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Voorwoord
Dit is het verslag van het Onderzoek van Onderwijs, vakcode 1994050, van Karen Reuver. Dit
onderzoek is uitgevoerd op het Montessori Lyceum Herman Jordan te Zeist. Het Pilotonderzoek
is uitgevoerd in een 3 vwo klas van Ina Reuver en het onderzoek naar de koordenvierhoek is
uitgevoerd in een 5 vwo wiskunde B1,2 klas van Leonard Jonker. Bij deze wil ik hen van harte
bedanken dat ik dit onderzoek mocht voorleggen aan hun leerlingen en voor de medewerking aan
dit onderzoek. Natuurlijk wil ik de leerlingen die de opgaven hebben gemaakt ook van harte
bedanken, zonder hen had ik geen onderzoek kunnen doen. Ook wil ik Nellie Verhoef, mijn
begeleidster van de UT, bedanken voor het tussentijds beoordelen, aanvullen en op weg helpen in
dit onderzoek. Het onderzoek heeft helaas langer geduurd dan ik van te voren gepland had, dit
kwam mede doordat het mij niet geheel duidelijk was hoe het aan te pakken en er zo geen einde
leek aan te komen. Uiteindelijk is het gelukt om resultaten te presenteren in onderstaand verslag
Karen Reuver
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Inleiding
Voor dit onderzoek ben ik begonnen met het zoeken naar literatuur over wiskunde didactiek. Op
het internet ben ik gaan zoeken op de website van David Tall. Ik las een aantal artikelen van hem
en uit de literatuurverwijzingen ook een aantal artikelen van anderen, zoals Dubinsky en Poynter.
De ideeën en theorieën die uit deze artikelen naar voren kwamen heb ik geordend in hoofdstuk 1,
een inleidend theoretisch kader. Vervolgens heb ik overlegd met Ina Reuver wat op dat moment
in de klassen die zij lesgeeft werd behandeld. In 3 vwo waren ze bezig met het begin van
Meetkunde. Het leek me interessant om daarmee aan de slag te gaan aan de hand van de
denkniveau’s van Van Hiele. In hoofdstuk 2 zijn deze niveaus verder uitgewerkt. De leerlingen
hadden net een paragraaf gehad over hoogtelijnen en het leek me interessant om te kijken of de
leerlingen deze theorie ook konden toepassen op weerkaartjes. Ik heb een opgave gemaakt
waarbij vragen op verschillende niveau’s voorkwamen. Het doel van dit onderzoek naar
weerkaartjes was het vinden van geschikte onderzoeksinstrumenten om de verschillende niveau’s
van Van Hiele te onderzoeken. De uitwerking van dit onderzoek is te vinden in hoofdstuk 3. Om
de theorie van Van Hiele kracht bij te zetten was het handig om er een voorbeeld bij te geven. Als
voorbeeld heb ik de koordenvierhoek genomen en daar vragen bijgemaakt van verschillende
niveau’s. Gezien ik toch de koordenvierhoek als voorbeeld had uitgewerkt, zie bijlage C en D,
ben ik ook bij mijn moeder op school gaan vragen in welke klas ze bezig waren met de
koordenvierhoek. Zij zei dat ze net waren begonnen met de koordenvierhoek in 5 vwo wiskunde
B en heeft me een kopie van het boek Netwerk gegeven waaruit ze werken. Deze paragraaf is te
vinden in bijlage E. De vragen die in deze paragraaf staan zijn echter bijna hetzelfde als de
vragen die ik bedacht had bij het voorbeeld. Dus heb ik de vragen aangepast omdat het anders te
makkelijk zou worden, deze opgaven zijn te zien in bijlage F en G. Na overleg met Leonard
Jonker bleek echter dat de leerlingen de stof pas na de vakantie behandelden. Omdat ik toch erg
graag voor de kerstvakantie dit onderzoek wilde doen heb ik de opgave weer veranderd zodat de
leerlingen hem zonder voorkennis konden maken. Deze uiteindelijke opgave is met uitwerking te
vinden in bijlage H en I. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in hoofdstuk 4 en de
uitwerkingen van de leerlingen in bijlage J. Ten slotte worden in hoofdstuk 5 conclusies en
aanbevelingen gegeven en volgt de literatuurlijst.
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1 Inleidend theoretisch kader
1.1 Inleiding
Om het onderzoek te plaatsen in een theoretisch kader volgt hier een beschrijving van een aantal
wetenschappers die zich hebben bezig gehouden met wiskundig denken en het onderwijzen van
wiskunde. Er zijn veel theorieën ontwikkeld over wiskundig denken en het onderwijzen van
wiskunde. Het is teveel om die hier allemaal uitgebreid te behandelen, dus een aantal zullen kort
genoemd worden en anderen uitgebreider. Als eerste zullen de eerste theorieën van Piaget en
Bruner naar voren komen. Vervolgens komen de theorieën van leden van PME aan bod. Daarna
zal in worden gegaan op de APOS theorie van Ed Dubisnky en Michael A. MacDonald [2], de
theorie van drie wiskundige werelden van David Tall [7, 8], de niveautheorie van Pierre van
Hiele en de vectoranalyse van Anna Poynter [4]. Als laatste zal een samenvatting gegeven
worden. De theorie van Pierre Van Hiele wordt uitgebreider behandeld in hoofdstuk 2.

1.2 Historie
David Tall geeft in het artikel ‘Thinking through three worlds of mathematics’ [8] een
samenvatting van theorieën die vooraf gingen aan zijn ontwikkeling van drie wiskundige
werelden.
In de jaren zestig en zeventig was psychologie nog in de greep van behaviorisme en was het
wiskunde onderwijs in de handen van uitvoerders en slechts weinig theoretici zoals Piaget
(1965), Bruner (1966) en Dienes (1960) die iets hadden te zeggen over de bijzondere relevantie
van de wiskunde. Zij ontwikkelden in die tijd theorieën over het wiskunde onderwijs en de
psychologie van de wiskunde.
Ten grondslag aan de theorie van Piaget ligt een theorie over abstractie. Empirische abstractie dat
zich richt op hoe een kind betekenis geeft aan de eigenschappen van objecten. Pseudo-empirische
abstractie dat zich richt op hoe een kind betekenis geeft aan de eigenschappen van acties op de
objecten. En reflectieve abstractie dat zich richt op het idee hoe acties en operaties
gethematiseerde objecten in gedachten worden.
Ondertussen focuste Bruner (1966) zich op drie verschillende manieren waarop het individu
ervaring vertaalt in een model van de wereld, namelijk ‘enactive’, ‘iconic’ en ‘symbolic’. Het
eerstgenoemde model is gebaseerd op de waarneming, de belevenis. Het tweede model is
gebaseerd op iconen, een schematische weergave van de werkelijkheid. De symbolic world is de
meest abstracte van de drie; hier worden objecten uit de wereld gerepresenteerd door abstracte
symbolen.
Met het ontstaan van deze theorieën over de cognitieve groei van leerlingen met betrekking tot de
wiskunde is in 1976 een internationale groep voor de psychologie van het wiskunde onderwijs
opgericht in Karlsruhe. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de ideeën die de leden van
deze groep ontwikkelden.

1.3 International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME)
De leden van PME ontwikkelden in navolging van Piaget, Bruner en Dienes ook theorieën over
de cognitieve groei van leerlingen met betrekking tot de wiskunde. Fischbein (1987), een van de
oprichters van PME, was geïnteresseerd in drie verschillende aspecten van wiskundig denken.
Deze drie aspecten zijn: de fundamentele intuïties die veel gebruikt worden, algoritmes die ons
mogelijkheden geven in berekeningen en in symbolische manipulaties, en het formele aspect van
axioma’s, definities en formele bewijzen [8].
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Skemp (1971, 1979) ontwikkelde een algemene theorie over het in toenemende mate complexere
menselijke leren. Ook produceerde hij zijn eigen tekstboek series voor zowel lagere als
middelbare school. Hij vond dat individuen receptoren hebben om informatie van de omgeving
op te nemen en instrumenten om de omgeving te beïnvloeden. Dit te samen vormt een systeem
dat hij ‘delta-one’ noemde. Een hoger systeem van mentale receptoren en instrumenten die
reflecteren op de operaties uit ‘delta-one’ noemde hij ‘delta-two’. Dit twee stadia systeem omvat
drie types van activiteiten; ‘perceptie’ (input), ‘actie’ (output) en ‘reflectie’ wat betrekking heeft
op hogere stadia van perceptie en actie [8]. Een voorbeeld van dit systeem zou kunnen zijn dat bij
een leerling eerst de input komt van het begrip middelloodlijn en dat de middelloodlijnen van een
driehoek door het middelpunt van de omgeschreven cirkel van de driehoek gaan. Vervolgens gaat
de leerling over tot actie van het tekenen van nog een punt op die omschreven cirkel en het
tekenen van de middelloodlijnen van de nu verkregen vierhoek. Als laatste reflecteert de leerling
dat de middelloodlijnen van deze vierhoek ook allemaal door een punt gaan en de vier
hoekpunten van de vierhoek op de cirkel liggen en het begrip koordenvierhoek wordt
geïntroduceerd.
Skemp suggereerde dat het mathematische idee opgebouwd zou moeten worden uit een context
met de minste ‘ruis’ (verwarrende elementen) om een relevant mathematisch concept te
ontwikkelen op een manier die dan gebruikt kan worden in andere contexten.
Ondertussen gaven de proces-object theorieën zoals de APOS theorie van Dubinsky (1999) en de
operationele theorie van Sfard (1991) nieuwe impulsen in de constructie van mathematische
objecten van thematische processen op de manier van Piaget’s reflectieve abstractie.
Sfard (1991) maakte een onderscheid tussen representatie van objecten en representatie van
symbolen [8]. De representatie van objecten is gebaseerd op de ‘enactive’ en ‘iconic’ modellen
van Bruner. De representatie van symbolen is gebaseerd op de technische vormen van nummers
en logica die overeenkomen met de algoritmische en formele categorieën van Fischbein. Deze
hergroeperingen van categorieën zijn bruikbaar in relatie met de SOLO (Structure of Observed
Learning Outcomes) theorie van Kevin Collis. Deze theorie bouwt verder op zowel aspecten van
Bruner en Piaget, met opeenvolgende niveau’s genaamd;’sensorimotor’, ‘iconic’, ‘concretesymbolic’, ‘formal’ en ‘post-formal’. Als een niveau is bereikt, dan wordt het beschikbaar samen
met de vorige niveau’s om het volgende niveau te bereiken.
Dubinsky [2] ontwikkelde de APOS theorie uit een poging het mechanisme van reflectieve
abstractie, geïntroduceerd door Piaget om de ontwikkeling van het logisch denken van kinderen
te beschrijven, te begrijpen en dit idee uit te breiden naar meer ingewikkeldere mathematische
concepten. In de volgende paragraaf zal de APOS theorie verder worden toegelicht.

1.4 APOS theorie van Ed Dubinsky
De APOS theorie gaat uit van vier opvolgende stappen in het begrijpen van de wiskunde,
namelijk ‘action’, ‘process’, ‘object’ en ‘scheme’.
Onder de categorie ‘action’ wordt een transformatie van objecten verstaan waarbij stap voor stap
instructies nodig zijn voor het individu om de operatie uit te voeren.
Als de actie wordt herhaald en het individu er op reflecteert kan hij/zij een interne mentale
constructie maken, genaamd ‘process’. Het individu kan in gedachte dezelfde soort actie
ondernemen en heeft daarbij niet langer externe stimulansen nodig.
Als het individu zich bewust wordt van het proces als een totaliteit en realiseert dat er
transformaties op kunnen worden genomen dan is het een abstract proces geworden wat een
‘object’ wordt genoemd.
Uiteindelijk is een ‘scheme’ voor een zeker wiskundig concept ontwikkeld door de collecties
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actie’s, processen en objecten te combineren. Met andere schema’s, die verbonden zijn door
algemene principes, ontwikkeld het individu een geraamte in zijn hersenen dat gebruikt kan
worden om problemen volgens dat concept op te lossen.
Later is het ‘triad’ concept van Piaget en Garcia (1989) ingevoegd om de constructies van
schema’s beter te begrijpen. Het ‘triad’ mechanisme bestaat uit drie stadia, genaamd ‘Intra’,
’Inter’ en ‘Trans’. Het ‘Intra’ stadium wordt gekarakteriseerd door een focus op individuele
acties, processen en objecten in isolatie van andere cognitieve onderdelen van een zelfde soort.
Het ‘Inter’ stadium wordt gekarakteriseerd door de constructie van relaties en transformaties
onder de cognitieve onderdelen. Tijdens het ‘Trans’ stadium construeert het individu een
impliciete of expliciete onderliggende structuur waardoor de relaties die in het ‘Inter’ stadium
zijn ontwikkeld worden begrepen en het geeft het schema een samenhang waarbij het individu
begrijpt wat wel en niet in het bereik van het schema ligt.
Het APOS model is ontwikkeld voor gevorderd wiskundig denken, maar in sommige
onderzoeken komt naar voren dat het ook bruikbaar is om te bestuderen hoe studenten de meer
basis wiskunde begrijpen. De APOS theorie kan gebruikt worden om objectief de moeilijkheden
die de student ondervindt uit te leggen.
De onderzoekers van RUMEC (Research in Undergraduate Mathemathics Education) gebruikten
de APOS theorie in een breder onderzoek en maakten een structuur voor het ontwikkelen van
curricula. Deze structuur bestaat uit drie componenten; Een theoretische analyse van een zeker
mathematisch concept, de ontwikkeling en implementatie van instructieve handelingen gebaseerd
op de theoretische analyse en het verzamelen en analyseren van data om de theoretische analyse
en de instructie te testen en verfijnen.
De discussie in de vorige paragrafen leidt volgens Tall naar een mogelijke categorisatie van
cognitieve groei in drie verschillende maar op elkaar invloed hebbende werelden. In paragraaf 1.5
wordt deze theorie beschreven.

1.5 De drie wiskundige werelden van David Tall
Eddie Gray en David Tall waren voornamelijk geïnteresseerd in het verschil tussen objecten
gevormd in de geometrie (zoals punten, lijnen en cirkels) en concepten bestudeerd in de
rekenkunde, algebra en calculus (getallen, algebraïsche vergelijkingen, limieten).
Ze concludeerden dat de ontwikkeling van geometrische concepten een natuurlijke groei van
complexiteit is, beschreven door van Hiele. Echter getallen en algebra ontstaan door het telproces
te comprimeren naar het concept van getal en groeit in complexiteit door de ontwikkeling van
opeenvolgende concepten waar processen zijn gesymboliseerd en tweevoudig als concept worden
gebruikt [7].
Gray en Tall presenteerden het idee dat er drie (of mogelijk vier) fundamenteel verschillende
types van objecten zijn. Diegene die ontstaan door empirische abstractie, waarbij de studie van
objecten om hun eigenschappen te ontdekken wordt bedoeld. Diegene die ontstaan door te
focussen op acties (zoals tellen) die gesymboliseerd zijn en mentaal gecomprimeerd tot
concepten (zoals nummer), wat Piaget pseudo-empirische abstractie noemt. En diegene die
ontstaan uit de studie van eigenschappen en de logische conclusies die volgen uit deze
eigenschappen gevonden in de moderne formele aanpak van wiskunde. Hun mogelijke vierde
type van concept ontstond door het verschil te maken tussen pseudo-empirische abstractie (wat is
gericht op acties op mentale objecten) en empirische abstractie (wat is gericht op de
eigenschappen van abstracte mentale concepten). Twee artikelen geschreven met Anna Watson
(Anna Poynter nadat ze getrouwd was) en Spirou openbaarde de bedoeling van hun
overwegingen en zijn de eerste gepubliceerde indicaties van een in ontwikkeling zijnde theorie
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over drie wiskundige werelden. Zij realiseerden dat er niet alleen drie verschillende types van
mathematisch concept (geometrisch, symbolisch en axiomatisch) zijn, maar dat er ook drie erg
verschillende types van cognitieve ontwikkeling waren, welke drie verschillende mathematische
werelden bewoonden [7].
De eerste wereld groeit vanuit onze voorstellingen van de wereld en bestaat uit onze gedachten
over dingen die we waarnemen. Door reflectie en het gebruik van taal kunnen we focussen op
aspecten uit onze zintuiglijke ervaring die het mogelijk maken concepten in te denken die niet in
de ware wereld bestaan zoals een lijn die perfect recht is. David Tall noemt deze wereld de
‘conceptual-embodied’ world [8].
De tweede wereld is de wereld van symbolen die we gebruiken in berekeningen in de
rekenkunde, algebra en calculus. Deze wereld begint met acties die worden ingekapseld als
concepten door het gebruik van symbolen waardoor we moeiteloos om kunnen schakelen van het
doen van acties in de wiskunde naar het denken over concepten in de wiskunde. Deze wereld
noemt David Tall de ‘proceptual-symbolic’ world [8].
De derde wereld is gebaseerd op eigenschappen, uitgedrukt in formele definities die gebruikt
worden als axioma s om wiskundige structuren te specificeren. De derde wereld is genaamd
‘formal-axiomatic’ world. In deze wereld wordt niet gewerkt met objecten uit ervaringen maar
met axioma s die zijn geformuleerd om mathematische structuren te definiëren in termen van
specifieke eigenschappen. Andere eigenschappen worden dan afgeleid door formele bewijzen om
een opeenvolging van theorieën te bouwen [8].
Ieder individu maakt een andere reis door de drie werelden. Sommige kinderen hebben erg veel
moeilijkheden met getallen, dit wordt discalculectisch genoemd. De meeste kinderen kunnen de
overstap van het actieschema van tellen naar het getal als concept aan. Echter bij rekenkunde zijn
er groeiende verschillen hoe kinderen hiermee omgaan. Als het niet lukt om de tel procedures om
te zetten in concepten kan dit lijden tot het uit het hoofd leren van feiten. Dit kan in veel gevallen
succesvol zijn, maar de lange termijn Piaget visie, waarbij operaties gethematiseerde objecten
van gedachten worden, heeft compressie van kennis in denkbare mentale eenheden nodig [8].
Ook kunnen in nieuwe situaties oude ervaringen lijden tot problemen, David Tall noemt dit ‘metbefores’. Bijvoorbeeld bij de overgang van hele nummers naar breuken of de overgang van
rekenkunde naar algebra. Het beste om te doen als er problemen ontstaan door met-befores is het
blijven volgen van de routines en te leren in een procedurele manier.
Meer in het algemeen heeft iedere wereld zijn eigen bewijs voor de waarheid. In de embodied
wereld is iets waar omdat je dat kan zien. In de proceptual wereld is iets waar omdat het
uitgerekend kan worden en in de formal wereld is iets waar omdat het of aangenomen is als een
axioma of definitie of omdat het met een formeel bewijs daaruit af te leiden is [8].
De theorie van de drie werelden van David Tall is gebaseerd op de algebra. Pierre van Hiele heeft
een theorie ontwikkeld voor de meetkunde, deze theorie wordt behandeld in paragraaf 1.6.

1.6 Denkniveau’s van Van Hiele
Hieronder volgt kort een introductie over Van Hiele en wordt hij geplaatst in het theoretisch
kader. Meer over de theorie van Van Hiele is te vinden in hoofdstuk 2. Van Hiele heeft in de
geometrie cognitieve ontwikkeling door in toenemende mate ingewikkelder wordende reeks van
niveaus geconstateerd. Zijn theorie begint met dat kinderen objecten als gehele gestalten zien met
eigenschappen en als sommige eigenschappen van kracht zijn dan volgen anderen resulterend in
meer rigoureus formeel axiomatische wiskunde. Er zijn verschillende versies, hieronder wordt de
meest gangbare besproken, zie verder hoofdstuk 2.
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Niveau 0, het grondniveau, is het visuele niveau, leerlingen herkennen figuren als totale
entiteiten, maar herkennen niet de eigenschappen van die figuren.
Niveau 1 is het beschrijvende niveau, leerlingen kennen de eigenschappen van de figuren, maar
ze kunnen onderling verband tussen figuren en eigenschappen niet uitleggen.
Niveau 2 is van informele deductie, leerlingen kunnen onderlinge verbanden leggen tussen de
eigenschappen binnen figuren en tussen figuren. Informele bewijzen kunnen de leerlingen
volgen.
Niveau 3 is van theoretische deductie, leerlingen zien het karakter van de verbanden tussen
eigenschappen. Leerlingen kunnen zaken bewijzen en snappen wat er wordt bedoeld met
stellingen als: “De gelijkheid van twee zijden van een driehoek impliceert dat ook twee hoeken
overeenkomen”.
Soms wordt niveau 3 onderverdeeld in twee niveaus, namelijk theoretische deductie en het
niveau van accuratesse, dit wordt dan niveau 4 genoemd. Niveau 4 is van accuratesse, leerlingen
kunnen verschillende axioma systemen vergelijken. Geometrie wordt gezien in het abstract met
een hoog niveau van accuratesse, zelfs zonder concrete voorbeelden.
Volgens van Hiele kan je beginnen met het leren van wiskunde zodra een kind weet dat er
verschil is tussen getal en aantal. Het begrip vector kan je heel jonge kinderen al leren zodra er
plaatsbepaling is, en als kinderen op de lagere school het begrip vector hebben gehad is de
overgang naar de middelbare school erg gemakkelijk. Dit omdat vectoren je de mogelijkheid
geven van richting en de negatieve getallen krijg je er ook vanzelf bij [1]. Anna Poynter
onderzocht het begrip vrije vector. Hierover gaat paragraaf 1.7.

1.7 Vectoranalyse van Anna Poynter
Anna Poynter [4] heeft onderzoek gedaan naar het begrip vrije vector. Ze raakte geïnteresseerd in
hoe studenten technieken konden leren en hoog op examens konden scoren terwijl ze hun kennis
niet in iets andere situaties konden toepassen en ook in vervolgcursussen gebruiken. Ze stelde de
volgende hypothese: Als studenten slechts kunnen concentreren op de simpelheid van het
mathematische idee in plaats van de vele complicaties die verbonden zijn aan verschillende
contexten, dan zouden ze in een betere positie moeten zijn om problemen in nieuwe situaties op
te lossen. De focus van haar onderzoek is hoe studenten aan te moedigen de mathematische
ideeën te reflecteren in een specifieke context en betekenis geven aan het symbolisme dat ontstaat
in de mathematische theorie.
Ze onderzocht dit aan de hand van twee groepen studenten, waarbij groep A werd gedoceerd door
een onderzoeker die een ‘embodied’ aanpak gebruikte gefocust op het effect van een translatie en
groep B die werd gedoceerd met het standaard tekstboek.
Om studenten uit groep A aan te moedigen het concept van vrije vector te gebruiken begonnen de
lessen met fysieke activiteiten waarbij de studenten een driehoek over de tafel schoven. De
driehoek fungeerde als een basisobject waar studenten konden zien dat het effect van de translatie
gerepresenteerd kan worden als een pijl van een gegeven grootte en richting. Het concept van de
pijl werd daarna gebruikt om de vrije vector en de staart-neus theorie te behandelen. Het eigen
idee van de studenten van de vrije vector werd ondersteund door activiteiten en discussies in
reflectieve plenaire sessies.
De veranderingen werden bekeken met een voortest, een natest en een verlate natest en een aantal
studenten werden individueel geïnterviewd. De resultaten ondersteunen de hypothese. In
grafische ontwikkeling begon groep A lager dan groep B, maar eindigde hoger dan groep B. De
veranderingen voor de symbolische versie waren niet significant voor beide groepen. Tijdens de
interviews bleek dat de voorstelling van vectoren van docenten natuurkunde, gerelateerd aan
10

specifieke contexten als reis of kracht, anders was dan die van de docenten wiskunde, die
impliciet op de hoogte waren van de progressie in het bouwen van het concept van vrije vector
zonder expliciet op de hoogte te zijn van de cognitieve theorie. Studenten die zich op een lager
cognitief niveau bevinden gebruiken procedures zonder aan het concept van vrije vector te
refereren, terwijl studenten die zich op een hoger cognitief niveau bevinden spraken over het
concept van vector als een mentale entiteit die op dezelfde manier kan worden toegepast in
verschillende contexten. Een student uit groep B zag de vectoren niet los uit hun context, maar
als kracht of reis en tekende ook geen resultante vector bij het optellen van vectoren. Hij had
geen bewustzijn ontwikkeld voor de meer subtiele mathematische eigenschappen van vectoren,
zoals dat het optellen van vectoren commutatief is. Het gaat niet om acties maar om het effect
van de actie. De student die het effect van het optellen van vectoren ziet kan met een vrije vector
omgaan als een flexibel mentaal concept in verschillende contexten.
De notie van het effect van acties heeft toepassingen in veel gebieden van de wiskunde. In
essentie kan het idee van twee acties die hetzelfde effect hebben vertaald worden naar het begrip
van twee mathematische concepten die equivalent zijn.

1.8 Samenvatting
In dit theoretisch kader zijn kort de verschillende theorieën van een aantal wetenschappers, die
zich bezighielden met de cognitieve ontwikkeling van wiskunde bij leerlingen, besproken.
Begonnen is met de eerste wetenschappers die zich hiermee bezig hielden; Piaget, Bruner en
Dienes. Vervolgens is verder gegaan op de theorieën van de oprichters van het PME, Fischbein,
Skemp en Sfard. Daarna is de APOS theorie van Dubinsky behandeld en de theorie van Tall. Als
laatste kwam de theorie van Van Hiele en het onderzoek van Poynter aan bod. Gezien mijn
onderzoek over geometrische onderwerpen gaat sluit de theorie van Van Hiele het beste aan bij
mijn onderzoek. Vandaar dat hoofdstuk 2 ingaat op Pierre van Hiele en er niet verder wordt
ingegaan op theorieën die meer voor de algebra bedoeld zijn.
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2 De theorie van Van Hiele
Gezien mijn onderzoek wordt getoetst aan de denkbeelden van Van Hiele volgt hieronder een
meer uitgebreid stuk over Van Hiele en zijn niveautheorie. Allereerst wordt er in gegaan op de
persoon Pierre van Hiele en zijn vrouw Dina van Hiele-Geldof, vervolgens wordt zijn band met
andere wiskundigen beschreven. Hierna wordt zijn niveautheorie behandeld en als laatste worden
de vijf fasen van instructie beschreven.

2.1 Pierre Maria van Hiele
Pierre Maria van Hiele werd in 1909 geboren in Amsterdam. Hij studeerde van 1927 tot 1933
wiskunde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Hij verdiende daarna zijn geld met
bijles en kleine baantjes en in 1938 werd hij leraar aan het Montessori-lyceum in Overveen. Zijn
vrouw Dina (Dieke) van Hiele-Geldof (1911-1958) heeft van 1951 tot 1954 lesgegeven aan het
Montessori Lyceum Herman Jordan te Zeist, dit is de school waar ik mijn onderzoek heb
uitgevoerd. In 1948 bracht hij met zijn vrouw Dina het ‘Werkboek der Meetkunde’ uit. Van Hiele
was lid van de werkgemeenschap voor Vernieuwing van Onderwijs en Opvoeding en was nauw
betrokken bij het ontwerpwiskundeprogramma voor de hbs B en gymnasium β dat de werkgroep
wiskunde in 1953 uitbracht. In 1957 promoveerde hij in Utrecht tegelijk met zijn vrouw op het
proefschrift ‘De problematiek van het inzicht’. Dit boek beschreef de niveautheorie voor het leren
van meetkundige begrippen. In het verlengde hiervan formuleerde hij vijf fasen in het (onderwijs) leerproces en had hij een ontwerptheorie waarmee onder zijn leiding de methode van A tot Z tot
stand kwam. Hij publiceerde verder nog meerdere artikelen en boeken en ontving voor zijn
baanbrekend werk eredoctoraten in Zuid-Afrika en Nieuw Zeeland.[1]

2.2 Van Hiele en andere wiskundigen
Pierre en zijn vrouw Dina zijn tegelijk gepromoveerd, hij bij Freudenthal en zij bij Langeveld.
Langeveld probeerde Van Hiele op te zetten tegen Piaget, hij zei ‘bestudeer Piaget en dan zie je
dat hij rare dingen doet’. Van Hiele, die Piaget nooit heeft ontmoet, vond wel dat hij rare dingen
deed, maar vond ook dat hij goede ideeën had en dacht dat ze het goed met elkaar zouden vinden
als ze elkaar ontmoet hadden. Volgens Van Hiele leerden diegene die Piaget onderzocht niks.
Piaget heeft bijvoorbeeld beweerd dat kinderen helemaal geen begrip van aantal hadden. Van
Hiele deed deze proef na en vond hetzelfde resultaat maar ging daarna verder en zorgde ervoor
dat de kinderen wel iets leerden.[1]
Hoewel van Hiele gepromoveerd is bij Freudenthal, mocht hij hem niet echt. Van Hiele vond
Freudenthal een bazig type en hij heeft hem regelmatig een hak gezet. Freudenthal heeft Piaget in
het stuk Mathematik als pädagogische Aufgabe frontaal aangevallen en volgens van Hiele
begreep Freudenthal Piaget niet en zat hij er verschrikkelijk naast in sommige passages.
Freudenthal bracht hem op ideeën en hij prees hem om zijn ideeën van vectoren op de lagere
school en meer niet.[1]
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2.3 De niveautheorie van Van Hiele
De niveautheorie is al kort behandeld in paragraaf 1.6, in deze paragraaf volgt een meer
uitgebreide behandeling met voorbeelden van de koordenvierhoek.
Er zijn verschillende versies van de theorie over de cognitieve ontwikkeling bij leerlingen in de
geometrie. Sommige uitwerkingen geven vier niveau’s aan en anderen vijf. In het begin waren er
drie niveau’s met de bijzonderheid dat het tweede niveau zich weer laat reduceren tot het eerste,
de niveaureductie. Een collega in Australië heeft van Hiele overtuigd dat het vier niveau’s
moesten worden. Hieronder zal het model van vier niveau’s zoals oorspronkelijk door Van Hiele
is opgezet worden besproken. Bij het model van Van Hiele doorloopt de leerling opeenvolgend
door vier niveau’s van begrijpen, hij nummerde het niveau 0 tot 3.
Niveau 0, het grondniveau, is het visuele niveau, leerlingen herkennen figuren als totale
entiteiten, maar herkennen niet de eigenschappen van die figuren. De leerlingen herkennen de
voorwerpen op beeldniveau, de herkenning van een vierkant is gelijk aan de herkenning van een
fiets. De leerling bekijkt de objecten intuïtief. Leerlingen maken beslissingen gebaseerd op
perceptie, niet op redenering. Bij het voorbeeld van de koordenvierhoek herkennen de leerlingen
het koordenvierhoek als er een cirkel bij is getekend, ze herkennen het als een vierhoek waarvan
de vier hoekpunten op een cirkel liggen.
Niveau 1 is het beschrijvende niveau, leerlingen analyseren onderdelen van de figuren, maar ze
kunnen onderling verband tussen figuren en eigenschappen niet uitleggen. Leerlingen zien de
figuren als collecties van eigenschappen. Ze kunnen een lijst met alle eigenschappen van een
figuur opnoemen, maar ze zien niet welke eigenschappen nodig zijn om het figuur te
onderscheiden van andere figuren. Bij de koordenvierhoek kunnen de leerlingen een lijst met
eigenschappen geven, of de juiste eigenschappen uit een lijst kunnen halen. Bijvoorbeeld dat
overstaande hoeken samen 180° zijn en dat een parallellogram altijd een koordenvierhoek is en
een trapezium niet.
Niveau 2 is van informele deductie, leerlingen kunnen onderlinge verbanden leggen tussen de
eigenschappen binnen figuren en tussen figuren. Informele bewijzen kunnen de leerlingen
volgen, maar ze zien niet hoe de logische volgorde veranderd kan worden noch hoe een bewijs te
construeren vanuit verschillende of onbekende veronderstellingen. Bij dit niveau gaat het om het
verband tussen de eigenschappen. Bij het voorbeeld van de koordenvierhoek kunnen de
leerlingen het verband leggen tussen de eigenschap dat de middelloodlijnen door een punt gaan
en dat het een koordenvierhoek is. Ze kunnen de koordenvierhoek herkennen zonder dat er een
cirkel bij is getekend.
Niveau 3 is van theoretische deductie, leerlingen zien het karakter van de verbanden tussen
eigenschappen. Leerlingen kunnen zaken bewijzen en snappen wat er wordt bedoeld met
stellingen als: “De gelijkheid van twee zijden van een driehoek impliceert dat ook twee hoeken
overeenkomen”. Bij het voorbeeld van de koordenvierhoek kunnen leerlingen bewijzen dat de
overstaande hoeken samen 180° zijn omdat ze het karakter zien van het verband tussen de
overstaande hoeken en het liggen van de hoekpunten op de cirkel, namelijk gelijkbenige
driehoeken, waarvan de basishoeken gelijk zijn. In bijlage D is dit grafisch weergegeven.
Soms wordt niveau 3 onderverdeeld in twee niveaus, namelijk theoretische deductie en het
niveau van accuratesse, dit wordt dan niveau 4 genoemd. Niveau 4 is van accuratesse, leerlingen
kunnen verschillende axioma systemen vergelijken. Geometrie wordt gezien in het abstract met
een hoog niveau van accuratesse, zelfs zonder concrete voorbeelden. Bij de koordenvierhoek kan
je deze niveau’s onderscheiden door de leerlingen zonder begeleiding het bewijs van niveau 3 te
laten bepalen voor een koordenvierhoek waar het middelpunt van de cirkel niet in ligt.
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2.4 De vijf fasen van instructie
Naast zijn niveautheorie heeft Van Hiele ook een theorie ontwikkeld over hoe les moet worden
gegeven zodat de leerlingen de onderwerpen zichzelf eigen maken, hierover gaat deze paragraaf.
Volgens van Hiele gaat een leerling door ieder niveau als een resultaat van instructie die is
georganiseerd in vijf fasen van leren. De fases zijn: Informatie, Begeleide oriëntatie, Explicitatie,
Vrije oriëntatie en Integratie. Ook intuïtie speelt een grote rol op ieder niveau in de wiskunde.
Het kan zijn dat het nodig is voor een leerling om meerdere malen door sommige fases te gaan bij
een gegeven onderwerp. Hieronder worden de fases beschreven en wordt uitgewerkt hoe de
docent het begrip koordenvierhoek kan uitleggen volgens de vijf fasen van leren[3].
Tijdens de informatiefase identificeert de docent doormiddel van discussie wat de leerlingen al
weten over een onderwerp en de leerlingen krijgen de eerste oriëntatie over het nieuwe
onderwerp. Met betrekking op het voorbeeld van de koordenvierhoek zou de docent kunnen
vragen naar omschreven cirkels van driehoeken en naar middelloodlijnen.
Vervolgens verkennen de leerlingen de objecten in gestructureerde taken zoals vouwen, meten en
construeren tijdens de begeleide oriëntatie fase, hierbij zorgt de docent ervoor dat de leerlingen
specifieke concepten verkennen. Met betrekking tot de koordenvierhoek zou een opgave er als
volgt uit kunnen zien;
a) Teken een driehoek ABC
b) Teken de middelloodlijnen van deze driehoek
c) Teken een cirkel die door de drie hoekpunten gaat met als middelpunt het snijpunt van de
middelloodlijnen.
d) Teken punt D op de cirkel en teken vierhoek ABCD
e) Teken de extra middelloodlijnen van zijde AD en CD
Je ziet dat alle middelloodlijnen door het middelpunt van de cirkel gaan. Je ziet ook dat de zijden
van de vierhoek koorden van de cirkel zijn. Daarom heet een convexe vierhoek waarvan de
hoekpunten op een cirkel liggen een Koordenvierhoek.
f) Meet alle hoeken van de vierhoek.
g) Als je goed hebt gemeten zie je dat de overstaande hoeken samen 180° zijn.
Daarna beschrijven de leerlingen in de explicitatie fase wat ze hebben geleerd in hun eigen
woorden en introduceert de docent relevante mathematische termen. Bij de koordenvierhoek zijn
dat bijvoorbeeld de termen koorden, middelloodlijnen, overstaande hoeken en convexe vierhoek.
In de vrije oriëntatie fase passen de leerlingen de relaties die ze aan het leren zijn toe bij het
oplossen van problemen en verkennen ze meer open taken. Wat betreft de koordenvierhoek
kunnen vragen worden gesteld om koordenvierhoeken ter herkennen, waarbij bij sommige cirkels
er bij zijn getekend en bij andere niet, of er kan worden gevraagd waarom de overstaande hoeken
180° zijn.
Ten slotte vatten de leerlingen het gene wat ze geleerd hebben samen en integreren ze het en
ontwikkelen ze een nieuw netwerk van objecten en relaties tijdens de integratie fase. Het begrip
koordenvierhoek kan bijvoorbeeld verbonden aan de begrippen cirkel, middelloodlijn,
koordendriehoek en convex.
Nu de theorie van Van Hiele is besproken volgt in het volgende hoofdstuk het pilotonderzoek
naar weerkaarten om onderzoeksinstrumenten te maken.
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3 Pilotonderzoek over Weerkaarten
3.1 Inleiding
Om onderzoeksinstrumenten te maken voor mijn onderzoek van onderwijs heb ik als
pilotonderzoek gekeken naar hoe leerlingen opgaven over weerkaarten maakten aan de hand van
de theorie die ze het hoofdstuk ervoor over hoogtekaarten hebben geleerd. Ik heb gekozen voor
het onderwerp weerkaarten omdat de leerlingen net bezig waren geweest met hoogtekaarten in
het boek en ik het interessant vond om te kijken of de leerlingen die kennis die ze daar geleerd
hebben ook kunnen toepassen op weerkaarten. Bij weerkaarten gelden dezelfde principes met
isobaren als bij hoogtekaarten, dus ook ongeveer dezelfde vragen kunnen gesteld worden. Ook
ben ik zelf vanuit zeilen geïnteresseerd in weerkaarten en leek mij het voor de leerlingen ook een
leuk onderwerp. Dit omdat het voor hen een nieuw onderwerp is en ze het kunnen toepassen.
Dit pilotonderzoek is uitgevoerd op vrijdag 14 oktober op het Montessori Lyceum Herman
Jordan in Zeist. Het is uitgevoerd bij twee 3 havo/vwo klassen van Ina Reuver. De leerlingen
mochten op vrijwillige basis meedoen en uiteindelijk deden er 14 leerlingen mee, dit leverde 12
resultaten op omdat twee keer twee leerlingen samen werkten.
Om onderzoeksinstrumenten aan de hand van de niveaus van Van Hiele te maken is de volgende
onderzoeksvraag van toepassing; Hoe kan ik, aan de hand van het pilotonderzoek over
weerkaarten, onderzoeksinstrumenten maken om te bepalen in welk niveau van Van Hiele
leerlingen zich bevinden?
In dit hoofdstuk gaat paragraaf 3.2 over de opgave die de leerlingen hebben gekregen en bevat de
dataverzameling. In paragraaf 3.3 worden de uitwerkingen van de leerlingen besproken en vindt
de dataverwerking plaats. Daarna zullen de conclusies van het pilotonderzoek worden
gepresenteerd in paragraaf 3.4. Vervolgens worden onderzoeksinstrumenten en beslissingscriteria
ontwikkeld in paragraaf 3.5 En als laatste worden aanbevelingen gedaan in paragraaf 3.6. In
bijlage A is de opgave die de leerlingen hebben gekregen te zien en in bijlage B de uitwerkingen
van de leerlingen.

3.2 De opgave
De leerlingen kregen een opdracht over het interpreteren van weerkaarten. Deze opdracht bestond
uit tien vragen die verschillende denkniveau’s van Van Hiele beantwoorden. Voor de volledige
opgave die aan de leerlingen is uitgedeeld zie bijlage A. De eerste vraag luid "Bekijk de
weerkaarten en beschrijf wat je ziet, wat stel je je hierbij voor?". Dit is een vraag om te testen of
de leerlingen in niveau 0 of niveau 1 zitten. Als ze eigenschappen kunnen omschrijven zitten ze
in niveau 1 en als ze alleen een globaal beeld kunnen geven zitten ze in niveau 0. Bij vraag b)
wordt er gevraagd zonnetjes te tekenen bij gebieden met mooi weer. Bij de opgave is gegeven dat
het mooi weer is bij hoge druk, de leerlingen moeten dus de eigenschap hoge druk herkennen in
het weerkaartje. Als ze herkennen waar hoge druk is zitten ze in niveau 1. De vragen daarna ( c)
t/m g)) zijn van niveau 2. De leerlingen moeten weerkaarten interpreteren en de kenmerken van
de verschillende eigenschappen van weerkaarten kunnen toepassen. Vraag h) over de vergelijking
met hoogtekaarten is om te kijken of leerlingen in niveau 3 zitten en ze het karakter van de
verbanden tussen de eigenschappen van het object kunnen herkennen. Bij i) is er niet zoiets als
een beoordeling of ze in een niveau zitten, maar meer interesse of ze gebruikt hebben gemaakt
van de kennis van hoogtelijnen. De opmerkingen bij j) heb ik meegenomen voor
vervolgonderzoek.
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In tabel 1 zijn de antwoorden per vraag weergegeven die de leerlingen moeten geven om in dat
niveau te zitten.
Opgave Niveau Antwoord
a
0
− Weerkaart
− Kaart van Europa met allemaal lijnen
a
1
− Lijnen die luchtdruk aangeven
− Hoge en lage drukgebieden
b
1
− Zonnetjes bij gebieden met hoge luchtdruk
c
2
− Wind waait van Hoog naar Laag
− Pijl tussen Noord en Oost
d
2
− Lijnen dicht op elkaar => veel wind
− Lijnen ver van elkaar af => weinig wind
e
2
− Kaart B, lijnen dichter bij elkaar
f
2
− Zwaluwen vliegen hoog bij hoge druk en laag bij lage druk
− Zwaluwen dalen eerst en stijgen daarna weer, lage druk op oceaan
g
2
− Zwaluwen vliegen laag => lage druk => slecht weer
h
3
− Overeenkomst; principe hoogtekaarten en weerkaarten hetzelfde
− Verschil; isobaren op weerkaart luchtdruk, op hoogtekaart hoogte.
i
3
− Gebruik gemaakt van kennis over principe van hoogtekaarten
Tabel 1: Uitwerkingen van de opgaven.

3.3 Uitwerkingen van de leerlingen
Hieronder de uitwerkingen van de opgave over de weerkaarten. In totaal hebben er 14 leerlingen
op vrijwillige basis meegedaan aan het onderzoek. Dit leverde 12 uitwerkingen op omdat er twee
keer twee leerlingen samen werkten. Sommige leerlingen hadden hoofdstuk 2 nog niet af, of
hadden de proef nog niet gedaan. Van de leerlingen die de proef over hoofdstuk 2 wel gedaan
hebben staat de beoordeling van de proef erbij. De uitwerkingen zijn de letterlijke uitwerkingen
die de leerlingen hebben gegeven inclusief spelfouten, schuin gedrukte toevoegingen zijn door
mij gemaakt. De volledige uitwerkingen zijn te vinden in bijlage B.
De antwoorden waren erg verschillend, de een veel uitgebreider dan de andere. Sommige
leerlingen hadden het goed door en anderen totaal niet. Wat soms voor verwarring zorgde waren
de fronten die nog in de kaartjes waren weergegeven. Deze had ik om verwarring te voorkomen
er eigenlijk uit moeten halen.
Bij vraag f was er enige onduidelijkheid omdat er niet expliciet instaat dat zwaluwen hoog
vliegen bij een hoge luchtdruk en laag vliegen bij een lage luchtdruk. Hierdoor was het verband
tussen de hoogte waarop de zwaluwen vliegen en de luchtdruk niet geheel duidelijk.
Doordat in weerkaart A de hogedrukgebieden in Rusland en op de oceaan liggen denken
sommige dat het bij hoge druk slecht weer is terwijl in de tekst staat dat het bij hoge druk goed
weer is. De leerlingen vulden bijna altijd wel iets in wat ze dachten, ook als dit onlogisch was en
in strijd was met de tekst die ik ze had gegeven.
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In tabel 2 staan de scores van de leerlingen. Hierbij is gekeken of hun antwoorden voldeden aan
de antwoordcriteria gegeven in tabel 1. Voldeden hun antwoorden hieraan dan beheersen ze wat
betreft die vraag dat niveau en krijgen ze 1 punt. Voldeden de antwoorden hier niet aan dan
beheersten ze dat niveau niet en krijgen ze 0 punten.
Vraag/
a
b
c
d
e
f
Leerling
Sanne
0
1
0
0
0
0
Regie
0
1
0
0
0
1
Arlette
1
0
0
1
0
1
Mathieu
1
1
0
1
1
1
Bobby
1
0
0
1
1
1
Linda
0
0
1
0
0
0
Jacob
0
1
1
1
1
1
Stephan
1
1
1
0
0
1
Floris
1
0
0
0
0
0
Jaap
1
1
0
0
0
1
& Joris
Florien
1
0
1
0
0
1
Rosanne
1
1
1
0
0
0
& Quirine
Gemiddelde 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3 0.7
Tabel 2: Beoordeling resultaten per leerling.

g

h

i

Tot. Niveau

0
1
0
1
0
1
1
0
0
1

0
0
0
1
0
0
1
0
1
0

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

1
3
3
7
5
2
8
4
2
4

1
1
1
3
2
0
3
1
1
1

1
0

0
0

0
0

4
3

2
1

0.5

0.3

0.2

3.8

1.4

Proef
resultaat
V
R
V
N
R
N
N
W
R
Z
Z
Z
W
N

De proefwerkresultaten van de leerlingen staan ook in de tabel vermeld. Hierbij geldt de
volgende legende;
Letter Betekenis
N
Werk van hoofdstuk 2 nog niet af
W
Werk af, proef nog niet gedaan
Z
Zwak voor de proef over hoofdstuk 2
V
Voldoende voor de proef over hoofdstuk 2
R
Ruim voor de proef over hoofdstuk 2
Tabel 3: Legende bij tabel 2.
De leerlingen zitten in niveau 1 als ze bij vraag a) de eigenschappen konden benoemen of de
eigenschap hoge druk uit het kaartje konden halen. Dit omdat niet expliciet werd gevraagd
eigenschappen te noemen bij vraag a) en sommige leerlingen dus wel de eigenschap hoge druk
herkennen, maar deze daarom niet expliciet hebben opgeschreven bij vraag a). Ook als de
leerlingen wel vraag a) goed hadden en vraag b) niet zitten ze in niveau 1 omdat ze wel de
eigenschappen kunnen benoemen, maar de vraagstelling verkeerd hebben begrepen. Zo hebben
Arlette en Bobby het gegeven dat het bij hoge druk mooi weer is niet meegekregen en hebben ze
zonnetjes getekend bij lage druk omdat dat toevallig bij warme landen was op kaart A. Wat
betreft niveau 2 zitten de leerlingen in niveau 2 als ze in niveau 1 zitten en ten minste 3 van de 5
vragen van niveau 2 goed hebben. De leerlingen zitten in niveau 3 als ze vraag h) goed hebben en
ze in niveau 1 en 2 zitten.
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Zoals uit tabel 2 blijkt is het erg verschillend hoe de leerlingen de vragen hebben beantwoord. Er
is geen een vraag die iedereen goed heeft en sommige leerlingen hebben de ene vragen goed en
andere de andere. Vraag d, e en h hebben de meeste leerlingen niet goed beantwoord en vraag a
en f hebben de meeste leerlingen wel goed beantwoord. Dit terwijl de meeste leerlingen hadden
aangegeven vraag f lastig te vinden.
Bij vraag c, d en e was ook de meeste verwarring over de fronten. Dus misschien als ik die had
weggelaten dat er beter werd gescoord op deze vragen.
Uit tabel 2 blijkt dat er een leerling in niveau 0 zit, er negen leerlingen (waarvan twee tweetallen)
in niveau 1 zitten, er twee leerlingen in niveau 2 zitten en er twee leerlingen in niveau 3 zitten. De
meeste leerlingen zitten dus in niveau 1 wat betreft het begrip isobaar.

3.4 Conclusies van het pilotonderzoek
Gezien de antwoorden die te zien zijn in tabel 2 kan je concluderen dat de meeste leerlingen wel
op niveau 1 zitten. Ze kunnen de eigenschappen van de weerkaartjes herkennen en omschrijven.
Of leerlingen in niveau 2 zitten met dit onderwerp is lastiger te beoordelen.
Dit omdat sommige leerlingen ook de ene vraag wel goed hadden en snapten en de andere vraag
niet. Vandaar dat is gekozen dat leerlingen in niveau 2 zitten als ze meer dan de helft van de
vragen goed hebben. Er waren twee leerlingen die op niveau 3 zaten, wat frappant is, is dat zij
allebei hoofdstuk 2 nog niet af hadden en de proef nog niet gedaan hadden.
Ook met de andere resultaten over hoofdstuk 2 is geen verband te zien tussen het resultaat van
hoofdstuk 2 en het niveau wat uit dit onderzoek naar voren komt. Dit kan deels te wijten zijn dat
de meeste vragen op de proef van niveau 1 zijn en sommige van niveau 2. Dus leerlingen die
niveau 1 beheersen kunnen de proef goed maken. Ook gaat slechts een deel van de proef over
hoogtelijnen en de rest over projecties, het kan dus ook zijn dat de leerlingen met projecties in
een hoger niveau zitten dan met isobaren.
Het valt ook niet te verwachten dat veel leerlingen gelijk in niveau 3 zitten met een nieuw
onderwerp waarin ze nog geen les hebben gehad. Als ze de link met de hoogtekaarten niet maken
is het volledig nieuwe stof voor ze en is het al heel wat om in niveau 1 te komen zonder les.
De meeste leerlingen vonden zelf ook dat ze niet echt veel gebruik hebben gemaakt van de kennis
die ze opgedaan hebben bij hoogtelijnen. Toch denk ik dat de leerlingen die vraag d) en e) goed
hebben beantwoord gebruik hebben gemaakt van de kennis die ze bij hoogtelijnen hebben
opgedaan, een berg is immers ook steiler als de lijnen dichter bij elkaar liggen. Het is ook lastig
om te bepalen waar je bepaalde kennis vandaan haalt, misschien hadden de leerlingen bepaalde
kennis ook al voordat ze met de hoogtelijnen begonnen.
Veel leerlingen vonden het ook niet echt een wiskundig onderwerp, gezien ze niks hoefden te
berekenen. Dit terwijl de vragen toch redelijk in de lijn lagen met de vragen die gesteld waren bij
de paragraaf over hoogtelijnen.
Dit zijn de conclusies wat betreft de uitvoering van het pilotonderzoek. Het doel van het
pilotonderzoek was het creëren van onderzoeksinstrumenten, hierover gaat de volgende
paragraaf.
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3.5 Onderzoeksinstrumenten en beslissingscriteria
Het doel van dit pilotonderzoek was het creëren van onderzoeksinstrumenten. De volgende
onderzoeksvraag was hierom van toepassing; Hoe kan ik, aan de hand van het pilotonderzoek
over weerkaarten, onderzoeksinstrumenten maken om te bepalen in welk niveau van Van Hiele
leerlingen zich bevinden? Bij onderzoeksinstrumenten horen ook beslissingscriteria om te kunnen
beslissen of de gegeven antwoorden aan de onderzoeksinstrumenten van dat niveau voldoen.
Doormiddel van het pilotonderzoek komt naar voren aan welke eisen een leerling moet voldoen
om in een bepaald niveau van Van Hiele te zitten en hoe dat getest kan worden. Om dit te kunnen
doen moet eerst het verband tussen de niveau’s van Van Hiele en het begrip isobaar worden
weergegeven. Dit is gebeurd in tabel 4. In tabel 4 staan per niveau de kenmerken, welke opgaven
erover gingen en wat de leerlingen moeten kunnen om in dat niveau te zitten en welke begrippen
de leerlingen moeten kennen om wat betreft isobaar in dat niveau te zitten. Uit deze tabel valt af
te lezen hoe de niveau’s van Van Hiele betrekking hebben op het begrip isobaar.
Niv.
0

Kenmerken
Herkennen van
gehele objecten

Opgaven
a) Herkennen dat het een
weerkaart is.

Begrippen
− Weerkaart
− Kaart van Europa met allemaal
lijnen
1
Benoemen van
a) De eigenschappen van
− Lijnen die luchtdruk aangeven
eigenschappen
de weerkaart noemen
− Hoge en lage drukgebieden
2
Verbanden
b t/m g) Deze
− Lijnen dicht op elkaar
leggen tussen de eigenschappen gebruiken
=> veel wind.
verschillende
bij het oplossen van de
− Lijnen ver van elkaar af
eigenschappen
vraag
=> weinig wind.
− Hoge druk => mooi weer.
− Lage druk => slecht weer.
− Wind waait van hoge naar lage druk.
− Zwaluwen vliegen hoog bij hoge
druk en laag bij lage druk.
3
Karakter van de h en i) Het principe van
− Overeenkomst; principe
verbanden
isobaren begrijpen
hoogtekaarten en weerkaarten
tussen de
hetzelfde
eigenschappen
− Verschil; isobaren op weerkaart
luchtdruk, op hoogtekaart hoogte.
Tabel 4: Kenmerken, opgaven en begrippen geordend per niveau.
Door tabel 4 te bestuderen volgen onderzoeksinstrumenten en beslissingscriteria waarmee getest
kan worden of een leerling in een bepaald niveau zit.
Voor niveau 0 kan aan de leerling worden gevraagd het object te omschrijven of het juiste object
uit meerdere objecten te kiezen. Als een leerling het object als geheel kan omschrijven of het
juiste object uit meerdere objecten kan kiezen behoort het tot niveau 0.
Om te bepalen of een leerling tot niveau 1 behoord wordt er naar eigenschappen van het object
gevraagd. Als een leerling eigenschappen van het object kan benoemen of uit een lijst met
meerdere eigenschappen kan halen behoort een leerling tot niveau 1.
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Door het stellen van vragen waarbij de leerlingen gebruik moeten maken van de eigenschappen
kan worden gekeken of de leerlingen de verbanden tussen de eigenschappen zien en ze tot niveau
2 behoren. Als een leerling eigenschappen kan gebruiken, combineren en interpreteren behoren
ze tot niveau 2.
Uiteindelijk kan niveau 3 getest worden door het principe achter meerdere zaken te vragen of een
bewijs te vragen. Leerlingen behoren tot niveau 3 als ze het principe snappen of een bewijs
kunnen leveren.
Dit is samenvattend weergegeven in tabel 5 waarbij de onderzoeksinstrumenten weergeven hoe
getest kan worden of een leerling in een bepaald niveau hoort en de beslissingscriteria weergeven
hoe te besluiten of de leerling in dat niveau hoort.
Niv.
0

Kenmerken
Herkennen van
gehele objecten

Beslissingscriteria
− Het object kunnen herkennen

Benoemen van
eigenschappen

Onderzoeks-instrument
Vragen het Object te
omschrijven of het object
uit meerdere objecten te
kiezen
Eigenschappen laten
benoemen

1
2

Verbanden
leggen tussen de
verschillende
eigenschappen

Vragen stellen waarbij ze
verschillende
eigenschappen moeten
gebruiken

− Eigenschappen kunnen gebruiken
− Eigenschappen kunnen combineren
− Eigenschappen kunnen interpreteren

3

Karakter van de
verbanden
tussen de
eigenschappen

Het principe vragen uit
meerdere zaken of een
bewijs vragen

− Bewijs kunnen leveren
− Het principe snappen

− Eigenschappen kunnen benoemen

Tabel 5: Kenmerken, onderzoeksinstrumenten en beslissingscriteria geordend per niveau.
Al met al kan geconcludeerd worden dat met de volgende onderzoeksinstrumenten en
beslissingscriteria de theorie van Van Hiele gebruikt kan worden om leerlingen in bepaalde
denkniveau’s in te delen door vragen te stellen aan de hand van de onderzoeksinstrumenten.
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3.6 Aanbevelingen
Als laatste volgen hier nog een aantal aanbevelingen om het in het vervolg anders aan te pakken.
Ten eerste vond ik het erg lastig om niveau’s te verbinden aan de antwoorden van de leerlingen.
Dit omdat de antwoorden van de leerlingen erg divers waren en het lastig was af te leiden hoeveel
ze van wiskunde snapten. Het opstellen van de criteria zoals in tabel 1 en het stellen dat het of
goed of fout was, maakt dit makkelijker.
Ten tweede is het beter om vragen te stellen die makkelijker scoorbaar zijn, gesloten vragen zijn
bijvoorbeeld veel makkelijker te beoordelen dan open vragen. Bij de vragen in het pilotonderzoek
waren de antwoorden heel erg verschillend en was het moeilijk te bepalen in hoeverre de
leerlingen het kunnen of hoeverre ze de vraag begrepen. Ook was het hierdoor lastig om de
verschillende niveau’s te herkennen. Bijvoorbeeld bij vraag a) werd er gevraagd te beschrijven
wat je ziet en dan komen niet alle leerlingen met eigenschappen, terwijl als je vraagt de
eigenschappen te noemen het duidelijker is of leerlingen de eigenschappen wel of niet zien.
Ten derde is het onderwerp ook lastig omdat het geen basis meetkunde is. Bij bijvoorbeeld een
eerste toepassing van ruimtelijke figuren is het makkelijker om vragen te bedenken die goed
kunnen vaststellen op welk niveau een leerling zich bevindt. De theorie van Van Hiele is daar
ook meer geschikt voor.
Ten vierde had ik de fronten uit de kaartjes moeten halen. Dit zodat er geen verwarring kon
ontstaan over de fronten en de kaartjes simpeler waren en ook meer op hoogtekaarten lijken. Ook
vraag f had anders gesteld kunnen worden zodat daar ook geen verwarring over ontstaat. Kortom
er had minder ruis in de opgave moeten staan.
Ten slotte heb ik gemerkt dat het erg belangrijk is dat je voor jezelf duidelijk hebt wat de criteria
zijn om voor een bepaalde opgave in een bepaald niveau te zitten. Je moet ook zwart/wit nakijken
en dus niet met een systeem van meerdere punten per vraag. Bij een fout antwoord kan je de
leerling niet het niveau toekennen, ook al verwacht je wel dat de leerling het aan kan, maar dat
diegene de vraag verkeerd heeft begrepen. Alleen een antwoord dat voldoet aan de vooraf
gestelde criteria is goed.
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4 Onderzoek naar Koordenvierhoek
4.1 Inleiding
Aangezien ik voorbeelden over de koordenvierhoek heb gemaakt om de theorie toe te lichten
bedacht ik me dat het ook handig was om een opgave te maken over koordenvierhoeken voor
mijn onderzoek. Ik heb eerst een opgave gemaakt en die toen voorgelegd aan Ina Reuver om te
vragen in welke klas ze bezig waren met de koordenvierhoek. Zij zei dat ze in 5 vwo net
begonnen met de koordenvierhoek en stuurde mij een kopie van de paragraaf die over
koordenvierhoeken ging. Deze kopie is te vinden in bijlage E. Omdat de opgave die ik gemaakt
had erg veel op het boek leek heb ik de opdracht veranderd omdat het anders wel erg makkelijk
zou zijn. Deze vernieuwde opdracht is te vinden in bijlage F. Toen bleek echter dat de leerlingen
pas na de kerstvakantie bezig gingen met dit hoofdstuk heb ik de opgave weer aangepast zodat de
leerlingen er ook mee aan de slag konden als ze nog geen voorkennis over koordenvierhoeken
hadden. Deze uiteindelijke opgave is te vinden in bijlage H.
De uiteindelijke onderzoeksvraag is: In welk niveau uitgaande van het nulniveau, wat betreft de
koordenvierhoek, bevinden leerlingen uit 5 vwo zich nadat ze een inleidende opgave over
koordenvierhoeken hebben gehad.
De uiteindelijke opgave is donderdag 22 december voorgelegd aan de leerlingen van Leonard
Jonker die 5 vwo wiskunde B1,2 doen. Deze klas bestaat uit 10 leerlingen en ze hebben allemaal
de opgave gemaakt gezien ze paragraaf 6.1 niet hoefden te maken als ze deze opgave maakten.
De leerlingen hadden 65 minuten de tijd om de opgave af te maken, een leerling was eerder klaar
en een leerling heeft langer doorgewerkt, de rest heeft de opgave aan het eind van het uur
ingeleverd.
In dit hoofdstuk zal eerst de opgave worden besproken in paragraaf 4.2. Vervolgens zullen de
uitwerkingen van de leerlingen worden besproken in paragraaf 4.3. Als laatste volgen de
conclusies besproken in paragraaf 4.4.

4.2 De Opgave
De uiteindelijke opgave die is voorgelegd aan de leerlingen is te zien in bijlage H. De opgave
begint met een inleidende opgave om de leerlingen bekent te laten raken met het begrip
koordenvierhoek. Deze opgave is opgezet volgens de begeleide oriëntatie fase van de vijf fasen
van instructie van Van Hiele, zie paragraaf 2.4. De leerlingen leren via het begrip
middelloodlijnen en omgeschreven cirkel het begrip koordenvierhoek kennen. Na deze inleidende
opgave komen de echte opgaven om te kijken op welk niveau de leerlingen zich bevinden na
deze inleidende opgave. Deze opgaven zijn gemaakt aan de hand van de onderzoeksinstrumenten
en beslissingscriteria die zijn opgesteld in paragraaf 3.5.
Bij niveau 0 krijgen de leerlingen een opgave waarbij ze een koordenvierhoek moeten herkennen
waarbij de omschreven cirkel er bij is getekend. De leerlingen moeten dus het juiste object uit
meerdere objecten kiezen. De leerlingen bereiken dit basisniveau als ze van alle vier de
voorbeelden kunnen beantwoorden of het wel of geen koordenvierhoek is.
Bij niveau 1 krijgen de leerlingen een lijst met eigenschappen en moeten ze de juiste
eigenschappen eruit halen die bij een koordenvierhoek horen. De leerlingen moeten dus
eigenschappen van de koordenvierhoek benoemen. Er worden negen eigenschappen genoemd.
De leerlingen mogen een eigenschap fout hebben willen ze tot niveau 1 behoren.
Bij niveau 2 krijgen de leerlingen twee vierhoeken te zien en moeten ze bepalen of het wel of
geen koordenvierhoek is. De leerlingen moeten dus het verband zien tussen dat alle
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middelloodlijnen door een punt gaan en het een koordenvierhoek is en/of dat overstaande hoeken
samen 180° zijn en het een koordenvierhoek is. Bij deze vraag moeten ze dus de eigenschap
middelloodlijnen of overstaande hoeken gebruiken. De leerlingen behoren tot niveau twee als ze
de eigenschappen kunnen gebruiken en beide vierhoeken juist benoemen.
In het pilotonderzoek wordt alleen een onderzoeksinstrument en beslissingscriteria genoemd voor
niveau 3. In het onderzoek naar de koordenvierhoek is niveau 3 echter onderverdeeld in niveau 3
en niveau 4, zie ook paragraaf 2.3. Bij niveau 3 gaat het om het leveren van het bewijs dat bij een
koordenvierhoek overstaande hoeken 180° zijn. De leerlingen worden hierbij nog in stappen
begeleid, omdat ze nog niet bekend waren met het begrip en ik verwacht dat het anders te
ingewikkeld is. De leerlingen behoren tot niveau 3 als ze de stelling goed hebben bewezen.
Bij niveau 4 gaat het om dezelfde stelling, maar nu moeten de leerlingen hem alleen bewijzen en
voor een koordenvierhoek waarbij het middelpunt van de omschreven cirkel niet in de
koordenvierhoek valt. De leerlingen behoren tot niveau 4 als ze het bewijs goed leveren.
Bij niveau 3 en 4 is dus het onderzoeksinstrument het vragen naar een bewijs en het
beslissingscriterium dat ze het bewijs kunnen leveren. In tabelvorm komt het er dan als volgt uit
te zien.
Niveau Antwoord
0
Juiste koordenvierhoek selecteren (met omgeschreven cirkel)
1
Juiste eigenschappen selecteren
2
Juiste koordenvierhoek selecteren (zonder omgeschreven cirkel)
3
Juiste bewijs stelling overstaande hoeken 180° (met stappenplan)
4
Juiste bewijs stelling overstaande hoeken 180° (zonder stappenplan)
Tabel 6: Beslissingscriteria bij de koordenvierhoek opgave.
Nu de opgave is besproken worden in de volgende paragraaf de uitwerkingen van de leerlingen
besproken.

4.3 Uitwerkingen
In bijlage J staan de uitwerkingen van de leerlingen. De uitwerkingen zijn de letterlijke
uitwerkingen die de leerlingen hebben gegeven inclusief spelfouten, schuin gedrukte
toevoegingen zijn door mij gemaakt om het te verduidelijken zonder figuren. In totaal hebben er
10 leerlingen meegedaan aan het onderzoek.
De uitwerkingen van de leerlingen zagen er goed uit en het was ook een stuk makkelijker
beoordelen dan bij het pilotonderzoek omdat de vragen eenduidiger waren. In tabel 7 staat wat de
leerlingen gescoord hebben. Bij niveau 0 krijgen de leerlingen 1 punt als ze de goede
koordenvierhoek hebben gevonden. Bij niveau 1 krijgen de leerlingen een punt per eigenschap
die ze goed benoemt hebben, het maximaal aantal punten is dus 9 bij dit niveau. Bij niveau 2
krijgen ze 1 punt per vierhoek die ze goed benoemen, dus maximaal 2 punten. Bij niveau 3 en 4
krijgen de leerlingen 1 punt als ze het bewijs goed leveren. In de laatste kolom staat het niveau
waarbij de leerlingen op basis van deze punten behoren.
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Leerling
Niveau 0
Niveau 1
Niveau 2
1
1
9
2
2
1
8i
2
3
1
7 b,g
2
4
1
9
2
5
1
9
1
6
1
8b
2
7
1
9
2
8
1
8b
1
9
1
9
2
10
1
9
1
Gemiddelde 1
8.5
1.7
Tabel 7: Beoordelen resultaten per leerling.

Niveau 3
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0.9

Niveau 4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0.1

Niveau
3
3
0
3
1
4
3
1
3
1
2.2

Zoals uit de tabel blijkt hebben alle leerlingen niveau 0.
Bij niveau 1 hebben de meeste leerlingen de eigenschappen goed benoemd. Er is maar een
leerling die 2 eigenschappen fout heeft benoemd. Eigenschap b, “een willekeurig trapezium is
een koordenvierhoek” wordt drie keer benoemd als een eigenschap van een koordenvierhoek.
Een keer wordt eigenschap g, “een willekeurige vlieger is een koordenvierhoek” benoemd als
eigenschap van een koordenvierhoek en een keer wordt eigenschap i, “een willekeurige rechthoek
is een koordenvierhoek” benoemd als geen eigenschap van de koordenvierhoek.
Bij niveau 2 hebben 3 leerlingen een van de vierhoeken niet goed benoemd. Leerling 9 heeft de
figuren omgedraaid op haar antwoordblad, maar op het werkblad stond het wel goed en dus heb
ik het wel goed gerekend. De leerlingen die de tweede vierhoek niet als koordenvierhoek
herkenden hebben niet precies genoeg gewerkt (middelloodlijnen scheef getekend) of
interpreteerden hun meetresultaten niet goed (een paar overstaande hoeken van samen 181° en
een paar overstaande hoeken van 180°, dus het is geen koordenvierhoek). Deze leerlingen hadden
echter wel het principe door dat een vierhoek een koordenvierhoek is als de middelloodlijnen
door een punt gaan en de overstaande hoeken samen 180° zijn. Wat verder opviel is dat sommige
leerlingen de overstaande zijden zijn 180° in plaats van de overstaande hoeken zijn 180°
opschreven.
Niveau 3 hadden alle leerlingen behalve één goed beantwoord. Misschien zijn ze dus te veel
geholpen door de stappen die werden gegeven en hadden er beter stappen weggelaten kunnen
worden.
Echter bij de vraag van niveau 4 had slechts een leerling hem goed. Een andere leerling had nog
wel een erg ingewikkeld verhaal met hoeken van het snijpunt van AM en CD, maar ging helaas
aan het eind ergens de mist in. De rest van de leerlingen had of precies hetzelfde opgeschreven
als bij niveau 3 of had niks ingevuld.
Al met al heeft dus een leerling van 5 vwo wiskunde B1,2 niveau 4 bereikt na een inleidende
opgave, vijf leerlingen hebben niveau 3 bereikt en drie leerlingen bleven steken bij niveau 1
omdat ze bij niveau 2 te slordig te werk zijn gegaan of verkeerd geïnterpreteerd hebben. Een
leerling had meer dan een fout bij niveau 1 en is daarom bij niveau 0 geëindigd, maar diegene
had niveau 2 en 3 wel goed. Nu de resultaten van de leerlingen zijn besproken volgen in de
volgende paragraaf de conclusies.

4.4 Conclusie en discussie
De uiteindelijke onderzoeksvraag was: In welk niveau uitgaande van het nulniveau, wat betreft
de koordenvierhoek, bevinden leerlingen uit 5 vwo zich nadat ze een inleidende opgave over
koordenvierhoeken hebben gehad. Uit de resultaten van tabel 7 is af te leiden dat de meeste
leerlingen in niveau 3 zitten wat betreft de koordenvierhoek nadat ze een inleidende opgave
hebben gehad.
Echter bijna alle leerlingen hadden de vraag bij niveau 3 goed en sommige hiervan hadden de
vraag bij niveau 2 niet goed en slechts één leerling had de vraag bij niveau 4 goed. Hieruit kan je
concluderen dat de vraag van niveau 3 misschien te makkelijk was. De leerlingen zijn redelijk
aan het handje gehouden om ze enig idee te geven hoe het probleem op te lossen en kennelijk
snapte iedereen wat ze in moesten vullen. Bij de vraag van niveau 4, die volgens dezelfde
methode opgelost dient te worden had slechts een leerling deze methode ook daadwerkelijk
gebruikt. De leerlingen kunnen dus wel invullen, maar de vraag is of ze het echt hebben
begrepen, gezien ze bij niveau 4 niet volgens de methode te werk gingen. Een kanttekening
hierbij is, is dat niet alle leerlingen de opgave af hadden aan het eind van het uur en dus
misschien sommige leerlingen niet toe zijn gekomen aan vraag 4 omdat het de laatste vraag was.
Het is met deze vraag dus niet duidelijk te stellen of leerlingen echt tot niveau 3 behoren, gezien
ze door het invullen niet zelf het bewijs hoefden te bedenken, maar het alleen hoefden te
begrijpen. Eigenlijk is een vraag ook te weinig om goed te kunnen beoordelen of leerlingen in
een niveau thuis horen en zouden er meerdere vragen gesteld moeten worden.
Het bepalen of leerlingen in niveau 2 zitten was ook lastig gezien de leerlingen die de vraag fout
hadden wel de methode goed hadden, maar niet precies genoeg hebben gewerkt of de resultaten
verkeerd hebben geïnterpreteerd. Maar om het onderzoek overzichtelijk te houden is gekeken
naar of het antwoord voldeed aan de beslissingscriteria en niet of ze de methode wel of niet door
hebben zijn deze leerlingen niet tot niveau 2 gekomen. Ook hier zouden meer vragen uitkomst
kunnen bieden, meer vragen per niveau geeft echter wel weer extra beslissingscriteria, want
behoort een leerling pas in een niveau als alle vragen goed zijn beantwoord, of ook als een vraag
niet is begrepen?
Al met al waren de vragen makkelijker te beoordelen dan de vragen bij het pilotonderzoek. Dit
kwam omdat de vragen meer gesloten waren en het voor de leerlingen duidelijker was wat van ze
werd verwacht. Hierdoor waren de uitkomsten minder divers en makkelijker te beoordelen.
Ook kan geconcludeerd worden dat de leerlingen van 5 vwo wiskunde B1,2 best snel stof
oppikken gezien de meeste leerlingen de opgave erg goed hebben gemaakt na het maken van een
inleidende opgave.

25

5 Conclusies en Aanbevelingen
Als laatste worden in dit hoofdstuk de resultaten samengevat, de algemene conclusies getrokken
en aanbevelingen gegeven.

5.1 Samenvatting
In dit verslag is het onderzoek van onderwijs van Karen Reuver beschreven. In hoofdstuk 1 is
begonnen met een theoretisch kader om het onderwerp in te plaatsen. Vervolgens is de theorie
van Van Hiele dieper uitgelicht in hoofdstuk 2 omdat het onderzoek aan zijn denkniveau’s werd
getoetst. Het pilotonderzoek over weerkaarten is daarna beschreven in hoofdstuk 3 om
vervolgens het onderzoek naar de koordenvierhoek te volbrengen, wat staat beschreven in
hoofdstuk 4.
De onderzoeksvraag van het pilotonderzoek was; Hoe kan ik, aan de hand van het pilotonderzoek
over weerkaarten, onderzoeksinstrumenten maken om te bepalen in welk niveau van Van Hiele
leerlingen zich bevinden? Hieruit zijn een aantal onderzoeksinstrumenten en beslissingscriteria
uit voortgekomen, zie tabel 5, die zijn gebruikt in het onderzoek naar de koordenvierhoek.
De onderzoeksvraag van het onderzoek naar de koordenvierhoek was; In welk niveau uitgaande
van het nulniveau, wat betreft de koordenvierhoek, bevinden leerlingen uit 5 vwo zich nadat ze
een inleidende opgave over koordenvierhoeken hebben gehad. Hieruit is gekomen dat de meeste
(5) leerlingen in niveau 3 uitkwamen, drie leerlingen in niveau 1 uitkwamen en één leerling in
niveau 0 en één leerling in niveau 4. Het gemiddelde niveau kwam hierdoor uit op 2.2. Bij het
bepalen van de niveau’s kunnen natuurlijk enige kanttekeningen worden geplaatst, zie hiervoor
paragraaf 4.4. Dit is kort samengevat wat in het verslag staat, in de volgende paragraaf volgen de
meer algemene conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren komen.

5.2 Conclusies
Hieronder volgen een aantal conclusies die uit het onderzoek voortkwamen. Ten eerste zijn de
vragen van het onderzoek naar de koordenvierhoek beter opgesteld dan de vragen van het
pilotonderzoek. Dit komt doordat bij het pilotonderzoek onderzoeksinstrumenten en
beslissingscriteria waren opgesteld en deze bij het onderzoek naar de koordenvierhoek zijn
gebruikt. Hierdoor was het bij de opgave over de koordenvierhoek makkelijker om te beoordelen
in welk niveau de leerlingen zich bevinden. Bij het pilotonderzoek zijn eerst vragen gemaakt en
is vervolgens gekeken bij welk niveau deze vragen passen en zijn er onderzoeksinstrumenten
ontwikkeld. Hierdoor kon bij het onderzoek naar de koordenvierhoek gebruik worden gemaakt
van de onderzoeksinstrumenten en zijn er aan de hand van de niveau’s en
onderzoeksinstrumenten bij ieder niveau vragen bedacht. Deze vragen sloten dus beter aan bij het
model van Van Hiele en hierdoor was het makkelijker te beoordelen of de leerlingen tot het
bepaalde niveau behoorden.
Ten tweede is er vanuit het pilotonderzoek geleerd dat de vragen eenduidig moeten zijn en dat het
aantal antwoordmogelijkheden beperkt dient te worden. Een voorbeeld hiervan is te zien bij
niveau 1. Bij het pilotonderzoek over weerkaarten werd de leerlingen gevraagd te omschrijven
wat ze zagen om te kijken of leerlingen eigenschappen van weerkaarten konden herkennen.
Hierop kwamen erg veel verschillende antwoorden en het was dus lastig te beoordelen of
leerlingen tot niveau 1 behoorden. Bij het onderzoek naar de koordenvierhoek waren een aantal
eigenschappen gegeven en werd de leerlingen gevraagd welke eigenschappen bij een
koordenvierhoek behoren. Hierdoor is het veel makkelijker te beoordelen of leerlingen de
eigenschappen kunnen herkennen. Ook was er bij de opgave over de koordenvierhoek minder
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ruis, voor de leerlingen was het duidelijker wat van ze werd verwacht.
Ten derde is het onderwerp koordenvierhoek een geschikter onderwerp om te beoordelen of
leerlingen in een bepaald denkniveau van Van Hiele zitten omdat het een concreter meetkundig
onderwerp is.
Als laatste is er verschil te zien tussen de manier van oplossen die de leerlingen van 3 havo/vwo
en 5 vwo hebben gebruikt. Van de leerlingen van 3 havo/vwo legden weinig de link tussen
hoogtekaarten en weerkaarten en was het een nieuw onderwerp voor hen en kwamen de meeste
leerlingen uit op niveau 1. Ook waren er veel leerlingen die de vraag niet goed lazen en
tegenstrijdige antwoorden gaven. De leerlingen van 5 vwo wiskunde B1,2 haalden alle informatie
uit de inleidende opgave en hadden allemaal het concept goed door. De meeste leerlingen haalden
dan ook niveau 3 wat betreft de koordenvierhoek na het maken van een inleidende opgave.
In de volgende paragraaf worden nog een aantal aanbevelingen gedaan voor volgende
onderzoeken.

5.3 Aanbevelingen
Als laatste volgen in deze paragraaf een aantal aanbevelingen voor volgende onderzoeken.
Ten eerste heeft het pilotonderzoek ervoor gezorgd dat de vragen van het onderzoek naar de
koordenvierhoek beter zijn geworden vanwege het ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten en
vanwege de ervaringen die zijn opgedaan met het pilotonderzoek. Toch denk ik dat er een
snellere manier kan zijn om tot goede onderzoeksinstrumenten en vragen te komen, want
eigenlijk zijn er nu twee onderzoeken uitgevoerd.
Ten tweede blijven er natuurlijk altijd vragen bij conclusies die worden getrokken uit een
onderzoek met slechts 10 leerlingen en slechts één opgave per niveau. Het is echter lastig om in
het geboden tijdsbestek heel veel leerlingen met heel veel vragen te bestoken. Maar misschien
kunnen twee of drie vragen per niveau uitkomst bieden voor als een vraag te makkelijk is of als
een vraag niet goed wordt begrepen. Meer vragen per niveau geeft echter wel weer extra
beslissingscriteria, want behoort een leerling pas in een niveau als alle vragen goed zijn
beantwoord, of ook als een vraag niet is begrepen en dus fout is beantwoordt?
Ten laatste was het voor mij in de startfase van het onderzoek niet geheel duidelijk wat precies
het plan was en heb ik geen planning gemaakt. Hierdoor heeft het onderzoek naar mijn inziens
erg lang geduurd en moest ik steeds weer op weg worden geholpen naar de volgende stap. Het
zou handig zijn als er meer informatievoorziening vooraf is over wat precies de bedoeling is. Nu
ben ik begonnen met lezen van literatuur zonder enig idee ervan te hebben wat precies ermee te
doen en dacht ik vaak een onderzoek te hebben terwijl er steeds weer nieuwe zaken bij kwamen.
In een volgend dergelijk onderzoek is het belangrijk voor mij om aan het begin duidelijk te
krijgen wat precies de bedoeling is van het onderzoek en een strakke planning met stappen plan
te maken.
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Bijlage A: Pilotonderzoek over weerkaarten
Inleiding
Voor de lerarenopleiding wiskunde aan de Universiteit Twente doe ik een onderzoek naar
denkniveaus van leerlingen.
Hieronder volgt hiervoor een opgave over meteorologie. Je mag deze opgave met zijn tweeën
maken, maar ook alleen. Schrijf tijdens het oplossen je denkstappen zo nauwkeurig mogelijk op,
de manier van het oplossen is voor mij belangrijker dan het antwoord.
Alvast bedankt voor je medewerking.
Meteorologie
Meteorologie is de kunst van het maken van een weersverwachting. Om het weer te kunnen
voorspellen maken meteorologen gebruik van weerkaarten. Een voorbeeld van een weerkaart is
op de bijlage te zien. Door zulke kaarten te interpreteren kunnen ze voorspellen waar en wanneer
de zon schijnt en waar en hoelang het regent. Ook kunnen ze aan de hand van deze kaarten de
windrichting en windsnelheid bepalen. Door het gebruik van computers worden de
voorspellingen betrouwbaarder.
Zelf kan je met zo’n weerkaart ook voorspellingen doen. Op de weerkaarten in de bijlage staan
lijnen van gelijke luchtdruk. Lucht stroomt van een gebied met hoge druk naar een gebied met
lage druk. Bij hoge druk hoort in het algemeen mooi weer, bij lage druk slecht weer.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Bekijk de weerkaarten en beschrijf wat je ziet, wat stel je je hierbij voor?
Kijk naar weerkaart A. Geef met een “zonnetje” de gebieden met mooi weer aan en
schrijf op je antwoordblad waarom je voor die gebieden kiest.
Bekijk kaart B: beredeneer uit welke richting de wind in Nederland waait. Geef met een
pijl deze windrichting aan.
Geef met de woorden “hard” en “zacht” aan waar je denkt dat het hard waait en waar het
zacht waait. Denk aan toelichting op je antwoordblad.
Op welke weerkaart, A of B waait het het hardst in Ierland? Waarom?
Zwaluwen vliegen vaak op een bepaalde luchtdruk omdat daar de vliegjes die ze eten ook
vliegen. Beschrijf de tocht in termen van stijgen en dalen als de zwaluwen van Canada
naar Engeland vliegen als weerkaart B geldt.
Verklaar waarom men zegt dat er slecht weer op komst is als de zwaluwen laag vliegen.
Hoofdstuk 2.5 in je wiskundeboek gaat over hoogtekaarten. Als je hoogtekaarten en
weerkaarten vergelijkt wat zijn dan de verschillen en wat zijn de overeenkomsten?
Heb je bij het beantwoorden van deze vragen gebruik gemaakt van wat je in deze
paragraaf hebt geleerd?
Mocht je nog opmerkingen hebben over deze opgave, schrijf die dan graag op.

Bedankt dat je deze vragen hebt willen beantwoorden. De weersverwachting die je hebt
voorspeld komt waarschijnlijk niet precies zo uit, dat is omdat er nog meer invloeden gelden. Zo
draait de wind op het noordelijk halfrond om een hogedrukgebied met de klok mee en rond een
lagedrukgebied tegen de klok in. Maar met deze simpele methode is het wel te voorspellen waar
het zal stormen en waar het mooi weer zal zijn. Wil je meer weten over hoe een voorspelling tot
stand komt kijk dan eens op de website van het knmi (www.knmi.nl) of op http://meteonet.nl. of
op www.wirtzfeld.be/hetwonderlijkeweer.
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Bijlage
Weerkaart A: Dinsdag 11 oktober 12:00 UTC

Weerkaart B: Vrijdag 14 oktober 12 uur UTC
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Bijlage B: Uitwerkingen van de leerlingen van het
pilotonderzoek
Sanne
Heeft een voldoende voor haar proef over hoofdstuk 2.
a: Ik zie een weerkaart met erop aangegeven de warmtegebieden (denk ik) die zijn aangegeven
door lijnen
b: Zie zonnetjes, staan hoge getallen bij (staan op de goede plek)
c: Vanuit het noorden want er loopt zo'n lijntje met een pijltje er aan naar het zuiden
d: Ik denk dat als het getal dat bij die lijn staan hoog is dat de wind harder is
e: Kaart B want daar is het getal groter
f: Ik snap de vraag niet
g: De zwaluwen vliegen dan misschien laag omdat het hoger vochtiger is
h: verschillen: rondjes en driehoekjes op lijnen overeenkomsten: de punten worden met elkaar
verbonden door lijnen
i: Een klein beetje misschien (met die lijnen)
j: Maak vraag f duidelijker
Sanne heeft vrij weinig van de vragen gesnapt. Dit betekent niet dat zij gelijk op niveau 0 zit van
meetkundig denken. Ze kan echter moeilijk overweg met een onderwerp dat voor haar nieuw is en
heeft geen verbanden gezien met hoogtekaarten, het onderwerp dat ze net heeft gehad. Ook is ze
in de war geraakt van de fronten.

Regie
Heeft een ruim voor haar proef over hoofdstuk 2.
a: Ik zie een weerkaart: een gewone kaart met lijnen erop, op sommige plaatsen staat een H of
een L in het midden van de rondjes
b: Daar is een hogedrukgebied en omdat de druk hoger is, de lucht meer tegen elkaar zegmaar
denk ik dat het daar warmer is (staan op de goede plek)
c: Ik denk vanuit het noorden omdat er een pijltje aan die lijn zit
d: Ik denk dat het bij de driehoekjes harder waait omdat dat echt een punt heeft en bij het bolletje
niet
e: Ik denk bij B: omdat daar de luchtdruk hoger is
f: De zwaluwen gaan eerst omlaag (lagedrukgebied) en daarna omhoog (hogedrukgebied)
g: Omdat het bij een lagedrukgebied is en daarvan denk ik dat het minder weer is
h: Er staan ook lijnen maar die geven iets heel anders aan en hier staan ook H en L tussen
i: Een klein beetje maar, zodat je niet telkens hoeft te zoeken hoe hoog de luchtdruk was maar ik
heb er niet veel aan gehad
j: Ik heb geen opmerkingen hoewel vraag f wel moeilijk was
Regie heeft er ook niet heel veel van begrepen. Vooral de vragen over de wind waren lastig. Dit
terwijl zij aangeeft dat vraag f moeilijk is maar zij het wel goed heeft. Zij heeft weinig verband
gezien tussen weerkaarten en hoogtekaarten.
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Arlette
Heeft een voldoende voor haar proef over hoofdstuk 2.
a: Ik zie europa met allemaal verschillende lijnen, volgens mij hoogtedruk lijnen die aangeven
hoe hoog de druk is boven een bepaald gebied
b: Ik denk dat het om die gebieden gaat omdat het lage cijfers moeten zijn waar de druk het laagst
is. Dat betekend dat in warme landen de druk lager ligt dan in (ze heeft zonnetjes getekend
rondom het zuidelijke lagedrukgebied)
c: De wind komt uit het noordwesten, dat zie je aan die kleine pijltjes
d: Dit heb ik gekozen omdat de dikke lijnen bij hard heel dicht op elkaar en bij zacht niet
e: Op weerkaart A want daar zie je de dikke lijn weer
f: Ze moeten de eerste helft erg dalen en de tweede helft erg stijgen omdat de luchtdruk in het
midden het laagst is moet de zwaluw in het midden laag vliegen
g: Dan is de luchtdruk hoog en dan is het benauwd
h: De overeenkomsten zijn dat er veel lijnen op de kaart en cijfers verschillen letters, en dikke
lijnen
i: Niet echt maar wel een beetje
j: Ik vond ze niet echt interessant maar het ging. Niet helemaal negatief. Ik hoop dat ik je
geholpen heb. Doeg!!
Arlette heeft geïnterpreteerd vanuit kennis over het weer, dat het in zuid Europa mooi weer is, en
dat het dus bij een lage druk mooi weer is. Dit terwijl in de tekst staat dat het bij hoge druk mooi
weer is. Wat betreft de wind heeft ze ook gekeken naar de frontlijnen, maar heeft ze wel de
conclusie van dicht bij elkaar getrokken. De vraag over de zwaluwen heeft ze goed begrepen.

Mathieu
Moet werk nog laten zien, doet voor de tweede keer 3e klas.
a:Ik zie op de achtergrond europa en noord atlantische oceaan op de voorgrond lijntjes die
drukgebieden en fronten weergeven H voor hoge drukgebieden L voor L
b: In een hoog drukgebied is veel lucht, de lucht wordt van de grond aangevoerd dus moet het
stijgen het stijgt als het warm is dus bij de H's is het mooie weer (zonnetjes staan op de goede
plek)
c:Het waait van L naar H dus de wind komt uit het zuiden
d: Hoe lager de druk bij de L's in vergelijking met de H's hoe harder het waait hoe kleiner het
verschil hoe zachter
e: B want er is veel verschil tussen de L en de H
f: Eerst daalt de zwaluwe tot ongeveer halverwegen wat hij komt een steeds lager druk gebied in
daarna stijgt want hij komt in een hogerdrukgebied in
g: Als bij een laag drukgebied is het slecht en lucht daalt bij een laag druk dus de insecten waren
omlaag gekomen
h: Een overeenkomst is dat bij weerkaarten en hoogtekaarten bijde opstapeling van iets
weergeven de verschillen zijn bijvoorbeeld de vrondten (fronten) en de benamingen van hoogte
i: Weet ik niet want ik vind het niet belangrijk waar iets bij hoort zolang ik het snap
j:-
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Mathieu heeft er redelijk veel van begrepen en uit zijn antwoord bij vraag a, b en g lijkt het dat
hij eerder weerkaartjes bestudeerd heeft. Alleen bij vraag c heeft hij hoog en laag omgedraaid.

Bobby
Heeft een ruim voor haar proef over hoofdstuk 2.
a: Ik zie europa en heel veel lijnen, sommige met pijltjes. Er staat soms ook een cijfer/getal bij de
lijnen en je ziet een grote H en een grote L. Het lijkt op een hoogtekaart, maar ik denk dat het een
kaart voor de luchtdruk is (door die L en H)
b: Omdat er in Rusland een H staat denk ik dat waar een L staat het warm is want in Rusland is
het koud ik heb tot het middelste lijntje gedaan want dat leek me wel handig (zonnetjes staan in
midden europa, bij lage druk)
c: Zie blad. Ik heb dat gekozen omdat de lijn met pijltjes, die door nederland loopt de pijltjes die
kant op laat wijzen
d: Nou, op de zee waait het volgens mij heel hard en daar liggen de lijnen dicht bij elkaar, dus
waar de lijnen ver uitelkaar liggen zal het wel minder hard waaien
e: Bij B; ierland ligt daar dicht bij het gebied waar de lijnen dicht op elkaar liggen
f: Ik denk dat canada linksboven ligt. eerst gaat hij lager tot het grijze rondje. dan stijgt hij weer
tot aan engeland, ik heb een beetje naar die 'hoogtelijnen' gekeken, die getallen die daar bij staan,
worden kleiner en groter.
g: Dan is de luchtdruk hoog (laag doorgestreept) en wordt het minder goed weer, net als in
rusland
h: Er zijn hier ook andere lijnen met pijltjes en er staan H's en ellen in
i: Een beetje, vooral met die vraag van de zwaluw en over de harde wind, voor de rest niet echt,
tenminste niet bewust
j: Ik vond het op zich wel leuke vragen, maar ze waren wel moeilijk. en het plaatje was een beetje
onduidelijk maar ja ik vond het wel leuk hoor. Veel succes met je onderzoek
Het lijkt erop dat Bobby moeite had met de inleidende tekst. Zij heeft aan de hand van haar
weerkunde bedacht waar het mooi en slecht weer is. Wel past zij de theorie die zij bedacht heeft
over de afstand tussen de isobaren goed toe.

Linda
Heeft hoofdstuk 2 nog niet af.
a: Ik zie de kaart van europa. Maar dan met allemaal lijnen en de hoofdletter H. ook staan er
cijfers van rond de 1000 op de kaart. op de tweede kaart (vrijdag) staan de lijnen veel dichter bij
elkaar dan op de 1e kaart (dinsdag)
b: Dicht bij hoge druk gebieden is het weer slecht bij lage druk gebieden is het mooi. per lijn
wordt de druk lager (of hoger als je richting H gaat) als de druk hoog is: slecht weer als de druk
laag is : goed weer. In afrika, spanje/portugal, italie en griekenland is het mooi. in engeland,
nederland, duitsland en oosteuropa is het mooi. (zonnetjes in spanje italië en afrika)
c: Het hoge druk gebied uit duitsland, polen waait richting Nederland, dat kun je zien aan de
lijnen in de kaart. de lijnen gaan om Nederland heen en de cijfers (1030, 1025) laten zien dat het
een oosten-wind is. (pijl uit het oosten in duitsland)
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d: Bij lekker weer (lage druk gebied) waait het (bijna) niet. bij slecht weer (hoge druk gebied)
waait het (vrij) hard.
e: Op het kaart b, daar is een hoge druk gebied vlakbij, zie vraag d.
f: Zwaluwen vliegen hoog bij mooi en laag bij slecht weer. eerst hoog, bij het lage
luchtdrukgebied en dan dalen ze bij de hoge lucht druk in engeland. Want mooi weer = lage
luchtdruk. mooi weer = hoge luchtdruk.
g: Als het slecht weer is gaan de insecten die ze eten laag vliegen, dus gaat de zwaluw laag
vliegen. daaraan kan je zien dat het slecht weer wordt.
h: Weerkaarten temperatuur en hoogtekaarten de luchtdruk. aan allebei kun je de
weersvoorspelling aflezen
i: Nee, niet echt
j: Nee, heb ik niet
Ook Linda bouwt haar theorie op aan de hand van haar kennis van de weerkunde. Ze spreekt
haarzelf echter bij vraag f tegen. Bij vraag h haalt ze de term weerkaart en hoogtekaart door de
war.

Jacob
Heeft hoofdstuk 2 nog niet af.
a: Twee weerkaarten van hetzelfde gebied met een andere situatie
b: Er is gegeven dat in een hoge druk gebied mooi weer is en bij een lage druk gebied slecht
weer. Op de weerkaart staat bij de letter H (ik ga ervan uit dat dat voor hoge druk gebied staat)
een getal *bij de andere letter H staat een hoger getal. Bij de letter L een lager getal. ik weet
daardoor dus dat bij alle gebieden met een getal boven de 1025 in ieder geval mooi weer is. Het
zou ook kunnen dat het bij 1020 ook mooi weer is maar daar kan ik niet vanuit gaan. *1025
(Zonnetjes bij hogedrukgebieden en bij isobaren 1030 en 1025)
c: Gegeven is dat lucht van een hoge druk gebied naar een lage drukgebied beweegd. in Engeland
is de druk hoger dan in Nederland dus verplaatst de lucht zich naar Nederland (pijl vanuit het
noordwesten)
d: In de atlantische oceaan en bij scandinavie waaid het hard. Dat denk ik omdat de lijnen erg
dicht op elkaar staan, de druk verschild daar dus heel erg en dus verplaatst de lucht zich snel. In
het middelands zeegebied waaid het niet hard omdat de druk verschillen daar klein zijn.
e: Weerkaart B, dat lees ik af uit de kaarten met dezelfde manier als ik bij opdracht de beschrijf
f: Deze vraag begrijp ik niet. ik heb geen idee wat de luchtdruk met de hoogte van het vliegen
van zwaluwen te maken heeft. Is op de grond de druk lager? Op een proef zou ik invullen dat
zwaluwen bij lage druk laag gaan vliegen omdat de druk daar lager is. Dat weet ik niet zeker
maar dat is het meest voor de hand liggend.
g: Met hetzelfde argument als bij f zou mijn antwoord zijn: Als zwaluwen door een
lagedrukgebied vliegen gaan ze laag vliegen. In lagedrukgebieden is er slecht weer.
h: Het verschil is dat het over een ander onderwerp gaat. In dit geval is dat de luchtdruk. Het hele
principe van de lijnen blijft natuurlijk hetzelfde. (als de lijnen dicht op elkaar staan is er een groot
verschil etc.)
i: Ja, bijvoorbeeld wat ik als voorbeeld gaf bij h
j:-
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Jacob heeft het erg goed door. Hij snapt de isobaren en weet ze zelfs bij hun naam te noemen.
Ook bij vraag f waarbij hij aangeeft dat hij het niet goed begrijpt, heeft hij toch een goed idee, hij
haalt de onduidelijkheid uit de vraag goed naar boven. Ook bij vraag h zie je dat hij ziet dat het
hetzelfde principe is.

Stephan
Heeft zijn werk af, en moet de proef nog doen.
a: A 2 hoge druk gebieden met in het midden 2 lage drukgebieden. Ik stel me hier onweer bij
voor omdat H en L tegen elkaar aan gaan botsen.
B Hoge drukgebieden met daaromheen lage drukgebieden. ik verwacht eerst mooi weer en dan
slecht weer
b: Zie bijlage (zonnetjes bij hogedrukgebieden en isobaren tot 1015 in scandinavië en
oosteuropa)
c: Zie bijlage waarschijnlijk zal de wind van hoog naar laag waaien (pijl vanuit het oosten)
d: Op de grens is de drempel van hoog naar laag dus daar waait het het hardst
e: Op kaart B omdat Ierland daar op de grens van H en L ligt
f: Ze zullen eerst hoog vliegen en dan laag richting canada
g: Omdat bij een laagdrukgebied de vliegjes vlak bij de grond zitten
h: Rond de hoge punten hangen lage drukgebieden. rond de lage punten hangen hoge druk
gebieden.
i: Niet echt
j: Grappig gedaan leuk
Stephan interpreteert gelijk de weerkaartjes bij vraag a. Bij de rest van de vragen is hij in de war
door de fronten. Vraag h heeft hij niet helemaal begrepen.

Floris
Heeft een Ruim voor zijn proef over hoofdstuk 2.
a:Europa met hoge- en lage drukgebieden
b: Geen flauw idee
c: Ik denk uit het noordwesten, tussen het hoge en lage drukgebieden.(pijl vanuit het zuidwesten)
d: Geen flauw idee
e: kaart B, want Ierland ligt dan tussen 2 drukgebieden in
f: Geen flauw idee
g: Als de druk laag is komt er regen?
h: De een gaat over hoogte, de andere over het weer, ze hebben wel allebei lijntjes die 'hoogte'
aanduiden.
i: Nee
j:Floris zijn uitwerking is het kortste. Hij snapte er ook niet echt veel van
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Jaap en Joris
Hebben beide een zwak voor hun proef over hoofdstuk 2 gehaald.
a: Een hoogtekaart van hoge en lage drukgebieden
b: Daar zijn hogedrukgebieden (zonnetjes bij hoge drukgebieden en in afrika)
c: Uit het zuidwesten, want daar komen de lijnen vandaan (pijl vanuit west tot zw)
d: Op zee waait het harder omdat daar geen obstakels zijn en er is een lage drukgebied
e: Op kaart B want daar gaat de wind dwars doorheen
f: Ze beginnen gemiddelde daarna dalen ze een heel stuk, daarna stijgen ze weer
g: Bij een lagedrukgebied is er slecht weer en dan vliegen onze zwaluwen laag.
h: Verschil: ze zijn op hele andere schaal. anders barst de kaart van de lijnen. overeenkomst. ze
hebben hoogtelijnen
i: Nee, dat ging tenslotte niet over het weer
j:Jaap en Joris hebben vraag b,f en g goed begrepen. Dat de isobaren luchtdruk aangeven hebben
ze volgens mij niet helemaal begrepen.

Florien
Heeft een zwak voor haar proef over hoofdstuk 2 gehaald, heeft bijles.
a: Weerkaart 1; Alle gebieden zijn "H" gebieden (hogedruk) dat zou dus betekenen dat het overal
(ook boven zee) mooi weer is wat over het algemeen best bijzonder is voor begin oktober.
Weerkaart 2; Boven europa is het nog best mooi weer, er hangen H gebieden maar op zee ligt een
L gebied. wat dus betekend dat slecht weer aankomt
b: Zie boven & weerkaarten (zonnetjes in heel europa, bij hogedrukgebied op oceaan en bij
lagedrukgebied bij ijsland)
c: Vanuit het Noorden (zie pijl) (pijl noord tot noordwest)
d: In (vanaf) het midden (als je dikke diagonaal tekent) minder hard dan aan de kust
e: B, want daar ligt een laag drukg voor
f: Canada: laag overzee, want er ligt een l-gebied op zee. Bij engeland iets hoger, want daar ligt
een H-gebied.
g: Omdat er dan een l-gebied ligt.
h: Lijnen, getallen (geen hoogte;-))
i: Niet echt
j: Leuke opdracht !!!
Florien heeft een L in een H verandert op haar blad, vandaar overal zonnetjes. Bij de wind raakt
ze in de war door de fronten. De vragen over zwaluwen heeft ze goed door.
Rosanne & Quirine
Quirine heeft haar werk afgetekend, maar de proef nog niet gedaan. Rosanne heeft hoofdstuk 2
nog niet af.
a: Luchtdruk
b: Ze liggen het dichts bij de evenaar, hoge druk gebieden (zonnetjes bijhoge drukgebieden en in
afrika)
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c: De luchtdruk komt vanuit het zuid-westen (pijl vanuit het oosten)
d: Hogedrukgebied: waaid zachter ->warmer
lagedrukgebied: harder -> kouder
e: Op kaart A ligt Ierland tussen 2 lagedrukgebieden in, er op kaart B zit Ierland in een
hogedrukgebied.
f: Stijgen, dalen
g: Zwaluwen vliegen in hogedrukgebieden. Hoge drukgebieden veranderen in lagedrukgebieden.
h: -Ze hebben allebei lijn die dingen aangeven
- De cijfers geven andere dingen aan, er is in de bergen (qua hoogte) niet zoiets als hoge & lage
drukgebieden, op een hoogtekaart
i: Nee, van dingen die we al wisten
j: Nee!
Rosanne en Quirine snappen niet echt veel van de isobaren. Het verschil tussen hoogtekaarten en
weerkaarten geven ze wel duidelijk aan.
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Bijlage C: Voorbeeldopgave koordenvierhoek
Een koordenvierhoek is een vierhoek waarvan de vier hoekpunten op een cirkel liggen.
Niveau 0
Geef bij iedere figuur aan of het wel of geen koordenvierhoek is?

Figuur A
Figuur 1

Figuur B

Figuur C

Figuur D

Niveau 1
Welke eigenschappen horen bij de koordenvierhoek?
− a) De middelloodlijnen van de vierhoek gaan door een punt
− b) De overstaande hoeken zijn samen 180°
− c) De vier hoekpunten liggen op een cirkel
− d) Twee overstaande zijdes zijn evenwijdig
− e) Twee overstaande zijdes zijn even lang
− f) Een parallellogram is een koordenvierhoek
− g) Een trapezium is een koordenvierhoek
Niveau 2
a) Geef bij iedere vierhoek, die is weergegeven in figuur 1W, aan of het een koordenvierhoek is.
b) Hoe heb je dat bepaald?
Niveau 3
Bewijs dat bij een koordenvierhoek de overstaande hoeken samen 180° zijn.
Gebruik figuur 2W op het werkblad en maak gebruik van eigenschappen die bij de vraag van
niveau 1 staan.
Niveau 4
Bewijs dat ook bij de koordenvierhoek in figuur 3W op het werkblad de overstaande hoeken 180°
zijn.
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Werkblad Koordenvierhoek

Figuur A

Figuur B

Figuur C

Figuur D

Figuur 1W: Vierhoeken bij opgave van niveau 2
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Figuur 2W: Koordenvierhoek bij opgave Niveau 3

Figuur 3W: Koordenvierhoek bij opgave Niveau 4
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Bijlage D: Uitwerking voorbeeldopgave koordenvierhoek
Niveau 0
De leerlingen herkennen het figuur als geheel object.
Figuur 2 is een koordenvierhoek, de rest niet.
Niveau 1
De leerlingen kunnen de eigenschappen van de koordenvierhoek noemen.
Deze eigenschappen horen bij de koordenvierhoek:
− De middelloodlijnen van de vierhoek gaan door een punt
− De overstaande hoeken zijn samen 180°
− De vier hoekpunten liggen op een cirkel
Deze eigenschappen horen niet bij de koordenvierhoek:
− Twee overstaande zijdes zijn evenwijdig
− Twee overstaande zijdes zijn even lang
− Een trapezium is een koordenvierhoek
− Een parallellogram is een koordenvierhoek
Niveau 2
De leerlingen kunnen verbanden zien tussen de eigenschappen van de koordenvierhoek, hier in
het specifiek tussen de eigenschap dat de vier middelloodlijnen door een punt gaan en het een
koordenvierhoek is.
Teken bij alle vierhoeken de middelloodlijnen en het blijkt dat figuur 1 en figuur 4
koordenvierhoeken zijn.
Niveau 3
De leerlingen kunnen een bewijs construeren en zien het karakter van de verbanden tussen de
eigenschappen van de koordenvierhoek, hier in het specifiek het karakter van het verband tussen
de overstaande hoeken en het liggen van de hoekpunten op een cirkel.
Verdeel de vierhoek in vier driehoeken door lijnen te tekenen van alle hoeken naar het
middelpunt M. Doordat alle punten op een cirkel liggen krijg je vier gelijkbenige driehoeken.
Van gelijkbenige driehoeken is bekend dat de hoeken onderaan de benen gelijk zijn.
Dus ∠A1 = ∠D2 enzovoort.
Te bewijzen: ∠A +∠C = 180°
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D2 + ∠B1 + ∠B2 + ∠D1
= ∠B + ∠D
Van een vierhoek zijn alle hoeken samen 360°.
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
∠A + ∠C = ∠B + ∠D = 180°
B

B
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Niveau 4
De leerlingen zien het karakter van de verbanden tussen de eigenschappen. Ze kunnen een bewijs
zonder hulp oplossen en zien dat het op dezelfde manier werkt als bij niveau 3.
Te bewijzen: ∠A +∠C = 180°
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D12 + ∠B1 + ∠B2 - ∠C2 + ∠D1
= ∠D12 + ∠B12 - ∠D1 + ∠D1
= ∠D + ∠B
B

B

B

Van een vierhoek zijn alle hoeken samen 360°.
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
∠A + ∠C = ∠B + ∠D = 180°
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Bijlage E: Paragraaf 3.1 over koordenvierhoeken uit het boek
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Bijlage F: Veranderde opgave koordenvierhoek
Voor de lerarenopleiding aan de Universiteit Twente moet ik een onderzoek doen naar
denkniveau’s van leerlingen. Een deel daarvan bestaat uit de volgende opgave over
koordenvierhoeken. Schrijf tijdens het oplossen je denkstappen zo nauwkeurig mogelijk op, de
manier van het oplossen is voor mij belangrijker dan het antwoord.
Alvast bedankt voor je medewerking.

Niveau 0
Geef bij iedere figuur aan of het wel of geen koordenvierhoek is?

Figuur A
Figuur 1

Figuur B

Figuur C

Figuur D

Niveau 1
Welke eigenschappen horen bij de koordenvierhoek?
− a) De middelloodlijnen van de vierhoek gaan door een punt
− b) Een trapezium is een koordenvierhoek
− c) Twee overstaande zijdes zijn even lang
− d) De vier hoekpunten liggen op een cirkel
− e) Twee overstaande zijdes zijn evenwijdig
− f) Een parallellogram is een koordenvierhoek
− g) Een vlieger is een koordenvierhoek
− h) De overstaande hoeken zijn samen 180°

Niveau 2
a)
b)
c)

Geef bij iedere vierhoek, die is weergegeven in figuur 1W, aan of het een
koordenvierhoek is.
Hoe heb je dat bepaald?
Bereken de hoeken van koordenvierhoek ABCD als ∠A = 2 × ∠C en 4 × ∠B= 3 × ∠C.

Niveau 3
Bewijs: Als voor de vierhoek ABCD geldt A + C < 180º, dan ligt A buiten de omgeschreven
cirkel van driehoek BCD. Maak hierbij gebruik van figuur 2W op het werkblad.

Niveau 4
Bewijs:Als voor de vierhoek ABCD geldt
cirkel van driehoek BCD.

A+

C > 180º, dan ligt A binnen de omgeschreven
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Werkblad Koordenvierhoek
Figuur A

Figuur B

Figuur C

Figuur D

Figuur 1W: Vierhoeken bij opgave van niveau 2

Figuur 2W: Driehoek BCD met omschreven cirkel bij opgave Niveau 3
46

Bijlage G: Uitwerking veranderde opgave koordenvierhoek
Niveau 0
De leerlingen herkennen het figuur als geheel object.
Figuur 2 is een koordenvierhoek, de rest niet.

Niveau 1
De leerlingen kunnen de eigenschappen van de koordenvierhoek noemen.
Deze eigenschappen horen bij de koordenvierhoek:
− De middelloodlijnen van de vierhoek gaan door een punt
− De overstaande hoeken zijn samen 180°
− De vier hoekpunten liggen op een cirkel
Deze eigenschappen horen niet bij de koordenvierhoek:
− Twee overstaande zijdes zijn evenwijdig
− Twee overstaande zijdes zijn even lang
− Een trapezium is een koordenvierhoek
− Een vlieger is een koordenvierhoek
− Een parallellogram is een koordenvierhoek

Niveau 2
De leerlingen kunnen verbanden zien tussen de eigenschappen van de koordenvierhoek, hier in
het specifiek tussen de eigenschap dat de vier middelloodlijnen door een punt gaan en het een
koordenvierhoek is. Bij vraag c leggen ze verband tussen het berekenen van hoeken en de
eigenschap dat bij een koordenvierhoek de overstaande hoeken 180° zijn.
a) Teken bij alle vierhoeken de middelloodlijnen en het blijkt dat figuur 1 en figuur 4
koordenvierhoeken zijn.
b) Door middelloodlijnen te tekenen.
c) Bereken de hoeken van de koordenvierhoek ABCD als ∠A = 2 × ∠C en 4 × ∠B= 3 × ∠C.
Eigenschap koordenvierhoek:
∠A + ∠C = 180°
=>
2∠C + ∠C = 180°
3∠C = 180°
∠C = 60°
4∠B = 3∠C
=>
4∠B = 180°
∠B = 45°
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∠A = 2∠C
=>
∠A = 120°
∠B + ∠D = 180°
=>
∠D = 180°- ∠B
∠D = 135°
Controle: ∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
120° + 45° + 60° + 135° = 360°

Niveau 3
De leerlingen kunnen een bewijs construeren en zien het karakter van de verbanden tussen de
eigenschappen van de koordenvierhoek, hier in het specifiek het karakter van het verband tussen
de overstaande hoeken en het liggen van de hoekpunten op een cirkel.

Maak de vierhoek door de lijn AB en AD te trekken. De lijn AD snijdt de cirkel in punt E. Door
de lijn BE te trekken krijg je een koordenvierhoek en een driehoek.
Van een driehoek is bekend:
∠A +∠B + ∠E2 = 180°
=>
∠E2 = 180° - ∠A - ∠B
Van een rechte lijn is bekend:
∠E1 +∠E2 = 180°
=>
∠E1 = 180° - ∠E2
=>
∠E1 = 180° - (180° - ∠A - ∠B)
=>
∠E1 = ∠A + ∠B
Vanuit de koordenvierhoekstelling is bekend:
∠E1 +∠C = 180°
=>
∠A + ∠B + ∠C = 180°
Dus ∠A + ∠C < 180°.
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Niveau 4
De leerlingen zien het karakter van de verbanden tussen de eigenschappen. Ze kunnen een bewijs
construeren zonder de hulp van een concreet voorbeeld en zien dat het hetzelfde gaat als bij
niveau 3. Ze kunnen het ook bewijzen met behulp van logische omkering.

Te bewijzen: Als voor de vierhoek ABCD geldt ∠A + ∠C > 180º, dan ligt A binnen de
omgeschreven cirkel van driehoek BCD.
Trek de lijnen AD en AB zodat er een vierhoek ontstaat, trek de lijnen door tot ze snijden met de
cirkel. De lijn AD snijdt de cirkel in punt E.
Van een driehoek is bekend:
∠A2 +∠B + ∠E = 180°
=>
∠A2 = 180° - ∠E - ∠B
Van een rechte lijn is bekend:
∠A1 +∠A2 = 180°
=>
∠A1 = 180° - ∠A2
=>
∠A1 = 180° - (180° - ∠E - ∠B)
=>
∠A1 = ∠E + ∠B
=>
∠E = ∠A1 - ∠B
Vanuit de koordenvierhoekstelling is bekend:
∠E +∠C = 180°
=>
∠A1 - ∠B + ∠C = 180°
=>
∠A1 + ∠C = 180° + ∠B
Dus ∠A1 + ∠C > 180°.
Dit bewijs kan ook met behulp van logische omkering;
A ligt binnen de omgeschreven cirkel als A niet op de omgeschreven cirkel ligt en A niet buiten
de omgeschreven cirkel ligt.
Als A op de omgeschreven cirkel ligt volgt uit de koordenvierhoekstelling ∠A + ∠C = 180º
Uit de opgave van niveau 3 is de conclusie ∠A + ∠C < 180º als punt A buiten de omgeschreven
cirkel ligt. Dus ∠A +∠C > 180º als punt A binnen de omgeschreven cirkel ligt.
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Bijlage H: Uiteindelijke opgave koordenvierhoek
Voor de lerarenopleiding aan de Universiteit Twente moet ik een onderzoek doen naar
denkniveau’s van leerlingen. Een deel daarvan bestaat uit de volgende opgave over
koordenvierhoeken. Schrijf tijdens het oplossen je denkstappen zo nauwkeurig mogelijk op, de
manier van het oplossen is voor mij belangrijker dan het antwoord.
Alvast bedankt voor je medewerking.

1 Inleiding
Een koordenvierhoek is een vierhoek waarvan de vier hoekpunten op een cirkel liggen.
Hieronder volgt een inleidende opgave over de koordenvierhoek.
a) Teken een driehoek ABC
b) Teken de middelloodlijnen van deze driehoek
c) Teken een cirkel die door de drie hoekpunten gaat met als middelpunt het snijpunt van de
middelloodlijnen.
d) Teken punt D op de cirkel en teken vierhoek ABCD
e) Teken de extra middelloodlijnen van zijde AD en CD
Je ziet dat alle middelloodlijnen door het middelpunt van de cirkel gaan. Je ziet ook dat de zijden
van de vierhoek koorden van de cirkel zijn. Daarom heet een convexe vierhoek waarvan de
hoekpunten op een cirkel liggen een Koordenvierhoek.
f) Meet alle hoeken van de vierhoek.
Als je goed hebt gemeten zie je dat de overstaande hoeken samen 180° zijn.
Nu je bekend bent met het begrip koordenvierhoek volgen hieronder een aantal opgaven over dit
begrip.

2 Niveau 0
Geef bij iedere figuur aan of het wel of geen koordenvierhoek is?

Figuur A
Figuur 1

Figuur B

Figuur C

Figuur D

50

3 Niveau 1
Welke eigenschappen horen bij de koordenvierhoek?
− a) De middelloodlijnen van de vierhoek gaan door een punt
− b) Een willekeurig trapezium is een koordenvierhoek
− c) Twee overstaande zijdes zijn even lang
− d) De vier hoekpunten liggen op een cirkel
− e) Twee overstaande zijdes zijn evenwijdig
− f) Een willekeurig parallellogram is een koordenvierhoek
− g) Een willekeurige vlieger is een koordenvierhoek
− h) De overstaande hoeken zijn samen 180°
− i) Een willekeurige rechthoek is een koordenvierhoek

4 Niveau 2
a) Geef bij iedere vierhoek, die is weergegeven in figuur 1W, aan of het een koordenvierhoek is.
b) Hoe heb je dat bepaald?

5 Niveau 3
Bewijs de stelling dat bij een koordenvierhoek de overstaande hoeken samen 180° zijn.
Gebruik figuur 2W op het werkblad en ga als volgt te werk:
a) Verbind de hoekpunten met het middelpunt van de cirkel.
b) Wat voor soort driehoeken krijg je nu?
c) Wat weet je van de hoeken van deze driehoeken?
d) Geef iedere hoek in de ontstane driehoeken een naam volgens het ∠A1, ∠A2, ∠B1, ∠B2, ∠M1,
∠M2, ∠M3 enz. systeem.
B

B

e) Vul in:
Te bewijzen: ∠A + ∠C = 180°
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠ A2 + ∠.. + ∠..
= ∠D2 + ∠.. + ∠.. + ∠..
= ∠.. + ∠..
f) Van een vierhoek zijn de hoeken samen 360°:
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
Dus ∠A + ∠C = ∠.. + ∠.. = … °
6 Niveau 4
Bewijs dat ook bij de koordenvierhoek in figuur 3W op het werkblad de overstaande hoeken 180°
zijn.
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Werkblad Koordenvierhoek
Naam:
Klas:
Figuur A

Figuur B

Figuur 1W: Vierhoeken bij opgave van niveau 2

Figuur 2W: Koordenvierhoek bij opgave Figuur 3W: Koordenvierhoek bij opgave Niveau 4
Niveau 3
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Bijlage I: Uitwerking uiteindelijke opgave koordenvierhoek
1 Inleiding
Als het goed is wordt een soortgelijk figuur als hieronder getekend.

Niveau 0
De leerlingen herkennen het figuur als geheel object.
Figuur 2 is een koordenvierhoek, de rest niet.

Niveau 1
De leerlingen kunnen de eigenschappen van de koordenvierhoek noemen.
Deze eigenschappen horen bij de koordenvierhoek:
− a) De middelloodlijnen van de vierhoek gaan door een punt
− d) De vier hoekpunten liggen op een cirkel
− h)De overstaande hoeken zijn samen 180°
− i) Een willekeurige rechthoek is een koordenvierhoek
Deze eigenschappen horen niet bij de koordenvierhoek:
− b) Een willekeurig trapezium is een koordenvierhoek
− c) Twee overstaande zijdes zijn even lang
− e) Twee overstaande zijdes zijn evenwijdig
− f) Een willekeurig parallellogram is een koordenvierhoek
− g) Een willekeurige vlieger is een koordenvierhoek
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Niveau 2
De leerlingen kunnen verbanden zien tussen de eigenschappen van de koordenvierhoek, hier in
het specifiek tussen de eigenschap dat de vier middelloodlijnen door een punt gaan en het een
koordenvierhoek is.
Teken bij alle vierhoeken de middelloodlijnen en het blijkt dat figuur A geen koordenvierhoek is
en figuur B wel.

Niveau 3
De leerlingen kunnen een bewijs construeren en zien het karakter van de verbanden tussen de
eigenschappen van de koordenvierhoek, hier in het specifiek het karakter van het verband tussen
de overstaande hoeken en het liggen van de hoekpunten op een cirkel.
Verdeel de vierhoek in vier driehoeken door lijnen te tekenen van alle hoeken naar het
middelpunt M. Doordat alle punten op een cirkel liggen krijg je vier gelijkbenige driehoeken.
Van gelijkbenige driehoeken is bekend dat de basishoeken gelijk zijn.
Dus ∠A1 = ∠D2 enzovoort.
Te bewijzen: ∠A +∠C = 180°
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D2 + ∠B1 + ∠B2 + ∠D1
= ∠B + ∠D
B

B

Van een vierhoek zijn alle hoeken samen 360°.
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
∠A + ∠C = ∠B + ∠D = 180°
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Niveau 4
De leerlingen zien het karakter van de verbanden tussen de eigenschappen. Ze kunnen een bewijs
zonder hulp oplossen en zien dat het op dezelfde manier werkt als bij niveau 3.
Te bewijzen: ∠A +∠C = 180°
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D12 + ∠B1 + ∠B2 - ∠C2 + ∠D1
= ∠D12 + ∠B12 - ∠D1 + ∠D1
= ∠D + ∠B
B

B

B

Van een vierhoek zijn alle hoeken samen 360°.
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
∠A + ∠C = ∠B + ∠D = 180°
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Bijlage J: Uitwerkingen leerlingen koordenvierhoek
Uitwerking 1
2)
figuur A: geen koordenvierhoek, want punt D ligt niet op de cirkel
figuur B: wel een koordenvierhoek, want alle zijden zijn koorden van de cirkel en de
middelloodlijnen gaan door het middelpunt van de cirkel
figuur C: geen koordenvierhoek, want punt D ligt niet op de cirkel
figuur D: geen koordenvierhoek, want de figuur heeft vijf hoeken
3a)
hoort wel bij de koordenvierhoek
3b)
hoort niet bij de koordenvierhoek
3c)
hoort niet bij de koordenvierhoek
3d)
hoort wel bij de koordenvierhoek
3e)
zou zo kunnen zijn, maar hoeft niet
3f)
hoort niet bij een koordenvierhoek <de middelloodlijnen snijden elkaar niet>
3g)
klopt niet <want de middelloodlijnen snijden elkaar niet>
3h)
hoort wel bij de koordenvierhoek
3i)
hoort wel bij de koordenvierhoek
4a)
figuur A: geen koordenvierhoek
figuur B: wel een koordenvierhoek
4b)
figuur A: de middelloodlijnen snijden elkaar niet
figuur B: de middelloodlijnen snijden elkaar, de overstaande hoeken zijn samen 180° en
de afstand van de middelloodlijnen tot de hoeken is gelijk <het snijpunt is dus het
middelpunt van een eventuele cirkel>.
5a)
ok.
5b)
gelijkbenige driehoeken
5c)
twee hoeken zijn gelijk
5d)
ok.
5e)
te bewijzen: ∠A +∠C = 180°
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D2 + ∠B1 + ∠B2 + ∠D1
= ∠D + ∠B
5f)
∠A +∠C = ∠B + ∠D = 180°
6)
Eerst 2 pogingen doorgekruist
Te bewijzen: ∠A +∠C = ∠B + ∠D = 180°
Bewijs: teken een lijn van de hoekpunten naar het middelpunt van de cirkel.
∠A1 = ∠B2 <gelijkbenige driehoek>
∠A1 = ∠D1 + ∠D2 <gelijkbenige driehoek>
∠B2 = ∠C1 + ∠C2 >gelijkbenige driehoek>
noem het snijpunt van AM met CD punt S en het snijpunt van BM en CD punt T.
∠A1 + ∠D2 + ∠S1 = 180° en ∠B2 + ∠C1 + ∠T2 = 180° <hoekensom driehoek>
∠S1 = ∠S3 en ∠T2 = ∠T4 <overstaande hoeken>
∠S3 + ∠T4 + ∠M2 = 180° <hoekensom driehoek>
∠S1 = 180°- ∠S4 <gestrekte hoek> en dus ook:
∠S1 = 180° - (∠T4 + ∠M2). Hieruit volgt dat
∠S4 = ∠T4 + ∠M2. Zo valt ook te bewijzen dat
B

B

B

B

B
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∠T3 = ∠S3 + ∠M2. Daaruit volgt dat
∠T4 = ∠S3 en ∠T2 = ∠S1.
Dus ∠A1 + ∠D2 = ∠B2 + ∠C1. Hieruit volgt dat
∠D2 = ∠C1 en ∠A1 = ∠B2
Dus ∠A + ∠C = ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 = ∠B2 + ∠B1 + ∠D2 = ∠B + ∠D = 180°.
B

B

B

B

Uitwerking 2
2)
Niveau 0 (dus vast veel te hoog voor mij!)
alleen figuur B
3)
niveau 1
a, d en h
4)
niveau 2
Werkblad (bij figuur A nee en bij figuur B ja)
5)
niveau 3
5b)
gelijkbenige driehoeken (allemaal de lengte van de straal)
5c)
de 2 bassishoeken zijn gelijk.
5d)
oh
5e)
Te Bewijzen
∠A + ∠C = 180°
∠A + ∠C = ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2 = ∠D1 + ∠D2 + ∠B1 + ∠B2 = ∠D + ∠B
∠A + ∠C = ∠D + ∠B
5f)
∠A + ∠C = ∠D + ∠B = 180°
Q.E.D!
6)
niveau 4
B

B

Uitwerking 3
2)
(Op opgaveblad kruisje bij figuur A, C en D, krul bij figuur B)
3)
(Op opgaveblad krul bij a, b, d, g,h en i, kruisje bij c, e en f)
4a)
(Op werkblad bij figuur A geen en figuur B wel)
4b)
bij 1: heb ik gekeken of de overstaande hoeken samen > dan 180° zijn of kleiner
bij 2: heb ik middelloodlijnen gebruikt ( en volgens mij kan je kan je weten dat een
vierhoek een koordenvierhoek is als de overstaande hoeken zowel scherp als stomp zijn
(dit moet wel gelden voor beide overstaande – hoek combo’s)
5a)
5b)
gelijkbenig
5c)
de hoeken en de gelijkbenige ‘benen’ zijn gelijk
5d)
5e)
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D2 + ∠B1 + ∠B2 + ∠D1
= ∠B + ∠D
5f)
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
∠A + ∠C = ∠B + ∠D = 180°
6)
doorgekrast
B

B
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Uitwerking 4
2)
A: niet, niet alle punten liggen op de cirkel en de overstaande hoeken zijn niet samen 180°
B: wel, overstaande hoeken zijn 180° en alle 4 de punten liggen op de cirkel
C: niet, zie A
D: niet, het zijn 5, niet 4 hoeken
3)
a, d, h, i
e zou kunnen
4a)
figuur A: niet
figuur B: wel
4b)
bij A kruisen de middelloodlijnen elkaar niet en zijn de overstaande hoeken niet samen
180°
Bij B kruisen de middelloodlijnen elkaar wel dus kan je er ´n cirkel omheen trekken.
5b)
gelijk benige, alle afstanden van m naar de randen zijn gelijk
5c)
Dat hoek A2 = B1, ∠B2 = ∠C1, ∠C2 = ∠D1, ∠D2 =∠A1
5e)
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D2 + ∠B2 + ∠B1 + ∠C1
= ∠D + ∠B
5f)
∠A + ∠C = ∠D + ∠B = 360°
6)
∠A + ∠C =
B

B

B

Uitwerking 5
2)
Figuur A: is geen koordenvierhoek: niet alle hoekpunten liggen op de cirkel
Figuur B: dit is een koordenvierhoek: het is een vierhoek en alle hoekpunten liggen op de
cirkel
Figuur C: is geen koordenvierhoek: niet alle hoekpunten liggen op de cirkel
Figuur D: is geen koordenvierhoek: de figuur heeft namelijk 5 hoeken in plaats van 4
hoeken
3a)
Ja, dat heb je net bij vraag 1 gezien
3b)
Nee, als je bijvoorbeeld deze hebt -> (plaatje) dan zijn ∠C en ∠B gelijk, maar ∠A en ∠D
niet dus kan ∠D + ∠B niet gelijk zijn aan ∠A + ∠C dus ook niet gelijk aan 180° (want
samen zijn ze honderd
3c)
Nee, dat zie je o.a bij vraag 1 (Alleen als 2 paar overstaande zijde gelijk zijn)
3d)
Ja, Dat is de eigenschap die gegeven is in de inleiding
3e)
Nee, dan heb je en trapezium maar dat kan niet het snijpunt ligt dan in het beste geval
buiten
3f)
Nee, de twee middelloodlijnen kunnen van de overstaande zijde kunnen elkaar nooit
snijden
3g)
Nee, het snijpunt van de 2 bovenste zijde hebben een ander snijpunt dan van de onderste
zijde. Zie hieronder (plaatje)
3h)
Ja, dat heb je laten zien in vraag 1
3i)
Ja, de Afstant van het middelpunt tot de hoeken zijn gelijk
4a)
Figuur A: Nee er zijn 4 snijpunten
Figuur B: Nee, er zijn helemaal geen snijpunten (niet netjes getekend)
4b)
Ik heb voor alle 4 de zijde van de 2 vierhoeken de middelloodlijn getekent. Zo kan ik zien
of ze alle vier in 1 punt sneden.
5a)
zie werkblad
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5b)
5c)
5d)
5e)

5f)

scherphoekige driehoeken en gelijkbenige, alle zijde van van alle driehoeken zijn even
lang omdat ze allemaal de straal zijn
De 2 hoekpunten op de basis van een driehoek zijn gelijk aan elkaar
zie werkblad
Te bewijzen: ∠A + ∠C = 180°
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D2 + ∠ + ∠ + ∠
∠A + ∠C = ∠B + ∠D =180°

Uitwerking 6
2)
A: punt D ligt niet op de cirkel, dus geen koordenvierhoek
B: dit is een koordenvierhoek, want alle punten liggen op de cirkel en de overstaande
hoeken zijn 180°
C: punt D ligt niet op de cirkel, dus geen koordenvierhoek
D: geen koordenvierhoek, want het is een 5-hoek, dus overstaande hoeken zijn samen
geen 180°
3a)
dat klopt
3b)
dat klopt
3c)
nee, want de tekening bij opgave 1 is ook een koordenvierhoek, en daar zijn de
overstaande zijdes niet evenlang
3d)
dat klopt
3e)
nee, dat geldt alleen voor een vierkant of rechthoek want de tekening bij opgave 1 is ook
een koordenvierhoek en daar lopen de overstaande zijdes niet evenwijdig
3f)
nee, want dan liggen alle hoekpunten niet op één cirkel
3g)
hetzelfde geldt voor f
3h)
dat klopt
3i)
dat klopt
4a)
Figuur A: nee, want de overstaande hoeken zijn samen geen 180° (108+91 =200°)
Figuur B: wel, overstaande hoeken zijn alleen niet 180°, maar je hebt natuurlijk ook nog
onnauwkeurigheid. (In plaatje 80° en 83°)
4b)
door te kijken of overstaande hoeken samen 180° zijn
5b)
gelijkbenige driehoek
5c)
dat ∠A =∠B en AC = BC (plaatje gelijkbenige driehoek erbij)
5e)
Te bewijzen: ∠A +∠C = 180°
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D2 + ∠B1 + ∠B2 + ∠D1
= ∠B + ∠D
5f)
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
dus ∠A + ∠C = ∠B + ∠D = 180°
6)
Te bewijzen: ∠B + ∠D2 = 180°
= ∠D2 + ∠B1 + ∠B2
∠B + ∠D2
= ∠A1 - ∠D1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠A1 - ∠D1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠D1
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1
∠B + ∠D2 + ∠A + ∠C1 = 360°
dus ∠B + ∠D2 = ∠A + ∠C1 = 180°
B

B

B

B
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Uitwerking 7
2)
fig. a: geen koordenvierhoek, punt D ligt niet op de cirkel
fig. b: wel een koordenvierh., alle zijden zijn koorden van de cirkel
fig. c: geen koordenvierhoek, punt D ligt niet op de cirkel
fig d: geen koordenvierhoek, het is een vijfhoek
3a)
hoort wel bij een koordenvierhoek (opdr. 1.e)
3b)
hoort niet bij een koorde vierhoek
3c)
hoort niet bij een koorde vierhoek (opdr. 3.b)
3d)
hoort wel bij een koordevierh.
3e)
hoort niet bij een koordevierh.
3f)
hoort niet bij een koordevierh.
3g)
hoort niet bij een koordevierh.
3h)
in dit geval (opdr.e.) hoort deze eigenschap wel bij een koordenvierh
3i)
hoort wel bij een koordenvierh. (staat e ipv i voor de vraag)
4a)
fig. A: is geen koordevierhoek
4b)
de middelloodlijngen snijden elkaar niet in een punt (zie fig.)
fig. B: wel een koordenvierhoek, de middelloodlijnen gaan door een punt (zie fig.)
5a)
zie fig.
5b)
gelijkbenige driehoeken
5c)
samen zijn de hoeken 180° en twee hoeken zijn hetzelfde
5d)
zie fig.
5e)
te bewijzen: ∠A + ∠C = 180°
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D2 + ∠B1 + ∠B2 + ∠D1
= ∠B + ∠D
5f)
van een vierhoek zijn de hoeken samen 360°:
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
dus: ∠A + ∠C = ∠B + ∠D = 180°
6)
te bewijzen: ∠A + ∠C = 180°
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D2 + ∠B1 + ∠B2 + ∠D1
= ∠D + ∠B
van een vierhoek zijn de hoeken samen 360°:
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
∠A + ∠C = ∠B + ∠D = 180°
B

B

B

B

Uitwerking 8
2
A: nee, punt D ligt niet op de cirkel -> AD en CD zijn geen koorden
B: wel, alle punten liggen op de cirkel
C: nee, punt O ligt niet op de cirkel -> AD en CD zijn geen koorden
D: nee, het is geen vierhoek (maar een vijfhoek)
3a)
ja
3b)
ja
3c)
nee, zie de tekening v. opgave 1
3d)
ja
3e)
nee, zie de tekening bij opgave 1
3f)
nee, de cirkel kan maar door 2/4 v/d hoekpunten gaan.
60

3g)
3h)
3i)
4a)
5a)
5b)
5c)
5d)
5e)

nee,
ja
ja
A: Nee, de middelloodlijnen snijden niet in één punt
B: Nee, de som van ∠B en ∠D is niet 180°
ok
gelijkbenige driehoeken
de som per driehoek is 180° en de hoeken op de cirkel zijn gelijk
ok
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D2 + ∠B1 + ∠B2 + ∠D1
= ∠B + ∠D
(verder: de som v/d hoeken is 360°
=> ∠B + ∠D + ∠A + ∠C = 360°
=> (∠A + ∠C)⋅ 2 = 360°)
∠A + ∠C = 180°
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
∠A + ∠C = ∠B + ∠D = 180°
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D2 + ∠B1 + ∠B2 + ∠D1
∠D1 = ∠C2 (gelijkbenig driehoek)
=> ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 = ∠D2 + ∠B1 + ∠B2
∠A12 + ∠B12 + ∠C1 + ∠D2 = 360°
dus ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 = ∠B1 + ∠B2 + ∠D2 = 180°
B

5f)
6)

B

B

B

B

B

B

B

B

Uitwerking 9
2)
figuur A -> geen koordenvierhoek, want punt D ligt niet op de cirkel
figuur B -> wel een koordenvierhoek, alle vier punten liggen op de cirkel
figuur C -> geen, punt D ligt buiten de cirkel
figuur D -> geen, er liggen vijf punten op de cirkel, geen vier
3)
a,d,h,i
4)
figuur A -> wel koordenvierhoek (overstaande zijden bij elkaar 180°)
figuur B -> geen koordenvierhoek (overstaande zijden geen 180°, ter controle ook de
andere hoeken gemeten en het totaal komt wel uit op 360° -> de metingen kloppen)
5a)
zie bijlage
5b)
gelijkbenige driehoeken (AM = BM = CM = DM = r cirkel)
5c)
∠A + ∠C = ∠B + ∠D =180°
5d)
zie bijlage
5e)
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D2 + ∠B1 + ∠B2 + ∠D1
= ∠B + ∠D
5f)
∠A +∠C = ∠B + ∠D =180°
B

B
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6)

Te bewijzen: ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 = ∠B1 + ∠B2 = ∠D2 = 180°
Bewijs: AM = BM = CM = DM = r -> ΔABM, ΔBCM, ΔCDM en ΔADM zijn
gelijkbenig -> ∠A + ∠C1 = ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 = ∠D1 + ∠D2 + ∠B1 + ∠B2 - ∠C2; Omdat
∠D1 = ∠C2 krijg je dan ∠A + ∠C1 = ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 = ∠D2 + ∠B1 + ∠B2 = ∠B +
∠D2;
Als je dan kijkt naar de vierhoek ABCD krijg je ∠A + ∠C = ∠B + ∠D (∠C2 en ∠D1
komen niet voor in de vierhoek)
-> ∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360° -> ∠A +∠C = ∠B + ∠D =180°
B

B

B

B

B

B

Uitwerking 10
2)
figuur A is geen koordenvierhoek aangezien punt D niet op de cirkel ligt
figuur B is wel een koordenvierhoek want alle punten liggen op de cirkel en het zijn er 4
figuur C is geen koordenvierhoek want punt D ligt niet op de cirkel
figuur D is geen koordenvierhoek want hij heeft 5 hoeken
3a)
ja (aangetoond in inleiding)
3b)
nee, de punten liggen dan niet altijd precies in 1 cirkel
3c)
nee, dat was bijv, niet zo in de figuur boven
3d)
ja
3e)
nee, dat mag ook niet in de figuur boven
3f)
nee, de punten liggen dan niet persé op 1 cirkel
3g)
nee, ″ ″
3h)
ja, dat is ook zo in de figuur boven
3i)
ja, je kan altijd een punt in een rechthoek vinden die even ver af ligt van elke hoek
4a)
figuur A is geen koordenvierhoek aangezien overstaande zijden niet gelijk zijn aan 180°
4b)
figuur B is ook geen koordenvierhoek want de overstaande zijden zijn ook hier niet gelijk
aan 180° (kan aan mijn meting liggen)
5a)
zie werkblad
5b)
gelijkzijdige driehoeken
5c)
de hoeken aan de basis zijn gelijk (dus bijv ∠D1 en ∠A2
5d)
zie werkblad
5e)
te bewijzen ∠A + ∠C = 180°
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + ∠C1 + ∠C2
= ∠D2 + ∠B1 + ∠D1 + ∠B2
= ∠D + ∠B
5f)
van een vierhoek zijn de hoeken samen 360°
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
dus ∠A +∠C = ∠B + ∠D =180°
6)
te bewijzen: ∠A +∠C = 180°
∠A + ∠C
= ∠A1 + ∠A2 + (∠C1 - ∠C2)
= (∠D1 - ∠D2) + ∠B1 + ∠B2 = ∠B + ∠D
van een vierhoek zijn de hoeken samen 360° dus
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
∠A +∠C = ∠B + ∠D =180°
B

B
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