terug in de werkelijkheid? De flitspalen die langs de autowegen de snelheid controleren zijn
een mooi voorbeeld waarin de theorie van dit hoofdstuk in de praktijk terug te zien is.
Niveau Beschrijving
1
Een flitspaal is een paal langs de kant van een autoweg, met een kastje erop waarin
een fotocamera zit. Deze camera maakt een foto van passerende auto’s als deze te
hard rijden. Vervolgens krijgt de bestuurder een bekeuring toegestuurd.
2
Een flitspaal meet de snelheid van een passerende auto.
3
Een flitspaal meet de snelheid van een passerende auto doormiddel van het
berekenen van een differentiequotiënt van een afstandsverschil en tijdsverschil.
Hiervoor zal de flitspaal twee meetmomenten nodig hebben. Waarbij het
tijdsverschil minimaal is waardoor het lijkt alsof de snelheid van een auto op één
bepaald moment wordt gemeten.
4
De leerlingen kan de theorie in het boek waar de snelheid wordt beschreven als de
helling van een punt op grafiek, herkenen c.q. relateren aan de snelheidsmeting in
het verkeer en hierover praten/denken op een hoger abstractieniveau .
De snelheid van een auto op een bepaald moment, is de helling van een punt op
het tijd afstand grafiek van deze auto. De snelheid is dus de afgeleide van de tijdsafstandfunctie van de auto op een bepaald moment.
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4. Resultaten
Niveautabel
Participant

Categorie1
Opbouw boek

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
2
2

Categorie2
Toename- Differentie
diagram
-quotiënt
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2

Hellinggrafiek
1
1
1
2*
2*
2

Categorie3
flitspaal
1
1
1
1
2
2

* Deze twee participanten wisten wel dat de afgeleide van een functie de hellingfunctie is. Dit
is gedefinieerd als denkniveau 4. Tijdens de interviews kwam echter naar voren dat de
participanten dit hadden gerepeteerd vanuit een stencil dat toegevoegd is bij het boek, maar ze
konden niet uitleggen waarom de afgeleide van een functie de hellinggrafiek is.
Opmerking:
Tijdens de interviews is mij opgevallen, dat zodra ik de vraag over de flitspaal stelde de
leerlingen m.b.t. de non-verbale communicatie anders reageerden. Ze reageerden verbaasd
alsof ze deze vraag in deze context niet verwachten. Het leek wel alsof hun hele focus
verschoof, dat ze in een ander cognitief kader terecht waren gekomen.
In de tabel hierboven staan de resultaten van dit onderzoek. De kolomen van de tabel zijn
opgesplitst in de drie categorieën, zoals die bij de data verwerking en analyse zijn beschreven.
De rijen in de tabel geven de resultaten per participant weer. De getallen duiden aan op welk
denkniveau de leerling zich bevindt met betrekking tot het onderwerp. Wat hierbij gelijk
opvalt is, dat leerlingen niet verder komen dan denkniveau 1 of 2.
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5. Conclusie
Nu volgt de beantwoording van de onderzoeksvraag en de bijbehorende deelvragen. Zijn de
leerlingen op de hoogte van de structuur/opbouw van het hoofdstuk? Uit de resultaten blijkt
dat dit niet het geval is, zoals ook voorspeld wordt door de hypothese op deze deelvraag.
Leerlingen springen van opgave naar opgave en kijken te weinig naar het geheel.
Leggen leerlingen verbanden tussen de wiskundige begrippen in het hoofdstuk. De hypothese
hierover dat dit niet het geval zou zijn blijkt correct. Leerlingen ontstijgen nauwelijks het
eerste denkniveau van Van Hiele.
Kunnen de leerlingen een wiskundige relatie ontdekken tussen een flitspaal en de wiskundige
theorie? Uit de resultaten blijkt dit niet het geval te zijn en de hypothese hierover is dus
correct. Zoals al bij de resultaten staat vermeld, leek het cognitieve kader van de leerlingen
compleet te veranderen, alsof deze vraag geen verband hield met het wiskundige onderwerp.
Tot slot het antwoord op de hoofdvraag: Zijn leerling bewust bezig met het verkrijgen van
wiskundige kennis, zodat zij deze kennis kunnen herkennen c.q. toepassen in de
werkelijkheid? Vanuit de resultaten blijkt duidelijk dat de leerlingen niet bewust bezig zijn
met het verkrijgen van wiskundige kennis. Zoals al eerder is aangegeven, zijn ze voornamelijk
productief gericht op het afmaken van de opgaven zoals deze staan opgesomd in de
studiewijzer. Hieruit vloeit dan ook voort dat de leerlingen niet in staat waren om uit te leggen
hoe een flitspaal werkt. Hieruit blijkt dus wel, dat zij de wiskundige theorie niet kunnen
herkennen en toepassen in de werkelijkheid.
Zoals in de inleiding al vermeld staat is een mogelijke verklaring hiervoor de invoering van de
Tweede Fase. Doordat de leidende rol van een docent grotendeels vervalt. Het zelfstandig
werken van leerlingen resulteert in puur opgave georiënteerd werken, waarbij leerlingen niet
of nauwelijks kijken naar de werkelijke leerdoelen.
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6. Discussie
De resultaten zijn eigenlijk vrij dramatisch en zorgelijk. Enige kanttekeningen zijn hierdoor
wel op zijn plaats. De meeste leerlingen gaan de dag/avond voor de toets nog eens grondig het
hoofdstuk bestuderen. Hierdoor kan het zijn dat de denkniveaus nog wat hoger komen te
liggen. Het blijft wel jammer dat dit niet tijdens de reguliere lessen (zelfwerkzaamheid)
gebeurd.
Dit onderzoek zegt alleen iets over de situatie van de Tweede Fase. Op basis van enkel dit
onderzoek kan eigenlijk niet geconcludeerd worden dat de traditionele lessen (de situatie voor
de Tweede Fase) voor betere leerresultaten zorgde. Al mag dit op grond van andere bronnen
(zie inleiding en het artikel: ‘UT schrikt van gebrek aan wiskunde’ in bijlage 3 op pagina 29)
wel worden aangenomen.
Aan de andere kant is het juist weer heel jammer dat vooral de wiskunde A leerlingen de
structuur en de leerdoelen niet herkennen. Juist deze groep leerlingen waarvan de meeste van
hen wiskunde niet het meest favoriete vak is, is de kans groot dat ze in een negatieve
motivatie spiraal terecht komen. Sanne Dijktra schrijft in ’20 jaar Toegepaste
Onderwijskunde’ (J.M. Pieters, T. Plomp en L.E. Odenthal, 1999, pagina 145) het volgende
over motivatie:
“De overheid acht zich verantwoordelijk voor de vaststelling van de onderwijsdoelen, voor de
organisatie van het onderwijssysteem en voor de budgetten om de leeromgeving in te richten
en de docenten aan te stellen. In handels-, industriële en dienstverlenende bedrijven hebben
de raden van bestuur deze taken. De door de overheid noodzakelijk geachte kennis en
vaardigheden worden verder onderscheiden in die kennis en vaardigheden waarover alle
burgers zouden moeten beschikken om aan de maatschappelijke activiteiten deel te kunnen
nemen en in die welke nodig geacht worden voor de uitoefening van de vele beroepen die
voor het functioneren van de samenleving nodig zijn.
Daarnaast is het voor elk individu mogelijk om op grond van eigen specifieke interesses
kennis en vaardigheden te verwerven waarvoor vele particuliere opleidingen beschikbaar
zijn. Voor de makers van instructie is het van belang om te weten dat voor de eerste categorie
dikwijls extrinsieke motiverende voorwaarden nodig zijn om het leren mogelijk te maken.
Cijfers en diploma’s hebben o.a. deze functie. Het dient echter gezegd te worden dat velen op
grond van een algemene behoefte om de werkelijkheid te leren kennen zich graag kennis
eigen maken. Als eigen interesses gevolgd worden, is de motivatie om te leren geheel
intrinsiek”
Hier zeg ze dus eigenlijk dat er enige vorm van motivatie nodig is om te kunnen leren en dat
als men eigen interesse heeft in de leerstof de motivatie maximaal en zelfs intrinsiek is. Mijn
vermoeden is dat de leerlingen die ik heb geïnterviewd nogal ongemotiveerd waren. De
leerlingen hadden geen idee wat ze aan het leren waren, terwijl het onderwerp in de
werkelijkheid juist zo tastbaar is waardoor men dus enthousiast en leergierig kan worden.
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Van Hiele beschrijft in hoofdstuk 7 ‘Het probleem van de motivatie in het onderwijs.’ uit:
‘Begrip en Inzicht’, vijf typen van motivatie. Een korte beschrijving van deze typen van
motivatie:
1e
Motivatie door straf en beloning (discipline).
e
2
Aanprijzen van de leerstof, laten zien dat de leerstof nuttig is voor later.
3e
De leraar heeft een probleem aan de orde gesteld, dat door de leerlingen
belangwekkend is, en de oplossing wordt gevonden door de leerstof te bestuderen. (de
socratische methode)
e
4
De les zelf kan de exploratiedrang bevredigen. De mens bezit een van nature een
behoefte om de wereld te ontdekken.
5e
De leerling kan doormiddel van de leerstof in contact gebracht worden met het denken
en streven van andere mensen.
Hij merkt hierbij op dat deze typen niet geordend zijn noch compleet. Hij is er alleen van
overtuigd dat deze typen van motivatie belangrijk zijn voor het leerproces.
De Tweede Fase heeft er toe bijgedragen dat deze typen van motivatie door de docent
wiskunde minder gestimuleerd kan worden. Betreft het eerste type, doordat men werkt met
een studiewijzer en met leerlingen, die een eigen verantwoordelijkheid hebben, de Tweede
Fase docent het maken van “huiswerk” minder goed controleren c.q. straffen en belonen. De
invoering van de toetsweken met langere toetsen, over een grotere hoeveelheid leerstof, werkt
ook demotiverend, omdat lang niet alles meer getoetst kan worden. Betreft het aanprijzen van
de leerstof en het laten zien dat leerstof nuttig is voor later, wat in dit verslag is aangeduid met
het leggen van verbanden met de werkelijkheid, spreekt het vanzelf dat de Tweede Fase
docent hier minder aandacht aan besteed dan voorheen en zijn bereik vaak minder groot is
doordat hij meer individueel met leerlingen werkt. Het derde en vierde type van motivatie
komen ook te vervallen naar mate de klassikaal gegeven lessen worden vervangen door
zelfwerkzaamheid. Doordat de leraar steeds minder voor doet op het bord, kan hij minder
goed uiting geven aan zijn streven en zijn ideaal beeld over wiskunde. Hierdoor is ook het
vijfde type van motivatie die Van Hiele beschrijft onder druk komen te staan. Wellicht dat dit
alles verklaard waarom de motivatie van de leerlingen erg laag is.
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7. Aanbeveling
Allereerst dient opgemerkt te worden dat dit onderzoek zeer kleinschalig is opgezet. De
resultaten kunnen dan ook niet als algemeen geldend worden aangenomen. Dit onderzoek
geeft alleen een indicatie over het zelfstandig leren van wiskunde op het VWO. Mijn eerste
aanbeveling is dan ook om dit onderzoek grootschaliger te herhalen. Hierbij valt te denken
aan het uitvoeren van een onderzoek onder een groter aantal leerlingen met een beter
gestandaardiseerd interview en met controle groepen (de middelbare scholieren die op dit
moment de leermethode van de Tweede Fase volgen) en experimentele groepen (groepen
leerlingen die andere leermethoden volgen). Maar gezien de tegenvallende prestaties van de
leerlingen die naar voren kwamen in dit onderzoek lijkt het me belangrijk om verder
onderzoek uit te voeren over hoe middelbare scholieren zelfstandig (wiskundige) leerstof
kunnen leren. Hieronder volgen twee voorstellen voor dergelijk onderzoek.
Tijdens dit onderzoek heb ik het idee gekregen, dat het zelfstandig werken in de huidige
klassikale samenstelling op het VWO er voor zorgt dat leerlingen in de klas slecht en
ongeconcentreerd werken, ook is productiviteit van de leerlingen zowel kwalitatief als
kwantitatief erg laag. De vraag die na mijn onderzoek rest is: “Waren de leerlingen die
betrokken waren bij mijn onderzoek niet in staat om zelfstandig de leerstof te leren of hebben
deze leerlingen er te weinig tijd aan besteed?”
Men zou dit kunnen onderzoeken door een groep leerlingen niet deel te laten nemen aan de
klassikale lessen. In ruil voor deze extra “vrije” tijd zijn ze wel verplicht om dagelijks
opgaven (huiswerk) in te leveren. Vervolgens zal dit ingeleverde werk door de
docent/onderzoeker grondig gecorrigeerd worden en van commentaar moeten worden
voorzien. Aan de hand van kritische vragen die de docent/onderzoeker zelf heeft opgesteld
over de ingeleverde opgaven (bv. waarom heb je deze opgave verkeerd opgelost?) moeten de
leerlingen zich dan opnieuw over deze opgaven buigen, in de hoop dat ze op deze manier echt
zelfstandig aan het werk zijn thuis.
Tijdens dit onderzoek heb ik ook gemerkt dat leerlingen te weinig basiskennis c.q.
feitenkennis hebben van de wiskunde. Dit vormt een belemmering bij het zelfstandig lezen en
leren van de nieuwe theorie in het boek. Zo merkte ik tijdens dit onderzoek bijvoorbeeld dat
een aantal leerlingen geen onderscheid konden maken tussen de notatie voor een punt en een
interval (het verschil tussen het punt (2,3) en het interval [2,3] ) of ze weten niet dat x^0 gelijk
is aan 1 voor elke willekeurige x. Deze kennis hadden ze althans niet erg paraat. Het zijn
relatief gezien kleinigheidjes maar leerlingen lopen hierdoor wel vast het bestuderen van de
nieuwe theorie. Men zou met een onderzoek kunnen vaststellen of dit inderdaad het geval is.
Een dergelijk onderzoek zou als volgt kunnen worden opgezet. Voorafgaand aan een te
behandelen hoofdstuk zou je als onderzoeker het hoofdstuk grondig moeten doorlopen en
vastleggen welke basis- c.q. voorkennis nodig is. Dit alles kan dan verwerkt worden in een
vraag en antwoorden lijst. Deze lijst zou je leerlingen uit het hoofd moeten laten leren en dat
toetsen met een schriftelijke overhoring. Doordat je hiermee de basiskennis van de leerlingen
weer hebt opgefrist, zouden ze beter in staat moeten zijn het hoofdstuk zelfstandig te
doorlopen. Deze verbetering zou naar voren moeten komen in de resultaten van de leerlingen
op de eindtoets van het hoofdstuk in vergelijking met leerlingen die hun basiskennis c.q.
feitenkennis niet op deze manier hebben opgefrist.
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9. Bijlagen

17

Bijlage 1
Het Interview
Naam:
Klas:
Leeftijd:
Gemiddeld cijfer:
Capaciteit volgens eigen perceptie:

Organisatorische vragen:
Wat is de titel van het hoofdstuk?
Waar gaat het over?
Hoeveel paragrafen heeft het hoofdstuk?
Noem de titels van de paragrafen?
Wat heb je geleerd en wat heb je eraan in de praktijk? Kun je mij een praktisch voorbeeld
opnoemen?
Elke paragraaf bestaat uit vier typen opgaven welke vier zijn er?
Hou je bij het maken van de opgaven rekening met het type van de opgave?
Hoeveel opgaven heb je zelf gemaakt?
Van welke opgave heb je het meest geleerd?
Welke opgaven vond je moeilijk?
Lees jij veel in het boek?
Begrijp jij de theorie altijd?
Bestudeer je de voorbeelden?
Maak jij de opgaven net zoals de voorbeelden?
Verwacht jij van de docent dat hij of zij alles vertelt wat je moet doen?
Sla je wel eens een opgave over?
Controleer jij je antwoorden altijd?
Wat doe je als je niet het goede antwoord hebt?
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Wiskundig inhoudelijke vragen
Heb je blz. 223 gelezen? Lees je altijd een inleidende blz. van een hoofdstuk?
Wat is snelheid, beschrijf het begrip? Op welke twee manieren kun je tegen snelheid
aankijken?
Opgave 9 blz. 228

y2 = y1 – y1(x-1)

leg eens uit wat deze formule betekent.

Welke relatie heeft deze formule met de tabel die je hebt moeten maken bij opgave 9a?
Waar staat in de tabel de y1(x) , y1(x-1) en de y2 ?
Wat heb je geleerd bij opgave 15? Waarom is dit een oriënterende opgave?
Waarom is dit een oriënterende opgaven, welk nieuw aspect komt hier naar voren?
De gemiddelde toename had ook een gemiddelde afname kunnen zijn, daarom spreken we
liever van gemiddelde …………….. van N over een bepaald tijdstip.
De gemiddelde verandering van N over een bepaald tijdstip zijn we eigenlijk al veel eerder in
een ander hoofdstuk tegengekomen in een andere vorm, namelijk:
Geef een definitie van het differentiequotiënt
Wat vind jij gemakkelijker om uit te rekenen/te doen?
- Maken van een toenamediagram van een functie f.
- 10 richtingscoëfficiënten uitrekenen van verschillende lijnen
- Het nauwkeurig tekenen van een hellinggrafiek
Wat is het verschil tussen een hellinggrafiek en een toenamediagram?
Zou je kunnen stellen dat een hellinggrafiek eigenlijk een speciaal soort toenamediagram is?
Is er een opvallend verschil tussen de grafieken bij de opgaven uit paragraaf 1 en paragraaf 4?
Waarom mag je een hellinggrafiek schetsen en een toenamediagram moet je exact berekenen?
Wat hebben raaklijnen met snelheden te maken?
Is de aantekening op blz. 246 en 247 belangrijk, en zo ja waarom?
Wat is het verschil en/of de overeenkomst tussen de gemiddelde snelheid op een interval
[A..B] en de snelheid in het punt A.
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Het Stencil
Is het stencil te begrijpen?
Verduidelijk het stencil de stof in het boek?
Wat is een afgeleide functie van functie f, geef een andere naam of omschrijving?
Op welke 2 manieren kun je een hellinggrafiek tekenen?
Bij een gegeven functie een hellingfunctie tekenen is niet moeilijk maar wel lastig je maakt
snel een foutje. Nu je dit hebt geleerd, mag je op een proefwerk nooit meer een hellingfunctie
verkeerd teken waarom niet?
Vind je het niet jammer dat je dit niet eerder hebt geweten, zodat je hier gebruik van hebt
kunnen maken bij de opgaven?
Klopt het wel? Kun je uitrekenen wat het differentiequotiënt van

f ( x) = x 2 − 6 x + 12 op het interval [ x - Δx , x ] is ?
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f ( x) = x 2 − 6 x + 12
diffquotient van f op interval [ x - Δx , x ] =

(

f ( x ) − f ( x − Δx )
x − ( x − Δx)

)

=

x 2 − 6 x + 12 − ( x − Δx) 2 − 6( x − Δx) + 12
Δx

=

x 2 − 6 x + 12 − x 2 − 2 xΔx + Δx 2 − 6 x + 6Δx + 12
Δx

=

x 2 − 6 x + 12 − x 2 + 2 xΔx − Δx 2 + 6 x − 6Δx − 12
Δx

=

− 6 x + 12 + 2 xΔx − Δx 2 + 6 x − 6Δx − 12
Δx

=

12 + 2 xΔx − Δx 2 − 6Δx − 12
Δx

=

2 xΔx − Δx 2 − 6Δx
Δx

(

= 2 x − Δx − 6

∧

Δx ≠ 0

= 2 x − 6 − Δx

∧

Δx ≠ 0

= 2x − 6

∧

)

Δx ≠ 0
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Het proefwerk
Wat verwacht jij dat zeker in het proefwerk komt?
Hoe maakt een wiskundeleraar een proefwerk? Aan welke voorwaarden moet een proefwerk
voldoen?
Zou jij een goed proefwerk kunnen maken van dit hoofdstuk?
Wat maakt dit hoofdstuk zo makkelijk? Waarom halen toch veel leerling dan nog een
onvoldoende?

De praktijk
Hoe meet de politie bij een snelheidscontrole de snelheid van een passerende auto?
Kan de politie op 1 exact tijdstip bepalen, wat de snelheid van een auto is of gaat het altijd om
een gemiddelde snelheid?
Waarom lijkt het dan toch dat het op 1 moment wordt gemeten?

Dit onderzoek
Dit onderzoek gaat over structuur. Uit mijn literatuur onderzoek is gebleken dat structuur heel
belangrijk is voor het leerproces. Het is dus heel belangrijk dat leerlingen weten waarmee ze
bezig zijn, dat ze een goed overzicht van de stof hebben zodat ze hoofd- en bijzaken kunnen
onderscheiden. Leerlingen moeten ook verschillen ontdekken tussen middelen en doelen.
In hoeverre denk jij dat je een goed overzicht van de stof hebt. Zie jij altijd een duidelijk
verband tussen de verschillende opgaven, paragraven en hoofdstukken?
Vind jij dat proefwerken goed aansluiten bij de behandelde stof?
Het je zelf nog iets toe te voegen naar aanleiding van dit gesprek?
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Bijlage 2
Interview 2
Naam:
Klas:
Leeftijd:
Gemiddeld cijfer:
Hoe goed ben je in wiskunde?:

heel erg goed / zeer bekwaam / goed / bijna goed /
iets minder goed / redelijk minder goed.

We gaan nu weer een toename diagram maken van de functie f(x) = x2-2x-8. (zie bijlage)
Vergelijk het gemaakte diagram met opgave 6 op blz. 227.
Welke vormen van stijgen of dalen kom je tegen?
Antw. :

Komt het toename diagram overeen met de grafiek?
Antw. :

Het diagram zegt iets over de verandering van de grafiek het geeft namelijk aan, of de grafiek
…….………………. of …….………………. of …….……………….
Het diagram zegt ook iets over de snelheid van verandering van de grafiek, het geeft namelijk
aan of de snelheid …….……………….is of …….………………. is of constant is.
We gaan nu kijken hoe nauwkeurig dit diagram de snelheid van de verandering van f
aangeeft. Kloppen de waarden van het diagram. Bijv. is de snelheid in het punt P met xp = 2
volgens het diagram?
Teken de een hellinggrafiek van f(x) zie bijlage.
Wat zegt deze hellinggrafiek die we geschetst hebben nu?
Wat is volgens deze hellinggrafiek de snelheid in het punt P met xp = 2?
Antw. :

Kun je de echte snelheid in een punt op de grafiek berekenen? Op welke 2 manieren kun je dit
doen?
Antw. :
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Je hebt een stencil gehad, daarin staat hoe je moet differentiëren.
Differentieer deze functie f
Antw. :

Hoe noem je de functie die je dan krijgt ? Er zijn twee mogelijk namen.
Antw. :

Klopt het dat dit de hellingfunctie is ?
Antw. :

Geldt voor elke parabool (2e graadsfunctie ) dat de hellingfunctie een rechte lijn is?
Antw. :

Dit is eigenlijk de kern van dit hoofdstuk.
Wat moet je nu nog meer kunnen voor het proefwerk?
Antw. :
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Samenvattend:

De gemiddelde verandering/snelheid/helling/steilheid van y op [ xa , xb ]
= Het diff. quotiënt (∆y/∆x) van y op een interval [ xa , xb ]
= rc van de lijn AB
Δy yb − y a y ( xb ) − y ( x a )
=
=
=
Δx xb − x a
xb − x a
De snelheid/steilheid/helling in een punt P
= Het diff. quotiënt (∆y/∆x)van y op een interval rond het punt P [ xp ; xp+0.001 ]
= rc van de raaklijn in het punt P
=

Δy y ( x p + 0.001) − y ( x p ) y ( x p + 0.001) − y ( x p )
=
=
0.001
Δx
x p + 0.001 − x p

⎡d ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ dx ⎦ x = x p

(exact berekend met de GR.

∆x = 0.0000000000000000000001

GEMIDDELDE VERANDERING = SNELHEID = STEILHEID = HELLING = RC v/d RAAKLIJN =

⎡d ⎤
⎢⎣ dx ⎥⎦
x=x p
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f(x) = x2-2x-8

x

y

∆y

Interval

f(x)

hellinggrafiek

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
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f(x) = x2-2x-8

x

y

-4

16

-3

7

-2

xtop = -b/2a = 2/2 = 1

∆y

=> ytop = f(1) = 1 – 2 – 8 = -9

Interval

f(x)

hellinggrafiek

< Å, 1 >

daalt

onder x-as

7-16 = -9

x=1

top

snijdt x-as

0

0-7 = -7

< 1, Æ >

stijgt

boven x-as

-1

-5

-5-0 = -5

0

-8

-8+5 = -3

1

-9

-1

2

-8

1

3

-5

3

4

0

5

5

7

7

6

16

9

x
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

helling
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f(x) = x2-2x-8

x

y

-4

16

-3

7

-2

∆y

Interval

f(x)

hellinggrafiek

< Å, 1 >

daalt

onder x-as

7-16 = -9

x=1

top

snijdt x-as

0

0-7 = -7

< 1, Æ >

stijgt

boven x-as

-1

-5

-5-0 = -5

0

-8

-8+5 = -3

1

-9

-1

2

-8

1

3

-5

3

4

0

5

5

7

7

6
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x
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

helling
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
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x
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

y
16
7
0
-5
-8
-9
-8
-5
0
7
16

∆y

∆y
∆x

7-16 = -9
0-7 = -7
-5-0 = -5
-8+5 = -3
-1
1
3
5
7
9

-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

x
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2.0

y
16
11.25
7
3.25
0
-2.75
-5
-6.75
-8
-8.75
-9
-8.75
-8

∆y
11.25 – 16 = -4.75
-4.25
-3.75
-3.25
-2.75
-2.25
-1.75
-1.25
-0.75
-0.25
0.25
0.75

∆y
∆x
-9.5
-8.5
-7.5
-6.5
-5.5
-4.5
-3.5
-2.5
-1.5
-0.5
0.5
1
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Bijlage 3
Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 05-10-2005

UT schrikt van gebrek aan wiskundekennis
ENSCHEDE - Met de parate wiskundekennis van de eerstejaars studenten techniek aan de Universiteit
Twente is het zeer slecht gesteld. Slechts 4 procent slaagde een paar weken geleden voor een speciale
toets. De afgestudeerde vwo’ers mochten geen hulpmiddelen gebruiken.
De toets die dit jaar voor het eerst werd ingevoerd, blijft volgend jaar gehandhaafd. Maar, verklaart Brigitte
Geveling, wiskundedocente bij EWI (Elektrotechniek, Toegepaste Wiskunde en Informatica), ‘we gaan de
studenten dan wel beter informeren. Je moet uitkijken dat de eerstejaars niet gedemotiveerd worden door zo’n
slechte start’.
Vier procent van de nieuwkomers die techniek gaan studeren, haalden een voldoende voor de toets die op
verzoek van wiskunde docenten op de eerste dag van het nieuwe studiejaar op de agenda is gezet. ‘Want het is
geen nieuw verschijnsel. Twee jaar geleden werd al duidelijk dat het met de parate kennis van wiskunde slecht is
gesteld. Terwijl dat bij onze technische studies heel belangrijk is. Het tempo ligt hoog, er worden veel nieuwe
dingen geleerd en formules en begrippen die op het vwo werden geleerd, worden slechts terloops aangestipt. Bij
de toets mochten heel bewust geen formulekaarten en grafische rekenmachines worden gebruikt. We weten dat
dit op het vwo-examen wel mag. Maar het nadeel van formulekaarten is dat er begrippen op staan. Beheersen de
studenten die niet, dan komen ze in de problemen. Dan wordt er in de collegezalen over de hoofden heen
gesproken.’
Volgens Geveling is er bewust voor gekozen om de test op de eerste dag te doen. Alleen op die manier ontstaat
er een duidelijk signaal dat er wat aan de parate kennis moet worden gedaan. ‘We moeten de studenten er in het
vervolg alleen beter op voorbereiden. Het feit dat ze nu geen hulpmiddelen mochten gebruiken is hen rauw op het
dak gevallen.’
De wiskundedocente voegt er aan toe dat de universiteiten in Amsterdam, Delft en Eindhoven ook met zeer
teleurstellende toetsresultaten te maken hebben. ‘En dan te bedenken dat het onderwijs op het vwo in 2007 wordt
veranderd. Het aantal wiskunde-uren wordt dan verminderd. We hebben onze bevindingen aan een adviseur van
minister Van der Hoeven gestuurd. Hij is zelf wiskundige en was heel benieuwd naar onze cijfers. We hopen met
de score van 4 procent een signaal te kunnen afgeven. Overigens is het niet de bedoeling om te praten in termen
van schuld. Op het vwo wordt een bepaald programma gebracht. En dat richt zich natuurlijk niet alleen maar op
de UT. Een onderzoek dat we een tijdje terug onder eerstejaars hebben gehouden, bracht wel aan het licht dat
veel studenten vonden dat ze tijdens de wiskundelessen op het vwo te veel achteruit konden leunen. Anderzijds
gaat het om technische studenten, om jongeren met bepaalde talenten in de wiskunde. Ze zijn natuurlijk niet dom.
Met de nodige reparatielessen moeten ze het hier kunnen redden.’
Koud bad
Rector Arie van Ommeren van het Bonhoeffer college begrijpt wel waarom de UT meteen vanaf de eerste dag
voluit gaat. ‘Met een weekje pappen en nathouden kom je er ook niet, al komen de studenten nu wel in een heel
koud bad terecht. Waar het mij om gaat is wat de UT van onze studenten verwacht. Onze jongeren hebben
minder kennis in hun hoofd dan vroeger, maar ze weten wel alle informatiebronnen te vinden en zijn goed
geoefend in het oplossen van problemen. Maar vraag ze niet om formules, dat is niet meer van deze tijd.’
Van Ommeren wil in elk geval snel met de UT in gesprek over de geconstateerde tekortkomingen.
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