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Inleiding

Bèta-onderwijs zoals dat in de praktijk vorm krijgt, is volop in ontwikkeling. In deze bundel
wordt praktijkonderzoek van docenten en studenten op het gebied van bèta-onderwijs bij
elkaar gebracht. De bundel wil laten zien hoe studenten van de Eindhoven School of
Education op wetenschappelijk verantwoorde manier reflecteren op het bèta-onderwijs in de
praktijk, waarmee zij in aanraking gekomen zijn.
De bijdragen laten zien dat zij tijdens hun opleiding op inspirerende wijze kennis hebben
gemaakt met die onderwijspraktijk. De student-auteurs tonen aan dat zij een toegevoegde
waarde hebben ook al waren zij nog in opleiding tijdens de uitvoer van het onderzoek. Dat
blijkt onder meer uit hun frisse onderwijsideeën en uit de gedegenheid waarmee zij op
onderbouwde wijze hierop reflecteren.
Een onderzoekende houding, gericht op de reële onderwijspraktijk en met een focus op het
leren van leerlingen, is in toenemende mate ook terug te zien bij ervaren docenten. Een
onderzoekende houding is een belangrijke attitude van de docent van nu en straks. Koers
2023 van Ons Middelbaar Onderwijs zegt hier dit over:
Goed onderwijs is aansprekend en leerlinggericht. Er bestaat echter geen kant- en klaar
recept voor. Het kompas van je deskundigheid en onderzoekende houding wijst je de weg
naar goed onderwijs. Ondernemingszin en ontwerpend vermogen neem je in je bagage mee.
Die onderzoekende houding vinden we niet alleen bij de studenten terug, maar ook in de
bijdragen van de docenten die aan deze bundel hebben bijgedragen. Studenten laten zien
dat zij bijdragen aan onderwijsontwikkeling door praktijkinnovatie en onderwijsonderzoek.
Docenten kijken kritisch naar hun eigen praktijk, voeren onderzoek uit en verbeteren hun
praktijk op basis van de resultaten.
Met deze bundel willen we een blik geven op de variëteit aan onderzoek van studenten en
docenten in het bèta-onderwijs. En uiteraard zetten alle artikelen op zich aan tot reflectie en
verbetering van de bètaonderwijspraktijk.
Jos Hulsker (Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs)
Marieke Thurlings (ESoE van de Technische Universiteit Eindhoven)
Rian Aarts (ULT van de Tilburg University)

Bètavakken: je houdt ervan of niet?

Onderzoek: de ontwikkeling van de houding tegenover bètavakken bij middelbare scholieren

Joost van Heijst

Ralph Huijgen

Ruud de Wit
Inleiding
De Nederlandse arbeidsmarkt heeft dringend behoefte aan bèta’s. Havo- en vwo-leerlingen
die een bètaprofiel kiezen en aansluitend een bètastudie volgen, zijn praktisch verzekerd
van een baan met goede vooruitzichten. Toch kiest slechts een beperkte groep havisten en
vwo’ers voor een bètaloopbaan. Dat is vreemd, vinden de auteurs van dit artikel. Waarom
kiezen zo weinig jongeren voor een loopbaan die zo veel kansen biedt?
Deze vraag vormde de aanleiding voor het onderzoek dat we hebben uitgevoerd in het kader
van de lerarenopleiding Science Education and Communication aan de Eindhoven School of
Education. We wilden weten hoe middelbare scholieren tegen bètavakken en bètastudies
aankijken. Wat maakt dat iemand wel of niet gemotiveerd is voor een bètastudie? Waar
baseren scholieren hun mening op en hoe wordt die beïnvloed? Eén ding werd duidelijk: de
meerderheid van de scholieren vindt bètavakken moeilijk. Daarnaast bleek dat iemand
eerder een bètastudie zal kiezen als die studie hem/haar gemakkelijk lijkt. Wil Nederland
meer bèta’s opleiden voor de arbeidsmarkt, dan is er werk aan de winkel!
Literatuuronderzoek: bepalende factoren
Uit veel internationale onderzoeken blijkt dat steeds minder jongeren gemotiveerd zijn om
voor een bètacarrière te kiezen (Osborne, Simon & Collins, 2010). Voor Nederlandse
jongeren lijkt dat in het bijzonder te gelden. Zo doet Van Griethuijsen (2015) verslag van
een onderzoek onder leerlingen van 10 tot 14 jaar in zes landen. Hieruit blijkt onder meer
dat leerlingen in Turkije, Libanon, India en Maleisië meer belangstelling hebben voor de
bètavakken dan leerlingen uit Nederland of het Verenigd Koninkrijk en ook meer
geïnteresseerd zijn in buitenschoolse activiteiten die met wetenschap te maken hebben.
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Motivatie speelt dus een rol bij de keuze van een bètacarrière. De vraag is of het dan gaat
om intrinsieke of extrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000). Intrinsieke motivatie komt voort
uit persoonlijke drijfveren zonder externe oorzaak. Zo zijn er jongeren die een bètaloopbaan
kiezen omdat ze wiskunde van kinds af aan leuk vinden of omdat ze voldoening beleven aan
het oplossen van een natuurkundig vraagstuk. De keuze voor een bètaloopbaan kan echter
ook voortkomen uit extrinsieke motivatie. Je kan een bètastudie kiezen omdat je later veel
geld wilt verdienen of aanzien wilt verwerven. Bij extrinsieke motivatie spelen dus externe
factoren een rol.
Met het onderzoek wilden we zicht krijgen op zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie.
Daarnaast wilden we kijken naar externe factoren die volgens de literatuur een belangrijke
rol spelen bij de keuze van een bètacarrière: sekseverschil; moeilijkheidsgraad van
bètavakken; invloeden van school, vrienden en media; stereotypen. Deze factoren worden
hieronder besproken.
Sekseverschil
Meer mannen dan vrouwen kiezen voor bètavakken en bètastudies. Bij studies in de
richtingen natuurkunde en scheikunde is de geslachtsverhouding 3,4 : 1, terwijl bij studies
als geneeskunde en biologie de verhouding meer naar 1 : 1 neigt (Osborne, Simon & Collins,
2010). Op de middelbare school kiezen vooral jongens een bètaprofiel. In het profiel Natuur
en Techniek deed in 2005 1,4% van de meisjes eindexamen op havoniveau; op vwo-niveau
was dat 3,5% (CBS, 2006). Ter vergelijking: 25,1% van de jongens deed eindexamen op
vwo-niveau in het profiel Natuur en Techniek.
De scheve geslachtsverhouding blijft in stand, onder meer doordat meisjes worden
gediscrimineerd op de middelbare school. Meisjes die in de bètavakken dezelfde prestaties
leveren als jongens, krijgen namelijk minder vaak het advies om voor de bètarichting te
kiezen (Korpershoek, 2010). Dat de geslachtsverhouding ook na de middelbare school erg
scheef is, heeft een negatief effect op het aantal meisjes dat een bètastudie wil gaan doen
(Cerinsek, Hribar, Glodez, & Dolinsek, 2012).
Moeilijkheidsgraad
Bètavakken worden over het algemeen moeilijk gevonden. We vermoeden dat sommige
leerlingen ten onrechte denken dat zij de bètavakken niet aankunnen. Uit onderzoek is
namelijk gebleken dat minimaal 25% van de Nederlandse jongens en 20% van de meisjes
wel de vaardigheden hebben om de bètarichting te kiezen, maar dit niet doen (Korpershoek,
2010). Een van de oorzaken zou kunnen zijn dat deze leerlingen zich niet bewust zijn van
hun potentie in de bètavakken en daarom vakken kiezen waarin ze, naar hun idee, meer
competent zijn (Denissen, Zarrett & Eccles, 2007). Ook zijn er leerlingen die zichzelf
systematisch onderschatten door hun succes in de bètavakken toe te schrijven aan geluk en
hun falen in de bètavakken te wijten aan een gebrek aan vaardigheden (Stokking, 2000).
Invloeden van school, ouders en vrienden
De school, vrienden, ouders en kennissen spelen een rol bij de beslissing om wel of juist niet
de bètakant op te gaan (Van Langen & Vierke, 2009). We signaleerden al dat het advies van
de school niet altijd objectief is. Ouders spelen een grote rol en sturen de keuze ook. Ze
kunnen de wensen en mogelijkheden van hun kind echter niet altijd realistisch inschatten.
De rol van vrienden en kennissen is minder groot. De discussies die in deze kring worden
gevoerd, dragen echter bij aan de beeldvorming rond bètavakken, bètastudies en de
carrièremogelijkheden die ze bieden. Het beeld dat veel mensen van bètavakken hebben,
klopt niet met de werkelijkheid. De carrièremogelijkheden zijn vaak niet helemaal duidelijk
en stereotypen van tv, internet of de omgeving domineren (Korpershoek, 2010).
Stereotypen: bèta is voor nerds
Een hardnekkig stereotype is dat bèta voor nerds is. Is dat echt zo? De Rijksuniversiteit
Groningen heeft dit onderzocht (Korpershoek, 2010). Mannelijke middelbare scholieren die
een bètaprofiel hadden gekozen (bètascholieren), werden vergeleken met jongens die een
ander profiel hadden gekozen. De verschillen tussen bètascholieren en de andere scholieren
bleken klein, maar significant te zijn. De bètascholieren scoorden lager op de
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persoonlijkheidsfactor ‘extravert’. Verder bleken bètascholieren minder vrouwelijke vrienden
te hebben. Aan computeren en tv-kijken, activiteiten die met nerds worden geassocieerd,
bleken bèta- en niet-bètascholieren ongeveer evenveel uren te besteden (Korpershoek,
2010).
Motivatie: vier bètatypen
Op basis van ons onderzoek wilden we onder meer uitspraken kunnen doen over intrinsieke
en extrinsieke motivatie. We besloten hierbij gebruik te maken van het BètaMentality-model
(Boots & De Graaff, 2010), dat middelbare scholieren indeelt in vier bètatypen: concrete
bèta’s, carrièrebèta’s, mensgerichte generalisten en non-bèta’s.
Concrete bèta’s vinden techniek leuk en zijn er het liefst veel en vaak mee bezig. Ze willen
weten hoe de wereld in elkaar steekt. Deze interesse kan zich uitbreiden naar
maatschappelijke problemen, zeker in combinatie met een technische benadering. Concrete
bèta’s worden het meest gevonden in het meest technische profiel. De bètavakken die daar
gegeven worden, vinden ze leuk en interessant. Bij deze groep weegt intrinsieke motivatie
het zwaarst bij de keuze voor een bètarichting (Boots & De Graaff, 2010).
Carrièrebèta’s zijn minder geneigd zelf technisch werk te doen met hun handen dan concrete
bèta’s. Ze vinden techniek en de bètawetenschappen wel interessant en nuttig maar de
theoretische kant trekt hen meer dan de technische kant. Extrinsieke motivatie weegt voor
hen zwaarder dan de intrinsieke. Ze zijn veelal gericht op carrière en het verwerven van
status door middel van de bètawereld (Boots & De Graaff, 2010).
Mensgerichte generalisten zijn geïnteresseerd in leren en ontwikkelen zich graag. De
interesse voor techniek en de bètawetenschappen ontbreekt echter. Ze vinden de
bètavakken wel nuttig, maar hebben geen interesse in bètawetenschap en zien zichzelf ook
geen rol spelen in de ontwikkeling van technologische vooruitgang. Ze hebben geen negatief
beeld van technologie, maar hebben weinig vertrouwen in de maatschappelijke voordelen
van technologische vooruitgang (Boots & De Graaff, 2010).
Non-bèta’s interesseren zich het minst voor techniek of bètawetenschappen. Hun beeld van
mensen die die interesse wel hebben, bestaat veelal uit stereotypen: nerds, eenzame
laboranten en stoffige professoren. Die richting willen zij absoluut niet opgaan. Non-bèta’s
ervaren de exacte vakken vaak als saai, moeilijk of overbodig. Ze willen graag iets voor de
maatschappij betekenen, maar zien niet welke rollen techniek en bètawetenschappen daarbij
kunnen spelen (Boots & De Graaff, 2010).
Onderzoeksvraag
Weinig jongeren kiezen voor een studie in de bètarichting. Onze aanname was dat dit met
motivatie (met andere woorden: bèta mentality) te maken heeft. Daarom kozen we als
hoofdvraag voor het onderzoek:
Hoe verandert de motivatie voor de bètarichting gedurende de middelbare schoolcarrière
van een leerling?
Uit het onderzoek moest duidelijk worden wat leerlingen intrinsiek motiveert en door welke
factoren ze zich laten sturen en beïnvloeden. Het tijdsaspect namen we mee omdat er
mogelijk een verband is tussen toename van bètakennis en motivatie.
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Het onderzoek
De motivatie voor de bètarichting onderzochten we met behulp van een vragenlijst, omdat
een vragenlijst het mogelijk maakt om verbanden te leggen tussen verschillende
kenmerken, zoals motivatie voor de bètarichting enerzijds en sekse anderzijds. Op basis van
de vragenlijst die we samenstelden, wilden we uitspraken kunnen doen over:
de mate waarin de vier bètatypen onder de respondenten zijn vertegenwoordigd en
de mate waarin zij intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd zijn;
beeldvorming, d.w.z. het beeld dat de respondenten van bètavakken en de
bètawereld hebben en hoe dit samenhangt met hun studiekeuze;
de mate waarin externe factoren (o.a. geld, media en ouders) van invloed zijn op
het beeld dat de respondenten van bètavakken en de bètawereld hebben.
De vragenlijst was anoniem. Wel vroegen we de leerlingen om hun schooljaar, geslacht en
leeftijd in te vullen. Aan het onderzoek werkten in totaal 234 leerlingen (eerste tot en met
vijfde jaar) van drie verschillende scholen mee, zie Tabel 1.
Totaal

Man

Vrouw

VMBO

Havo

Atheneum

Gymnasium

Technasium

1

24

12

12

0

0

2

22

0

2

56

30

24

0

17

13

26

0

3

25

17

8

14

0

10

1

0

4

81

42

39

0

24

47

8

2

5

48

32

14

0

0

29

18

1

Totaal

234

133

97

14

41

101

75

3

Tabel 1. Overzicht van de respondenten
De leerlingen kregen 52 stellingen in de vragenlijst voorgelegd. Bij elke stelling moesten ze
kiezen uit vier mogelijkheden: mee oneens (1), beetje mee oneens (2), beetje mee eens (3)
en mee eens (4). Elke stelling ging over één van de vier hoofdbegrippen (categorieën) in het
onderzoek. We legden bijvoorbeeld de volgende stellingen voor:
•
in de categorie Bèta mentality-type Bètavakken zijn saai;
•
in de categorie Motivatie Als ik voor een bètastudie kies, dan doe ik dat omdat ik
hiermee een bijdrage kan leveren aan de vooruitgang van de wetenschap;
•
in de categorie Beeldvorming Ik denk dat mensen die een bètastudie gedaan hebben
vaak veel geld verdienen;
•
in de categorie Invloeden Ik vind de mening van mijn vrienden over bètavakken
belangrijk.
De stellingen die bij een categorie horen, waren willekeurig over de vragenlijst verdeeld.
Analyse
De ingevulde vragenlijsten zijn verwerkt en geanalyseerd met behulp van het statistische
computerprogramma SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), dat diverse
instrumenten bevat waarmee data kunnen worden geanalyseerd. Om te beginnen
controleerden we of de vragenlijsten serieus waren ingevuld. Een voorbeeld: de stellingen Ik
vind bètavakken leuk en Bètavakken zijn saai maakten deel uit van de vragenlijst. We
verwijderden een vragenlijst wanneer iemand bij beide stellingen ‘mee eens’ had ingevuld.
Na deze controle zijn 21 van de 234 enquêtes verwijderd. Uiteindelijk zijn in SPSS dus 213
vragenlijsten geanalyseerd. De belangrijkste uitkomsten van de analyse worden hierna
besproken.
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Inzicht in de vier bètatypen: intrinsieke en extrinsieke motivatie
Figuur 1 laat zien hoe de respondenten zijn verdeeld over de bètatypen, waarbij elk
bètatype is weergegeven met een ellips. De grootte van de ellips wordt bepaald door het
aantal malen dat een leerling het hoogst gescoord had in die betreffende categorie. In
gebieden waar ellipsen overlappen, hebben leerlingen hoog gescoord op twee of meer
categorieën. De percentages zijn als volgt berekend: voor iedere leerling is eerst bepaald op
welke categorie hij/zij het hoogst heeft gescoord. Vervolgens zijn de scores op de andere
categorieën ook gemarkeerd als ‘hoog’, wanneer deze scores hoogstens 0,25 lager zijn dan
de hoogste score. Op deze manier kan een leerling dus hoog scoren op meerdere
categorieën. De percentages die deze analyse oplevert, zijn te zien in Figuur 1.

Figuur 1: Procentuele verdeling van de ondervraagde leerlingen over de verschillende
soorten
van bètamotivatie
Van de leerlingen scoort 43% hoog op ‘concreet’ terwijl slechts 21% van de leerlingen hoog
scoort op ‘non-bèta’. Dit verschil is te verklaren als we de verschillen in de aard van
motivatie tussen jongens en meisjes bekijken. Figuur 2 laat zien hoe de jongens en meisjes
die hoog scoren op ‘concreet’ of ‘non-bèta’ zijn verdeeld over deze beide categorieën. Bij de
meisjes is de verhouding tussen ‘concreet’ en ‘non-bèta’ ongeveer 50 : 50. Bij de jongens is
de verhouding ongeveer 80 ‘concreet’ en 20 ‘non-bèta’. Het grote verschil in aantal tussen
‘concreet’ en ‘non-bèta’ wordt dus veroorzaakt door de jongens. Op grond van de intrinsieke
motivatie valt dus te verwachten dat meer jongens dan meisjes een bètastudie zullen
kiezen.
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Figuur 2: Procentuele verdeling van jongens en meisje over de typen ‘non-bèta’ en
‘concreet’
Keren we terug naar Figuur 1, dan valt op dat twee categorieën elkaar uitsluiten: ‘concrete
bèta’ gaat niet samen met ‘non-bèta’. Voor het overige zijn de categorieën niet helemaal los
van elkaar te zien; ze overlappen elkaar in enige mate. Bij de ‘carrièregerichte bèta’ en
‘mensgerichte generalist’ is de overlap zo groot dat er sprake is van een positieve correlatie.
Anders gezegd: als je een carrièregerichte bèta bent, dan vergroot dit de kans dat je
mensgerichte carrièrekeuzes zult maken. Een leidinggevende functie kan bijvoorbeeld goed
zijn voor je carrière en zal je tevens in contact brengen met mensen.
Beeldvorming
Het beeld dat een scholier van de bètawereld heeft, speelt een belangrijke rol bij de
studiekeuze die hij/zij uiteindelijk maakt. Om te kunnen vaststellen hoe de respondenten de
bètawereld zien, namen we negen stellingen op, die hierna worden besproken. Door de
gegevens van de respondenten uit de verschillende leerjaren met elkaar te vergelijken,
wilden we tevens vaststellen of het beeld van de bètawereld zich in de loop der jaren wijzigt
en of zich hierbij verschillen voordoen tussen jongens en meisjes en tussen de vier
bètatypen. De belangrijkste uitkomsten zijn hieronder weergegeven.
De meerderheid van de leerlingen is het oneens met de stelling Met een bètastudie heb je
maar beperkte beroepsmogelijkheden. Gedurende de jaren wordt deze meerderheid groter,
doordat de meisjes in de hogere leerjaren de beroepsmogelijkheden steeds positiever gaan
beoordelen. Bij de jongens zien we geen significante ontwikkeling; zij zijn door de leerjaren
in ongeveer gelijke mate positief over de beroepsmogelijkheden.
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Met de stelling Een bètastudie biedt veel kansen is het overgrote deel van de leerlingen in de
bovenbouw het eens, waarbij er geen significant verschil is tussen jongens en meisjes. In de
onderbouw scoren jongens nog wel significant hoger dan de meisjes. Het beeld dat meisjes
van een bètastudie hebben, ontwikkelt zich in positieve zin gedurende de schooljaren, terwijl
het beeld van jongens door de jaren heen constant positief blijft. Ook bij andere stellingen
zien we dit verschijnsel. Een vreemde uitschieter is er in het derde leerjaar, het enige
leerjaar waarin ook vmbo-leerlingen zijn ondervraagd. De vmbo-leerlingen zijn het
significant minder met de stelling eens dan de atheneumleerlingen. Verder is er verschil
tussen non-bèta’s en de andere bèta’s. De non-bèta’s zijn neutraal, terwijl de andere bèta’s
het met de stelling eens zijn.
De meningen over de stellingen Na een bètastudie werk je vooral in je eentje en
Bètamensen zijn saaie mensen laten de eerder gesignaleerde trend zien. In de onderbouw is
het beeld dat jongens van de bètawereld hebben positiever dan dat van meisjes. Later
veranderen meisjes van mening, waarna ze in de bovenbouw dezelfde mening hebben als de
jongens, die niet van mening zijn veranderd. De kans dat een scholier verwacht voor een
bètastudie te kiezen, is kleiner als hij/zij denkt dat je na zo’n studie voornamelijk individueel
zult werken. Met de stelling Bèta’s zijn saaie mensen zijn jongens het gedurende hun hele
schoolcarrière in ongeveer dezelfde mate oneens. In de onderbouw zijn meisjes het
significant meer eens met de stelling dan de jongens. In het derde jaar zien we een
uitschieter: vmbo-leerlingen hebben een hoge score op Beetje eens, terwijl
atheneumleerlingen het meeste scoren op redelijk oneens. De non-bèta’s zijn neutraal
gestemd over de stelling, terwijl de concrete bèta’s het er volledig mee eens zijn.
Een meerderheid is het oneens met de stelling In het dagelijks leven heb ik nooit met bèta
te maken.De meeste leerlingen beseffen dus dat zij in het dagelijks leven met bèta in
aanraking komen.
In alle leerjaren is de meerderheid van de leerlingen het eens met de stelling Ik denk dat
mensen die een bètastudie hebben gedaan vaak veel geld verdienen. Tussen verschillende
leerjaren en tussen jongens en meisjes zien we bij deze stelling geen significante
verschillen.
Bij de stelling Een bètastudie lijkt mij heel lastig om te doen komt een duidelijk verschil
tussen jongens en meisjes aan het licht. Meer meisjes dan jongens verwachten moeite te
hebben met een bètastudie. Bij de stelling Bètastudies lijken mij gemakkelijk zien we iets
dergelijks: bètastudies worden gezien als redelijk moeilijk (jongens) tot moeilijk (meisjes).
De kleuren in Figuur 3 geven weer hoe verschillende typen bètamentalities op de variabele
‘bèta is moeilijk’ hebben gescoord. Groen betekent dat de leerling denkt dat een bètastudie
gemakkelijk is, rood staat voor moeilijk. Figuur 3 laat zien hoe de antwoorden per categorie
verdeeld zijn. Concrete bèta’s vinden een bètastudie het minst moeilijk, non-bèta’s juist het
moeilijkst. Opvallend: concrete bèta’s spreken de stelling, dat een bètastudie moeilijk is, niet
tegen. Ze hebben er geen uitgesproken standpunt over; hun meningen bewegen zich rond
‘beetje mee eens’ en ‘beetje mee oneens’. Er is een significant negatief verband tussen het
beeld van de moeilijkheidsgraad van een bètastudie en de kans op het kiezen voor een
bètastudie. Anders gezegd: je zult eerder een bètastudie kiezen als die studie je gemakkelijk
lijkt.

10

Figuur 3. Hoe moeilijk bèta gevonden wordt door de verschillende typen bèta’s.
Met de stelling Bèta is voor jongens zijn zowel jongens als meisjes het in de onderbouw een
beetje oneens. In de bovenbouw worden de meisjes het meer oneens met de stelling.
Oneens zijn met de stelling heeft een positief effect op de kans dat een meisje een
bètastudie zal kiezen, zo blijkt uit ons onderzoek. Ook Cerinsek et al. (2012) vonden dit
eerder al. De studiekeuze van jongens wordt echter niet beïnvloed door de mate waarin zij
het met de stelling oneens zijn. Alles overziend blijkt dat leerlingen een positief beeld
hebben van de bètawereld, zeker in de bovenbouw. Dit weerspreekt de conclusie uit eerder
onderzoek dat stereotypen van tv, internet of de indirecte omgeving domineren bij de
beeldvorming (Korpershoek, 2010).
Invloeden
De beeldvorming wordt door verschillende factoren beïnvloed. In de vragenlijst verwerkten
we stellingen over verschillende bronnen van invloed: media, geld, leraren, vrienden en
ouders.
Media
Het aantal jongens dat graag naar technische tv-programma’s kijkt en technisch
wetenschappelijk nieuws leuk vindt, is twee tot zelfs vier keer zo groot als het aantal
meisjes. Naarmate zij ouder worden, gaan zowel jongens als meisjes steeds vaker steeds
naar deze programma’s kijken. Verder vonden we een correlatie tussen de technische tvprogramma’s kijken en bèta leuk vinden. Als iemand van technische tv-programma’s houdt,
dan is de kans groot dat de bètawereld hem/haar ook interesseert. Technische tvprogramma’s kan je dus misschien inzetten om de keuze voor bètastudies positief te
beïnvloeden. Overigens vinden de respondenten dat tv-programma’s beter moeten
aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Meer dan de helft van hen vindt namelijk
dat bèta’s op televisie als nerds worden neergezet.
Geld
Meisjes vinden een goede baan belangrijker dan jongens. Daarentegen zouden jongens
eerder dan
meisjes een bètastudie kiezen voor het geld. Bij carrièregerichte bèta’s speelt geld de
grootste rol terwijl non-bèta’s de stelling Als ik voor een bètastudie kies dan doe ik dat
omdat ik dan veel geld kan verdienen het minst bevestigen. Non-bèta’s hebben geen
intrinsieke motivatie voor bètastudies en geld zal hen niet overhalen om alsnog voor een
bètastudie te kiezen. Concrete bèta’s zijn het meest intrinsiek gemotiveerd. Zij laten hun
studiekeuze dan ook minder afhangen van vooruitzichten op een goede baan of veel geld.
Leraren
In de bovenbouw zijn jongens en meisjes het grotendeels eens over de rol van leraren. Zo
vindt de meerderheid van de leerlingen dat de leraren hen weten te motiveren voor de
bètavakken. Vóór de profielkeuze gaat het echter mis bij de meisjes: zij zeggen in de
onderbouw niet gemotiveerd te worden.
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Toch willen meisjes gedurende de hele schoolcarrière hun best blijven doen voor de
bètavakken, terwijl de inzet van de jongens afneemt. Opvallend is dat vrijwel iedereen
tevreden is over de lessen in bètavakken. De non-bèta’s vormen de uitzondering: zij worden
niet gemotiveerd, zijn neutraal over hun mate van tevredenheid (de gemiddelde score van
de non-bèta’s ligt tussen mee eens en niet mee eens) en hebben weinig zin om hun best te
doen voor de bètavakken. De non-bèta’s vormen ook een (negatieve) uitschieter bij de
stelling: Leraren laten zien hoe met bèta de wereld verbeterd kan worden. In vergelijking
met de andere bètatypen hebben de mensgerichte bèta’s het meest positief gereageerd op
deze stelling, maar hun reactie is hooguit als onuitgesproken te kwalificeren (de meeste
antwoorden liggen in de categorieën Beetje eens en Beetje oneens). We vinden het
opvallend dat er zo verschillend is gereageerd, aangezien deze stelling gaat over iets wat
objectief vast te stellen zou moeten zijn. De mate van interesse voor het vak lijkt toch de
waarneming te kleuren. Ten slotte vindt de grootste groep wel dat leraren laten zien hoe de
bètavakken toepasbaar zijn tijdens de uitoefening van een beroep.
Ouders en vrienden
Vrijwel alle leerlingen zeggen dat zij de mening van vrienden en ouders niet laten meewegen
bij hun studiekeuze, wat in strijd is met de literatuur (Korpershoek, 2010; Van Langen &
Vierke, 2009). De vrienden van non-bèta’s zijn minder geïnteresseerd in de bètarichting dan
de vrienden van andere soorten bèta’s. Jongeren met dezelfde interesses zoeken elkaar dus
op. Deze overeenkomst in interesses kan een gevolg zijn van overeenkomsten in intrinsieke
motivatie en persoonlijkheid, die op hun beurt de basis vormen voor de vriendschap. Dit zou
dan verklaren waarom leerlingen de mening van hun vrienden niet belangrijk vinden: ze
hebben dezelfde mening.
Verder hebben jongens meer vrienden die bètavakken leuk vinden dan meisjes. Dat is te
verklaren: vriendengroepen zijn op de middelbare scholen vaak van hetzelfde geslacht en
jongens zijn vaker geïnteresseerd in bèta dan meisjes. Ouders van concrete bèta’s vinden de
bètarichting leuker dan ouders van non-bèta’s.
Kanttekeningen bij de opzet
Een onderzoek dat de ontwikkeling van de houding van leerlingen in kaart wil brengen, zal in
het ideale geval een longitudinaal onderzoek zijn. Je kan dan een ‘panel survey’ afnemen bij
leerlingen in het eerste jaar van de middelbare school. Daarna blijf je deze leerlingen volgen
en stel je ieder leerjaar opnieuw je vragen. Binnen het korte tijdsbestek van een educatieve
master is de ideale opzet echter niet haalbaar. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om
dezelfde vragenlijst bij leerlingen uit verschillende jaren af te nemen.
Daarbij deden zich twee problemen voor. In het derde leerjaar zijn bij sommige stellingen
vreemde uitschieters gemeten. Dit kan ermee te maken hebben dat de ondervraagde groep
ook een vmbo-klas bevatte. De leerlingen van deze klas zijn van mening dat mensen na een
bètastudie weinig kansen krijgen en dat bèta’s saai zijn. Daarnaast hadden we twee havoklassen in het onderzoek. Het was beter geweest om de houding ten opzichte van de
bètawetenschappen per leerniveau in kaart te brengen over de verschillende leerjaren.
Bij het analyseren van de data en het trekken van conclusies stelden we vast dat we
informatie misten. Zo hebben we vergeten te vragen naar de profielen van de leerlingen in
het vierde en vijfde leerjaar. Daardoor hebben we niet kunnen corrigeren voor mogelijk
scheve verhoudingen; in de onderzochte groep leerlingen hadden bepaalde profielen
oververtegenwoordigd kunnen zijn. Een ander probleem was dat sommige stellingen niet
scherp genoeg geformuleerd waren. Bij deze stellingen kregen we andere informatie dan we
hadden bedoeld. Deze stellingen zijn buiten het onderzoek gelaten.
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Werken aan de beeldvorming
Het onderzoek bevestigt dat het mogelijk is om leerlingen in te delen in vier typen die elk
hun eigen kijk op bètavakken hebben (Boots & De Graaff, 2010). Niet al onze resultaten
stemmen echter overeen met de literatuur en eerdere onderzoeken. Verrassend genoeg
zeggen vrijwel alle leerlingen dat zij de mening van vrienden en ouders niet laten meewegen
bij hun studiekeuze, wat strijdig lijkt met bevindingen in eerdere onderzoeken (Korpershoek,
2010; Van Langen & Vierke, 2009). Er is overigens een verklaring die de mogelijke
strijdigheid kan opheffen: de mening van ouders en vrienden doet er wel toe, maar
leerlingen ervaren dit niet zo.
Misschien wel het belangrijkste resultaat is dat bijna alle respondenten bètavakken en
studies als moeilijk bestempelen. Zelfs de leerlingen die goed zijn in bètavakken en/of
intrinsiek gemotiveerd zijn voor de bètarichting, vinden bètavakken niet gemakkelijk. Als we
in Nederland meer bètamensen willen laten doorstromen naar de arbeidsmarkt, dan is dat
een probleem. Wie bètavakken moeilijk vindt, zal niet zo snel een bètastudie kiezen. Het is
dus zaak dat bètaonderwijs het stempel ‘moeilijk’ kwijtraakt. Dit stempel mag niet bij
voorbaat een drempel vormen; leerlingen moeten zelf ervaren of bètavakken wel of niet
binnen hun capaciteiten liggen. Dat is essentieel, omdat veel leerlingen hun capaciteiten in
bètavakken onderschatten (Denissen et al., 2007; Stokking, 2000).
Doen leraren in de bètavakken genoeg om de beeldvorming positief te beïnvloeden? Met
uitzondering van de non-bèta’s zijn de leerlingen wel tevreden over de lessen en de mate
waarin leraren hen weten te motiveren voor de bètavakken. Zorgwekkend is echter dat niet
alleen de non-bèta’s, maar ook de mensgerichte bèta’s vinden dat leraren het nut van
bètastudies te weinig laten zien. Combineren we dit met het gegeven dat leerlingen in de
onderbouw geen duidelijk beeld hebben van de carrièremogelijkheden, dan lijkt het erop dat
voor bètastudies uiteindelijk alleen de concrete bèta’s overblijven.
Ons onderzoek brengt echter ook een positieve kant aan het licht. Wie teruggaat naar Figuur
2 ziet dat er een flink potentieel voor bètamensen is. Zeker, de kans dat non-bèta’s
geïnteresseerd kunnen worden voor de bètavakken, is erg klein. Bij de mensgerichte
generalisten en de carrièrebèta’s ligt dat echter anders. Leraren kunnen hun steentje
bijdragen door in de les regelmatig de link te leggen met actuele gebeurtenissen, of dat nu
aardbevingen, kernrampen of spannende ontwikkelingen in lucht- en ruimtevaart zijn. Ook
kunnen zij aandacht schenken aan bèta-iconen: vernieuwers die aanzien verwerven en/of
zakelijk succes boeken, bijvoorbeeld Elon Musk.
Natuurlijk hoeft het niet alleen van leraren te komen. In het kader van de voorbereiding op
de profielkeuze kan een school bètamensen uit het bedrijfsleven uitnodigen. Zij kunnen uit
de eerste hand vertellen over hun ervaringen en laten zien hoe breed het spectrum van
bètaberoepen is, variërend van de onderzoeker die - in teamverband! - theoretische
vraagstukken oplost tot de projectmanager die leiding geeft aan grote internationale
projecten. ASML, het bedrijf waar wij alle drie werkzaam zijn, vaardigt regelmatig mensen af
naar scholen. Andere bedrijven, waaronder Philips, doen dat ook. Wij zijn ervan overtuigd –
al kunnen we dat niet met cijfers staven – dat zo heel wat jongeren enthousiast gemaakt
kunnen worden voor een bètaloopbaan!
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Wiskunde, wat kun je daar eigenlijk mee?
Beeldvorming over het vak wiskunde bij jongens en meisjes in havo 3

Milou Antheunisse

Inleiding
Vergeleken met veel Europese landen werken in Nederland relatief veel minder vrouwen in
bèta, techniek en ICT. Het VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en
bèta/techniek, zet zich daarom in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta,
techniek en ICT te vergroten. Hierbij maakt het VHTO onder meer gebruik van vrouwelijke
rolmodellen die scholen bezoeken en daar speeddates hebben met meisjes uit havo 3 en
vwo 3. Zo wil het VHTO ervoor zorgen dat meer meisjes een natuurprofiel kiezen. Want als
meer meisjes dat doen, dan stromen waarschijnlijk ook meer meisjes door naar een bètaopleiding en komen zij uiteindelijk terecht in de bètawetenschap en ICT.
Enkele jaren geleden toen ik nog student wiskunde was, was ik een van de vrouwelijke
rolmodellen die met meisjes uit havo 3 en vwo 3 in gesprek ging. Tijdens de speeddates
stelde ik altijd de vraag wat voor werk een afgestudeerd wiskundige volgens hen zou kunnen
doen. Een lastige vraag, zo bleek! Puzzelmaker of wiskundeleraar worden, veronderstelden
ze. Of ‘iets waarbij je berekeningen moet maken’. Daar hield het wel zo’n beetje mee op.
Deze leerlingen die voor hun profielkeuze stonden, hadden geen idee waar wiskunde in het
dagelijks leven voor wordt gebruikt. Terwijl kennis van praktische wiskundetoepassingen
toch wel handig is als een leerling een doordachte profielkeuze wil maken.
De ervaringen met de speeddates zetten me aan het denken. Ze vormden de aanleiding
voor een onderzoek dat ik heb uitgevoerd in het kader van mijn educatieve master aan de
Eindhoven School of Education. Met het onderzoek wilde ik achterhalen welk beeld havo 3leerlingen, zowel meisjes als jongens, van wiskunde hebben wanneer ze hun profielkeuze
maken. De uitkomsten van het onderzoek wilde ik benutten om verbetersuggesties te doen
voor de voorbereiding van havo 3-leerlingen op de profielkeuze. Vwo 3-leerlingen betrok ik
bewust niet in het onderzoek. Weliswaar geldt voor beide schooltypen dat meer jongens dan
meisjes een natuurprofiel kiezen, maar op de havo zijn de verschillen tussen jongens en
meisjes aanzienlijk groter.
In dit artikel doe ik verslag van mijn bevindingen. Ze zijn, hoop ik, interessant voor
wiskundedocenten en decanen die willen weten of leerlingen genoeg van het vak wiskunde
weten om te kunnen beslissen of ze het vak in de bovenbouw willen volgen.
Literatuuronderzoek
Ik startte met een literatuuronderzoek dat zich richtte op drie onderzoeksvragen:
Wat is de trend van de afgelopen 10 jaar (d.w.z. schooljaar 2004/2005 t/m 2013/2014)
op het gebied van profielkeuze van havo 3-leerlingen en wat zijn de verschillen tussen
jongens en meisjes?
Wat is de trend van de afgelopen 10 jaar op het gebied van de keuze voor het vak
wiskunde van havo 3-leerlingen en wat zijn de verschillen tussen jongens en meisjes?
Zijn er redenen waarom meisjes wel of niet voor het vak wiskunde zouden kiezen en zo
ja, wat zijn deze redenen en welke factoren beïnvloeden de keuze?
Trend: verschillen tussen jongens en meisjes worden kleiner
Voor de eerste onderzoeksvraag (trend in profielkeuze) raadpleegde ik Statline, de
elektronische databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel de
profielen in 1998 werden ingevoerd, liet ik de onderzoeksperiode van 10 jaar beginnen bij
schooljaar 2004/2005. Ik ging ervan uit dat alle betrokkenen eerst hebben moeten wennen
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aan het nieuwe fenomeen en dat de eerste jaren na invoering van de profielen daarom niet
representatief zouden zijn.
Statline bevat exacte aantallen van havo 4-leerlingen per profiel. Zo is na te gaan hoeveel
leerlingen een van de vier profielen Natuur & Techniek (N&T), Natuur & Gezondheid (N&G),
Economie en Maatschappij (E&G) en Cultuur & Maatschappij (C&M) hebben gekozen. Statline
heeft ook gegevens over de aantallen leerlingen die kiezen voor beide natuur- of beide
maatschappijprofielen (N&T en N&G of E&M en C&M). Ten slotte bevat Statline ook gegevens
over leerlingen die een natuurprofiel combineren met een maatschappijprofiel, bijvoorbeeld
N&T en C&M. Omdat de combinatie van natuur- en maatschappijprofiel niet vaak voorkomt,
heb ik deze categorie leerlingen buiten beschouwing gelaten.
In elk schooljaar van de onderzoeksperiode hebben meer jongens dan meisjes een
natuurprofiel (N&T of N&G) gekozen. De meisjes zijn echter aan een inhaalslag bezig. De
verschillen tussen de percentages jongens en meisjes die kiezen voor een natuur- of
maatschappijprofiel worden steeds kleiner, zoals de trendlijnen in afbeelding 1 laten zien.

Afbeelding 1: Natuur- vs. maatschappijprofiel – Totaal
In 2004/2005 koos slechts 20% van de meisjes een natuurprofiel, maar in 2013/2014
maakte 40% van de meisjes deze keuze. Ook steeds meer jongens kozen een natuurprofiel,
maar bij hen is de stijging minder spectaculair: van 39% in 2004/2005 naar 46% in
2013/2014. De natuurprofielen hebben dus terrein gewonnen.
Bij de jongens is de afgenomen populariteit van het C&M-profiel de opvallendste verandering
(zie afbeelding 2).
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2004/2005

2013/2014
Afbeelding 2: Profielen – Jongens

Bij de meisjes zijn de verschuivingen markanter, zoals afbeelding 3 laat zien.
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2004/2005

2013/2014
Afbeelding 3: Profielen – Meisjes

In 2004/2005 koos 52% van de meisjes een C&M-profiel. In 2013/2014 is dit gedaald naar
22%. Steeds meer meisjes kozen een N&G-profiel, van 18% in 2004/2005 tot 27% in
2013/2014, of een E&M-profiel, van 26% naar 40%. N&T en de combinatie N&T en N&G
waren relatief de grootste stijgers: de beide profielvormen gingen van 1% (2004/2005) naar
4% (2013/2014).
Steeds meer havoleerlingen doen eindexamen in wiskunde
Wat betreft de keuze van wiskunde als eindexamenvak heb ik helaas niet kunnen vaststellen
wat de kwantitatieve verschillen tussen jongens en meisjes zijn. Er is namelijk geen
informatie beschikbaar over het aantal leerlingen dat eind havo 3 het vak wiskunde kiest.
Wel beschikbaar zijn gegevens van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) over de aantallen
leerlingen die in de schooljaren 2008/2009 t/m 2012/2013 eindexamen in wiskunde hebben
gedaan.
In schooljaar 2008/2009 deed iets meer dan 85% van de havoleerlingen eindexamen in
wiskunde A of B. Dit percentage is gestegen naar meer dan 90% in schooljaar 2012/2013.
Steeds meer havoleerlingen doen dus eindexamen in wiskunde; zie afbeelding 4.

Afbeelding 4: Wiskunde – Totaal
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Van de leerlingen die wiskunde als eindexamenvak kiezen, volgt een grote meerderheid
wiskunde A. Zo deden in schooljaar 2012/2013 bijna drie keer zoveel leerlingen eindexamen
in wiskunde A als in wiskunde B. Wiskunde A wordt populairder, wat ten koste gaat van
wiskunde B. Opvallend is verder dat van de groep leerlingen die wiskunde B volgen, steeds
minder leerlingen wiskunde D kiezen.
Wetenschappelijk onderzoek
In binnen- en buitenland zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om te achterhalen waarom
leerlingen, en vooral meisjes, niet kiezen voor wiskunde of waarom zij niet of minder
geïnteresseerd zijn in dit vak. Om meer zicht te krijgen op factoren die een rol spelen bij het
beeld dat scholieren zich vormen van het vak wiskunde (Vraag 3), heb ik twee buitenlandse
en drie Nederlandse onderzoeken bestudeerd. De onderzoeken worden hieronder kort
gekarakteriseerd.
Duitsland
Frenzel, Goetz, Pekrun en Watt (2010) doen verslag van een longitudinaal onderzoek naar
de ontwikkeling van de interesse van adolescenten in wiskunde en factoren die deze
interesse beïnvloeden. Hiervoor zijn vragenlijsten voorgelegd aan 3.193 Duitse scholieren in
de klassen 5 t/m 9, in leeftijd variërend van ongeveer 10 tot 16 jaar. Van de scholieren
waren er 1.144 afkomstig van de Hauptschule, 1.123 van het Gymnasium en 926 van de
Realschule. Deze laatste school komt qua niveau het meest overeen met de havo. De
onderzoekers wilden vaststellen in welke mate het geslacht, het niveau en de mensen in de
directe omgeving van de adolescenten van invloed zijn op de mate waarin leerlingen
geïnteresseerd zijn in het vak wiskunde.
De onderzoekers concludeerden onder meer:
dat jongens meer in wiskunde geïnteresseerd zijn dan meisjes;
dat de mening van familie, klasgenoten en docenten de interesse van een leerling voor
wiskunde beïnvloedt. Naarmate ouders, klasgenoten en docenten enthousiaster zijn over
het vak, stijgt de interesse bij de leerling.
Deze conclusies gelden voor alle drie de groepen.
Op grond van de resultaten raden Frenzel et al. (2010) ouders en docenten aan om
leerlingen te ondersteunen in hun zoektocht naar individuele interesses, waarbij zij
seksestereotypering te allen tijde zouden moeten vermijden.
Australië, Canada en Verenigde Staten
Watt et al. (2012) beschrijven de resultaten van drie longitudinale onderzoeken die werden
uitgevoerd in Australië, Canada en de Verenigde Staten bij leerlingen in klas 9/10 en klas
11/12, die tussen de 15 en 18 jaar oud waren. De leerlingen kregen vragenlijsten
voorgelegd die zowel open vragen als meerkeuzevragen bevatten.
In alle drie de landen kwam naar voren dat meisjes over het algemeen minder gemotiveerd
zijn dan jongens voor wiskunde. Verder blijkt uit de onderzoeken dat de motivatie bij zowel
jongens als meisjes door meerdere factoren wordt beïnvloed. Zo zijn in alle drie de landen
het belang van wiskunde en de bruikbaarheid van het vak factoren die, afhankelijk van het
land, in meer of mindere mate van invloed zijn op de motivatie voor wiskunde. Verder geldt
hierbij dat deze twee factoren voor meisjes zwaarder wegen dan voor jongens.
Er zijn ook duidelijke verschillen tussen de drie landen. In Australië wordt de motivatie
voornamelijk beïnvloed door de intrinsieke waarde van het vak voor leerlingen (wat vinden
leerlingen van het vak wiskunde). In Canada en de Verenigde Staten zijn de
wiskundecapaciteit (hoe goed denken leerlingen dat ze in wiskunde zijn) en de
succesverwachting (hoe goed verwachten ze te scoren op school) de belangrijkste bepalende
factoren, gevolgd door het belang van wiskunde en de bruikbaarheid ervan. Voor alle drie de
landen geldt dan weer dat meisjes zichzelf lager inschatten dan jongens voor wat betreft
wiskundecapaciteit en succesverwachting. Dit leidt ertoe dat zij eerder een makkelijker
niveau kiezen of het vak wiskunde helemaal niet kiezen.
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De onderzoekers stelden verder vast dat het beeld dat scholieren van een loopbaan met
wiskunde hebben, niet altijd met de werkelijkheid strookt: “Since adolescents have quite
inaccurate ideas of what careers involve developed mathematical skills, information about
the math required for different kinds of careers should enhance female adolescents; interest
and valuation, when their preferred careers involve mathematics.” (Watt et al., 2012, p.
1607).
Nederland
In opdracht van het Platform Bèta Techniek hebben Van Langen en Vierke (2008; 2009)
gedurende een aantal jaren onderzoek gedaan naar 1.800 havoleerlingen. Met behulp van
vragenlijsten hebben zij informatie verzameld bij leerlingen, ouders en scholen. Daarnaast
hebben zij jarenlang de schoolresultaten van deelnemende leerlingen bijgehouden en
hebben zij bij deze leerlingen een aantal aanvullende tests afgenomen (taal-, IQ- en
wiskundetesten).
Centraal in dit onderzoek stond de verhouding tussen het bètatalent van leerlingen en hun
profielkeuze. Van Langen en Vierke (2008) onderscheiden hierbij benutters, onderbenutters
en overbenutters. Benutters zijn leerlingen wier profielkeuze aansluit bij hun bètatalent.
Onderbenutters zijn leerlingen die wel bètatalent hebben maar geen bijpassende
profielkeuze maken. Overbenutters ten slotte zijn leerlingen die een zwaarder bètaprofiel
kiezen dan ze lijken aan te kunnen. Afbeelding 5 geeft de resultaten van het onderzoek
weer. De donkerblauwe cellen duiden de onderbenutters aan, de witte cellen de
overbenutters en de overige cellen de benutters.

Jongens

M-profiel

Kiest
een:

M-profiel
N&Gprofiel
N&T-profiel

Meisjes

Presteert conform een:
N&G-profiel

225 31
%
16 2%

176 24
%
56 8%

11 1%

66 9%

N&T-profiel

Totaal

52 7%

453 62%

37 5%

109 15%

97 13
%
186 25
%

174 24%

TotaalTotal

252 34
%

298 40
%

M-profiel

391 43
%
27 3%

267 30
%
77 9%

70 8%

728 81%

55 6%

159 18%

2 0%
420 47
%

4 0%
348 39
%

7 1%
132 15
%

N&Gprofiel
N&T-profiel
Totaal

736 100%

900

13 1%
100%

Afbeelding 5: Relatie profielkeuze en bètatalent

Bij de meisjes zijn de meeste onderbenutters: 54% van de meisjes heeft een bètatalent,
maar slechts 19% kiest een natuurprofiel. Onderbenutters zijn er ook bij de jongens: 65%
heeft een bétatalent, terwijl 39% een natuurprofiel kiest. Van Langen en Vierke (2008)
hebben ook onderzoek gedaan naar mogelijke verklaringen voor hun bevindingen. Motivatie
is volgens hen de belangrijkste verklarende factor. Leerlingen die geïnteresseerd zijn in de
bètarichting, zullen eerder voor een natuurprofiel kiezen. Leerlingen die zich helemaal niet
aangetrokken voelen tot de bètarichting, zullen geen natuurprofiel kiezen. De interesse voor
de bètarichting is zeker te beïnvloeden. Volgens Van Langen en Vierke pleit dit voor een
aantrekkelijke (bètatechnische) studie- en beroepsvoorlichting.
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Van Langen en Vierke (2009) hebben nader onderzoek gedaan naar de factoren die de keuze
voor een natuurprofiel bepalen. Evenals Watt et al. (2012) concluderen zij dat kenmerken
van de leerlingen zelf de belangrijkste factoren vormen: “Hoe meer zelfvertrouwen, nut en
plezier de leerlingen ervaren ten aanzien van de exacte vakken, de natuurprofielen en de
bètatechniek in het algemeen, hoe groter de kans op een exactere profielkeuze.” (2009,
p.33). Voorts hebben ouders grote invloed op de profielkeuze. Scholen, met name decanen,
hebben ook invloed, maar deze is minder groot dan die van ouders. Uit het onderzoek blijkt
verder dat vooral op de havo seksestereotypering voorkomt in het advies van docenten,
decanen en mentoren. Dit houdt in dat meisjes die even hoog scoren als jongens toch
minder vaak een N&T-advies krijgen. Daarnaast worden jongens vaak talentvoller ingeschat
voor exacte vakken dan meisjes die dezelfde cijfers halen. Volgens Van Langen en Vierke
maken ook ouders en vrienden van leerlingen dit onderscheid.
Hollman, Rijnders en Haringa (2012) hebben 7 havo- en 19 vwo-leerlingen geïnterviewd. Zij
concluderen dat het grootste gedeelte van de geïnterviewde groep een negatieve attitude
heeft t.o.v. de bètavakken en het profiel N&T. Leerlingen geven aan dat de vakken niet
aansluiten bij hun belevingswereld en dat de vakken te technisch zijn. Uit het onderzoek is
bovendien gebleken dat de leerlingen een zeer beperkt beeld hebben van bètavakken, studies en -beroepen. Een duidelijk verschil tussen jongens en meisjes wat betreft de
houding t.o.v. de bètavakken is in dit onderzoek overigens niet gevonden.
Praktijkonderzoek
Het literatuuronderzoek leverde interessante inzichten op. Bij hun keuze voor wiskunde of
andere bètavakken laten scholieren zich onder meer leiden door wat zij het belang en de
bruikbaarheid van wiskunde en bètavakken vinden, zo concluderen zowel Van Langen en
Vierke (2008) en Watt et al. (2012). Van Langen en Vierke stellen vast dat de interesse voor
bètavakken zeker te beïnvloeden is. Watt et al. (2012) betwijfelen of de mening van
scholieren berust op voldoende feitelijke kennis van de bètavakken en de mogelijkheden die
ze bieden. Het is dus de vraag of leerlingen een reëel beeld hebben van de bètavakken. Het
praktijkonderzoek zou daarop een antwoord kunnen leveren, hoopte ik.
Aan het praktijkonderzoek hebben twee havo 3-klassen van één middelbare school
meegewerkt. In totaal ging het om 43 respondenten: 21 jongens en 22 meisjes. Deze
leerlingen hebben een vragenlijst met open vragen ingevuld en een mindmap gemaakt. Eén
kanttekening hierbij: klas 2 werkte serieuzer mee dan klas 1.
Meisjes vinden wiskunde leuker dan jongens
Wat vinden havo 3-leerlingen, in het bijzonder de meisjes, van het vak wiskunde? Dat was
de eerste onderzoeksvraag die ik op basis van het praktijkonderzoek wilde beantwoorden.
Hiervoor gebruikte ik resultaten van de vragenlijst. Op een schaal van 1 tot 10 gaven
leerlingen het vak wiskunde een cijfer (zie afbeelding 6 hieronder).
Klas 1 Klas 2 Totaal
Jongens
3,6
6,0
4,5
Meisjes
5,6
5,9
5,8
Totaal
4,4
6,0
5,2
Afbeelding 6: Cijfer voor wiskunde
Daarnaast beschreven ze in één woord wat ze van het vak vinden (zie afbeelding 7).
Jongens
Meisjes
Woord
Aantal Woord
Aantal
saai
9
oké
4
oké
3
saai
4
vervelend
2
moeilijk
3
wisselvallig
2
interessant
2
Afbeelding 7: Beschrijving één woord
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Daarnaast benoemden de leerlingen wat ze leuk en minder leuk vinden aan wiskunde (zie
afbeelding 8 en 9).

Jongens

Beschrijving
niks
rekenen
als je het snapt
goede cijfers
goniometrie
leuke docent
machten
makkelijk
muziek luisteren
nieuwe dingen leren
onderwerpen
opdrachten met verhaal
rekenmachine
samenwerken
uitdaging

Klas 1
3
3
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1

Aantal
Klas 2
2
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0

Totaal
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Klas 1
2
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1

Aantal
Klas 2
4
2
1
2
3
2
2
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0

Totaal
6
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Meisjes
Beschrijving
als je het snapt
als het goed gaat
diep de stof ingaan/echt nadenken
eenduidig/logisch
nuttig
makkelijk
vergelijkingen
algebra
economische vraagstukken
getallen
goede cijfers
letterrekenen
muziek luisteren
niks
rekenen
samenwerken
zelfstandig werken

Afbeelding 8: Resultaten praktijkonderzoek: leuk
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Jongens

Beschrijving

veel werken/veel opdrachten
les
alles
figuren
uitleg
als je het niet snapt
veel leren
blokuren
docent
formules
huiswerk
saai
veel schrijven

Klas 1
1
3
2
3
3
1
0
1
1
1
0
1
1

Aantal
Klas 2
5
1
1
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0

Totaal
6
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

Klas 1
3
1
0
2
2
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1

Aantal
Klas 2
3
3
4
1
1
2
2
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0

Totaal
6
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Meisjes
Beschrijving
moeilijk
als je het niet snapt
veel/moeilijke opdrachten
uitleg
veel schrijven
veel uitrekenen
huiswerk
belangrijk
docent
formules uit je hoofd leren
lijnen
meten
niks
procenten
saai
slecht cijfer
tabellen
toets anders dan boek
veel hetzelfde
verhoudingen

Afbeelding 9: Resultaten praktijkonderzoek: minder leuk
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In afwijking van wat uit het literatuuronderzoek naar voren komt, blijken de meisjes
wiskunde leuker te vinden dan jongens. Ze geven het vak een hoger cijfer en uiten zich in
de beschrijving van één woord ook positiever dan de jongens. Wel in lijn met de bevindingen
van onder anderen Watt et al. (2012) is dat meisjes hun wiskundecapaciteiten lager
inschatten dan jongens. Meisjes vinden wiskunde vooral leuk als ze het snappen. Daarnaast
zijn er meisjes die het leuk vinden dat je bij wiskunde verder moet kijken, diep op de stof
moet ingaan en dat wiskunde eenduidig/logisch is. Jongens en meisjes zijn het erover eens
dat het vak de nodige inspanning vergt: veel opdrachten maken, veel schrijven en veel
uitrekenen.
Meisjes hebben ‘meer beeld’ bij wiskunde dan jongens
Welke associaties hebben meisjes in havo 3 met wiskunde, onder andere op het gebied van
beroepen en het gebruik wiskunde in de praktijk, en waarin verschillen hun associaties met
de associaties die jongens hierbij hebben? Deze vraag in het praktijkonderzoek is
beantwoord op basis van de resultaten van een mindmap.
Elke leerling heeft een mindmap gemaakt van het woord ‘wiskunde’. Dit houdt in dat elke
leerling allereerst heeft opgeschreven waar hij/zij aan denkt bij het woord wiskunde. De
meest genoemde begrippen zijn opgenomen in een top 11 van de jongens en een top 10 van
de meisjes; zie afbeelding 10 en afbeelding 11.
Begrip
boek
docent
formule
getal
rekenmachine
saai
schrift
huiswerk
rekenen
toets
uitleg

Aantal
Percentage
Categorie
13
61,90
benodigdheden
11
52,38
les/school
10
47,62
wiskundige begrippen
10
47,62
wiskundige begrippen
10
47,62
benodigdheden
10
47,62
mening
10
47,62
benodigdheden
9
42,86
les/school
9
42,86
wiskundige begrippen
9
42,86
les/school
9
42,86
les/school
Afbeelding 10: Begrippen – Jongens

Begrip
formule
getal
rekenmachine
moeilijk
parabool
Pythagoras
rekenen
wortel
grafiek
kwadraat

Aantal
Percentage
Categorie
16
72,73
wiskundige begrippen
13
59,09
wiskundige begrippen
13
59,09
benodigdheden
12
54,55
mening
12
54,55
wiskundige begrippen
12
54,55
wiskundige begrippen
12
54,55
wiskundige begrippen
12
54,55
rekenkundige bewerkingen
11
50,00
wiskundige begrippen
10
45,45
rekenkundige bewerkingen
Afbeelding 11: Begrippen – Meisjes

Hieruit blijkt dat leerlingen wiskunde vooral associëren met aspecten binnen de wiskundeles.
De meisjes denken in de eerste plaats aan wiskundige onderwerpen die in de les aan bod
zijn gekomen, aspecten die te maken hebben met de les zelf en bepaalde rekenkundige
bewerkingen. De jongens maken ook associaties met wiskundige begrippen, maar doen dat
in mindere mate dan de meisjes. Daarnaast maken zij associaties met aspecten van de les
en de school en met de materialen die ze tijdens de les gebruiken.
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Vervolgens heb ik de individuele mindmaps herleid tot vier mindmaps, twee per klas. Deze
mindmaps zijn verkleind weergegeven in de afbeeldingen 12a en 12b en 13a en 13b.

Afbeelding 12a: Mindmap klas 1 jongens
Afbeelding 12 b: Mindmap klas 1 meisjes
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Afbeelding 13a: Mindmap klas 1 jongens
Afbeelding 13 b Mindmap klas 1 meisjes
De mindmaps laten in één oogopslag de hiervoor beschreven resultaten zien. Interessant
zijn verder de kleine grijze gebieden waarin de ‘overige begrippen’ zijn weergegeven. Ze
laten zien dat maar weinig leerlingen het vak wiskunde associëren met de buitenschoolse
wereld.
De vragenlijst bevatte twee vragen over buitenschoolse toepassingen van wiskunde. De
eerste was: kun jij studies noemen waarvoor je wiskunde nodig hebt/gebruikt? Bijna een
kwart van zowel de jongens als de meisjes kan dat niet. Jongens noemen vooral de opleiding
tot wiskundedocent, economische studies, opleidingen voor industrieel ontwerper en
architect en technische studies. Ook de meisjes denken aan een opleiding tot
wiskundedocent, opleiding voor architect, economische en technische studies. Daarnaast
noemen zij ook nog bouwkunde, de pilotenopleiding en wiskunde. De meisjes noemen wel
meer studies dan de jongens. De tweede vraag luidde: Kun jij beroepen noemen waarvoor je
wiskunde nodig hebt/gebruikt? Opvallend: meisjes noemen twee keer zoveel beroepen als
de jongens, waaronder enkele mogelijk minder serieus bedoelde opties, zoals ‘kassajuffrouw’
en ‘muziek’.
De conclusie is dat de respondenten wiskunde vooral associëren met de wiskundeles zelf en
niet goed op de hoogte zijn van studies en beroepen waarvoor wiskunde nodig is. Dit geeft
te denken! Deze havo 3-leerlingen hadden namelijk al een profielkeuze met of zonder
wiskunde gemaakt, kennelijk zonder de vele mogelijkheden en toepassingen van wiskunde
te kennen. Wel blijken meisjes daar iets meer vanaf te weten dan de jongens, wellicht
omdat ze dit belangrijker vinden dan jongens.
Wat is een leuke les?
De algemene, overkoepelende vraag voor mijn onderzoek was: op welke manier kan je havo
3- leerlingen meer leren over de toepassingen van wiskunde in de praktijk en hen daarmee
beter voorbereiden op de profielkeuze, vooral gebaseerd op onderzoek naar de associaties
naar de associaties die havo 3-meisjes hebben met dit vak? Het is logisch om te
veronderstellen dat wiskundelessen in deze voorbereiding een rol kunnen spelen. De laatste
vraag op de vragenlijst was daarom deze: hoe ziet volgens jou een goede én leuke
wiskundeles eruit?
De meisjes blijken beter in staat om deze vraag te beantwoorden dan de jongens. Zes
jongens geven aan geen idee te hebben, terwijl alle meisjes één of meer aspecten noemen
die een wiskundeles goed en leuk maken. Door meisjes het meest genoemd zijn: afwisseling
(7 meisjes), goede uitleg (5) en samenwerken (4), gevolgd door individuele hulp,
interessante opgaven en leuke uitleg (elk 3). Bij de jongens staat het gebruik van filmpjes
op één (4 jongens), gevolgd door afwisseling en weinig uitleg (elk 3).
De antwoorden op deze vraag zijn ook gebruikt bij het ontwikkelen van de lessenreeks, die
hieronder wordt beschreven.
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Lessenreeks
Uit het praktijkonderzoek bleek dat leerlingen niet goed op de hoogte zijn van praktische
toepassingen van wiskunde, terwijl het literatuuronderzoek laat zien dat leerlingen kennis
van praktische toepassingen wel erg belangrijk vinden. Ik besloot een oplossing voor dit
probleem te bieden door een korte lessenreeks te ontwikkelen, waarin wiskundige
toepassingen centraal staan:
•
Les 1: Cryptografie
•
Les 2: Grafentheorie
•
Les 3: Speltheorie
•
Les 4: Collages maken
•
Les 5: Presentaties en afronding
De eerste drie lessen gaan over drie verschillende wiskundige onderwerpen, waarmee
verschillende praktische toepassingen kunnen worden gedemonstreerd. Zo wordt
cryptografie vaak gebruikt in combinatie met informatica, wordt grafentheorie veelvuldig
toegepast in de logistiek en heeft speltheorie tal van toepassingen in de economie. In les
vier gaan leerlingen in groepjes werken aan een collage over cryptografie, grafentheorie of
speltheorie. De collages worden in les vijf gepresenteerd.
Aan Hamer (2010) ontleende ik de vijf didactische aandachtspunten die ik in acht heb
genomen bij het ontwikkelen van de lessen: het prikkelen van leerlingen, het verschaffen
van een duidelijke structuur, het werken in groepen, het cognitief activeren van leerlingen
en het koppelen van de lesstof aan de praktijk. Met verschillende werkvormen die ik bij
Winkels en Hoogeveen (2014) vond, heb ik de lessen afwisselend gemaakt, waardoor
leerlingen zowel geprikkeld worden als cognitief geactiveerd. Daarnaast is ervoor gekozen
om in de eerste drie lessen een duidelijke en eenduidige structuur te hanteren. Leerlingen
werken af en toe in groepen, waaronder tijdens de laatste opdracht (het maken van een
collage). Tot slot gaan de lessen over toepassingen van wiskunde, waardoor te allen tijde
een koppeling van de lesstof aan de praktijk plaatsvindt. In elk van de lessen staat het

volgende leerdoel centraal: Leerlingen kunnen kort iets vertellen over het onderwerp van de les
en aan iemand anders uitleggen waarvoor deze wiskundige toepassing wordt gebruikt.
De lessen zijn nog niet getest in de praktijk. Ik stel de lessen echter graag beschikbaar aan
wiskundedocenten die ze in de praktijk willen uitproberen.
Goede informatie essentieel voor profielkeuze
Het literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek hebben me meer inzicht gegeven in de
verschillen tussen jongens en meisjes. Inzicht dat volgens mij kan helpen om meisjes en
jongens in havo 3 beter voor te bereiden op hun profielkeuze.
Meer jongens dan meisjes kiezen voor een bètaprofiel, zo bleek uit het literatuuronderzoek.
Dat was geen verrassing. Een andere verwachting die het literatuuronderzoek bevestigde, is
dat meisjes inderdaad minder snel kiezen voor wiskunde als zij niet goed weten wat het
belang van het vak is. Hetzelfde geldt bovendien voor jongens.
Het praktijkonderzoek liet zien dat leerlingen een duidelijke mening hebben over het vak
wiskunde. Verrassend was dat meisjes wiskunde leuker bleken te vinden dan jongens.
Uiteraard hoort hier een kanttekening bij: het onderzoek is gehouden onder een klein aantal
respondenten en is niet representatief voor de hele populatie. Wat ze van het vak vinden en
waaraan een leuke wiskundeles moet voldoen, beschreven meisjes beter en uitgebreider dan
de jongens.
Tegen de verwachting in hadden jongens niet meer associaties met wiskunde en konden ze
ook niet meer wiskunde gerelateerde studies en beroepen noemen. Op deze beide vlakken
deden de meisjes het beter. Verder bleek dat leerlingen wiskunde vooral associëren met
aspecten binnen de les en niet met toepassingen in de praktijk. Docenten en studenten
(aankomende leraren) met wie ik over mijn bevindingen sprak, bevestigden het beeld. Ook
zij zien dat leerlingen – jongens en meisjes – het moeilijk vinden om zich voor te stellen wat
je allemaal kan doen met het vak wiskunde.
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De leerlingen die deelnamen aan het onderzoek, hadden allemaal hun profielkeuze al
gemaakt, terwijl ze niet heel goed geïnformeerd waren. Dat vond ik zorgwekkend. Gaat het
er dan om dat meer meisjes via een natuurprofiel een bètastudie gaan kiezen? Nee, ieder
meisje en iedere jongen moet de studie kiezen waar zij/hij zich het beste bij voelt. Als een
leerling wiskunde niet leuk vindt en geschiedenis als lievelingsvak heeft, dan ga je die niet
overhalen om een bètastudie te gaan doen.
Persoonlijke voorkeuren vormen niet het probleem. Het probleem is wel dat meisjes én
jongens te weinig informatie hebben om een doordachte beslissing te kunnen nemen over
het vak wiskunde. Het is essentieel dat leerlingen die voor de profielkeuze staan, goede
informatie krijgen over wat het vak in de bovenbouw inhoudt, wat het betekent voor andere
vakken en vooral waar je wiskunde allemaal voor nodig hebt.
Juist bij dat laatste aspect, de praktische toepassingen van het vak wiskunde, is de
informatiebehoefte groot. Dat merkte ik bij de speeddates voor het VHTO. Zodra ik concrete
toepassingen besprak, waren de meisjes erg geïnteresseerd. Ze stonden er bijvoorbeeld van
te kijken dat wiskunde een belangrijke rol speelt bij de beveiliging van internetbankieren.
Daarom hoop ik dat er vervolgonderzoek kan worden gedaan naar de door mij ontworpen
lessenreeks. Als blijkt dat de lessen leerlingen inzicht geven in het belang en de
bruikbaarheid van het vak wiskunde, dan zouden ze een rol kunnen spelen in de voorlichting
over de profielkeuze.
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Breuken oefenen in de wiskundeles:
een goed idee?
Hoe spijker je rekenvaardigheid bij?

Wouter van der Heide

Ruben Hinskens
Inleiding
Elke vo-school mag het rekenonderwijs naar eigen inzicht inrichten. Een school kan er
bijvoorbeeld voor kiezen om havoleerlingen in aparte lessen bij te spijkeren. Dat heeft als
voordeel dat er gericht gewerkt kan worden aan verbetering van de rekenvaardigheid. Het
heeft echter ook een nadeel: rekenen dreigt ‘contextarm’ te worden. Leerlingen zullen het
benaderen als een vak dat ze ‘even’ moeten halen, om er daarna voorgoed van verlost te
zijn. Het is dan aan de docent om context aan te brengen door rekenvaardigheid te linken
met het dagelijks leven en met schoolvakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en
economie.
Een alternatief voor rekenen als apart vak is het integreren van rekenonderwijs binnen een
bestaand schoolvak. Wiskunde ligt dan erg voor de hand. Het is een vak waarin leerlingen
veel moeten rekenen. Is integreren van rekenen binnen de wiskundeles mogelijk? Dat
besloten we te onderzoeken aan de hand van een bijzonder onderwerp: rekenen met
breuken. Veel leerlingen, ook op vwo-niveau, maken fouten met het optellen, aftrekken,
delen en vermenigvuldigen van breuken. Het is een moeilijk onderwerp, omdat het vrij
abstract is. Rekenen met breuken laat zich dan ook niet zo gemakkelijk visualiseren; het
komt vooral aan op begrip. De gedachte achter deze onderwerpkeuze: als blijkt dat rekenen
met breuken te integreren valt in het wiskundeonderwijs, dan moet dat met eenvoudigere
rekenonderwerpen ook mogelijk zijn.
Het onderzoek
Doel van ons onderzoek was het ontwerpen en testen van wiskundelessen voor havo-4
waarin breuken geïntegreerd zijn. Voor het onderzoek formuleerden we als hoofdvraag: Wat
vinden wiskundedocenten van onze aanpak om breuken in het wiskundeonderwijs te
integreren ter voorbereiding op de rekentoets?
Hierbij formuleerden we de volgende deelvragen:

1:
2:
3:
4:

Deelvraag
Deelvraag
Deelvraag
Deelvraag

Wat is er al bekend in de literatuur over het integreren van rekenen
met breuken binnen wiskunde?
Wat is de visie van wiskundedocenten op de integratie van het
rekenen met breuken binnen de wiskunde?
Bij welke onderwerpen binnen het vak wiskunde kan het rekenen met
breuken nog meer geïntegreerd worden?
In hoeverre hebben de docenten het idee dat leerlingen beter
voorbereid worden op de rekentoets door het ontworpen materiaal?
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Literatuuronderzoek: wat verstaan we onder rekenen?
Over rekenen in het algemeen en rekenen met breuken in het bijzonder is de nodige
literatuur voorhanden. Het idee om breuken te integreren in het wiskundeonderwijs past bij
realistisch rekenen, dat volgens Van Zanten (2011) onder meer gebaseerd is op het principe
dat gemathematiseerd wordt vanuit betekenisvolle realiteit. Dit principe sluit aan bij de visie
van Dekker en Kindt (2006). Zij stellen dat rekenen met breuken niet op zichzelf staat als
een los concept, maar moet worden toegepast in de context van een ander
wiskundeonderwerp (Dekker & Kindt, 2006). Hier ligt een link met de rekentoets, waarin ook
sterk de nadruk ligt op het rekenen in een context. De vragen gaan bijvoorbeeld over het
leggen van tapijt of het berekenen van een prijs.
Voor het rekenen met breuken hebben we veel gehad aan Bruin-Muurling (2010). Zij heeft
onderzoek gedaan naar de coherentie van het rekenen met breuken tussen het primair en
voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs wordt leerlingen de basiskennis over breuken
bijgebracht. Hierbij wordt vaak gebruikgemaakt van contexten, bijvoorbeeld als volgt:
schilder Piet heeft van een schutting geschilderd en schilder Jan . Wie is het verst en wat
is het verschil? In het voortgezet onderwijs worden de breuken daarentegen abstract
aangeboden, dus zonder context. Van leerlingen wordt verwacht dat zij breuken ook zonder
context begrijpen. Bruin-Muurling constateert in haar onderzoek echter dat leerlingen in het
voortgezet onderwijs niet vaardiger worden in het rekenen met breuken. Ze stelt ook vast
dat bijvoorbeeld deling met breuken niet expliciet wordt beschreven in de lesmethodes.
Over het integreren van rekenopgaven met breuken in de wiskundeles hebben we geen
literatuur gevonden.
Rekenonderwijs: hoe kan het beter?
Ons onderzoek hebben we uitgevoerd op twee scholen, verder te noemen A en B. Alvorens
de door ons ontworpen rekenlessen te testen, hebben we interviews gehouden met vier
wiskundedocenten: twee van school A en twee van school B. Het betrof docenten die
lesgeven in de bovenbouw en minimaal één havo 4-klas hebben. Met de interviews wilden
we achterhalen hoe het rekenonderwijs op de scholen is ingericht, hoe volgens de docenten
het rekenonderwijs te verbeteren valt en hoe de docenten denken over het integreren van
rekenopgaven in de wiskundeles.
In de aanpak van het rekenonderwijs verschillen de beide scholen nogal. Op school A bleek
rekenen in de wiskundeles in bijna elk hoofdstuk terug te komen. Op school B krijgen
leerlingen in de onderbouw aparte rekenlessen naast de gewone rekenlessen.
De basis die op de basisschool wordt gelegd, is voldoende volgens de docenten, in elk geval
op havo en vwo. Wordt de rekenvaardigheid echter niet onderhouden, dan heb je in de
bovenbouw ineens leerlingen die niet meer kunnen rekenen. Meer aandacht voor rekenen in
het algemeen is wenselijk. De docenten vinden weliswaar dat het rekenen met breuken
onvoldoende wordt herhaald, maar zijn verdeeld over de vraag wiens verantwoordelijkheid
dat is. De rol van de wiskundedocent binnen het rekenonderwijs schatten ze vrij klein in. Dat
heeft volgens ons vooral te maken met de tijdsdruk en de werkdruk die wiskundedocenten
ervaren. Ze staan daarom terughoudend tegenover extra werklast die niet uit de
taakomschrijving voortvloeit en waar geen compensatie in tijd of geld tegenover staat.
Wiskundedocenten zien ook een belangrijke rol voor docenten van andere vakken, leerlingen
en hun ouders, de overheid en uitgevers van schoolmethoden.
Het integreren van rekenopgaven is een manier om rekenen de aandacht te geven dat het
verdient. In het ideale geval worden leerlingen zo vaardiger in het rekenen met breuken
zonder dat dit ten koste gaat van de reguliere wiskundestof. Het is wel belangrijk dat de
docent regelmatig evalueert om vast te stellen of de aanpak effectief is. Tijdgebrek zien de
docenten als een obstakel, omdat het wiskundeprogramma al overladen is. Het rekenen mag
niet ten koste gaan van de lesdoelen van de reguliere lessen. Vooral bij zwakkere leerlingen
bestaat het gevaar dat ze blijven steken bij het rekenen en daardoor niet meer aan de
wiskunde toekomen.

30

Onderwerpkeuze
Zowel op school A en school B wordt de wiskundemethode Getal & Ruimte gebruikt. Bij het
kiezen van wiskundeontwerpen die zich lenen voor het integreren van breuken, hebben we
echter ook twee andere veelgebruikte methodes bekeken, nl. Moderne Wiskunde en
Math4All. We wilden namelijk lessen ontwerpen die in principe bij elke methode toegepast
zouden kunnen worden. In overleg met de verantwoordelijke docenten en de stagedocent
kozen we de volgende onderwerpen:
•
•
•
•

recht- en omgekeerd evenredigheid (voor wiskunde A);
formules met twee variabelen (voor wiskunde A);
complementregel bij kansen (voor wiskunde B);
exponenten en logaritmen (voor wiskunde B).

Twee voorbeeldopgaven illustreren hoe rekenen met breuken verwerkt kan worden in de
gewone lesstof. Hierbij geven we aan hoe je als docent de opgaven zou kunnen behandelen.
Opgave 1
Zonder breuken
Beschouw de figuur hieronder. Bereken de gemiddelde toename op het interval [1,5].
Gemiddelde toename

Met breuken
Beschouw de figuur hieronder. Bereken de gemiddelde toename op het interval [1,3].

Gemiddelde toename
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De behandeling van een opgave met breuken begint hetzelfde als die van een opgave
zonder breuken. Bij deze opgave leg je dus eerst uit wat het begrip gemiddelde toename
inhoudt en welke formule daarbij hoort. Zodra een opgave met breuken op het bord staat,
bijvoorbeeld

, kan je die stap voor stap doorlopen. Eerst moet

uitgerekend

worden. Je vraagt leerlingen wat het antwoord is en hoe ze daaraan komen. Schrijf
verschillende oplossingsmanieren stap voor stap op het bord, bijvoorbeeld
Komt een leerling met een verkeerde oplossing, dan maak je met een
getallenvoorbeeld duidelijk waarom zijn strategie niet klopt.
Het kan helpen om een lijst met rekenregels te maken, bijvoorbeeld op de achterkant van
het bord. Leerlingen nemen die over in hun schrift. Bij een som als

kunnen ze dan de

juiste regel zoeken. Wanneer de leerlingen meerdere opgaven hebben geoefend, zullen ze
de lijst al snel niet meer nodig hebben. Het blijft echter een handig hulpmiddel. Tijdens een
uitleg kan je de lijst bijvoorbeeld gebruiken om het geheugen van je leerlingen op te frissen.
Vraag de leerlingen om alle rekenstappen uit te schrijven, zoals voorgedaan is op het bord.
gaat dus te snel. Spreek de leerlingen hierop aan wanneer ze zelfstandig
werken. Stap voor stap opschrijven verkleint de kans op fouten en maakt het ook
gemakkelijker om fouten te corrigeren.
Opgave 2 Weerbericht
Zonder breuken
Voor een weekend is een weersvoorspelling gedaan. Op zaterdag is de kans dat het gaat
regenen
. Op zondag is de kans dat het gaat regenen
. Bereken de kans dat er op
allebei de dagen geen regen valt.

Met breuken
Voor een weekend is een weersvoorspelling gedaan. Op zaterdag is de kans dat het gaat
regenen . Op zondag is de kans dat het gaat regenen . Bereken exact de kans dat er op
allebei de dagen geen regen valt.

Deze opgave is een mooie gelegenheid om het begrip van breuken te testen. Sommige
leerlingen zullen vasthouden aan de regels, bijvoorbeeld
. Anderen ‘zien’
gelijk het antwoord, wat een teken is dat ze breuken meer als gewone getallen behandelen
en niet alleen procedures volgen. De beloning daarvoor is dat ze opgaven sneller kunnen
oplossen. Op het bord kan je eventuele tussenstappen een andere kleur geven, om aan te
geven dat ze niet opgeschreven hoeven te worden als de leerling ze niet nodig heeft.
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De laatste berekening

kan sneller worden uitgevoerd door de 3 ‘weg te strepen’:

. Behandel in de uitleg echter eerst de standaardmethode, omdat de meeste
leerlingen de opgave hiermee zullen aanpakken. Bovendien vinden sommige leerlingen het
fijn om één methode te hebben die altijd werkt. Het hoofddoel is dat je alle leerlingen de
standaardmethode aanleert. Daarna zal een slimme leerling vaak wel opmerken dat er een
snellere manier is. Dat is een mooie aanleiding voor een discussie over de vraag waarom die
manier werkt. Zulke discussies helpen om meer inzicht in breuken te krijgen. Het is echter
niet noodzakelijk dat alle leerlingen de andere aanpak ook beheersen, want voor een aantal
van hen blijft de standaardmethode geschikter en gemakkelijker.
Bij opgaven met kansen moet het antwoord altijd tussen 0 en 1 liggen. De leerling kan een
antwoord alleen controleren als hij weet dat een breuk kleiner is dan 1. Ook dat is een vorm
van inzicht waar je klassikaal aandacht aan kan besteden, bijvoorbeeld wanneer veel
leerlingen bij het oplossen van de dezelfde fout maken.
Lesontwerp: het primaire én het secundaire lesdoel halen
De ontworpen lessen hebben dezelfde opzet: klassikale uitleg (docent gestuurd), gevolgd
door zelfstandig werken (gedeelde sturing). De docent kiest de opgaven waaraan de
leerlingen zullen werken, terwijl de leerlingen kiezen op welke wijze ze dat gaan doen. Wie
wil, kan in zijn eentje de opgaven maken, maar samenwerken met anderen mag ook. De
docent moet er hierbij wel op toezien dat de rekenmachines niet tevoorschijn worden
gehaald, want het is juist de bedoeling dat de leerlingen zelf rekenen. Ook moet de docent
regelmatig schriften controleren om de leerlingen gerichte feedback te kunnen geven. Op
deze manier kunnen de leerling zich blijven ontwikkelen in de nieuwe aangeboden lesstof
(primair leerdoel) en toch de rekenvaardigheid (secundair leerdoel) trainen.
Voor elke les geldt dat rekenen met breuken een secundair leerdoel is. Daarom hebben we
de breukenalgebra vooral toegevoegd in de voorbeelden van de verdiepende stof.
Evaluatie
We hebben één les gegeven op school A en drie lessen op school B. Elke les is geobserveerd
door onze stagedocent en de wiskundedocent van de betrokken klas. Bij alle lessen gold dat
het secundaire lesdoel wel gehaald werd. De docenten waren blij dat leerlingen actief met
breuken bezig waren. Opvallend was dat leerlingen meer vertrouwen kregen in hun
rekenvaardigheid. Ze bleken ook zonder rekenmachine te kunnen rekenen en dat hadden ze
zich eigenlijk nooit zo gerealiseerd.
Tussen de lessen Wiskunde A en Wiskunde B zagen we een duidelijk verschil. De lessen
Wiskunde B werden niet veel moeilijker door de breuken. Zodra de leerlingen hun kennis
van de rekenregels hadden opgefrist, kostte het rekenen nauwelijks extra tijd. Bij Wiskunde
A vormden de breuken echter wel een drempel. Dat ging soms zover dat er te veel tijd
besteed werd aan het secundaire lesdoel, waardoor het primaire leerdoel in de verdrukking
kwam.
De lessen maakten ons ook wijzer over de onderwerpkeuze. In principe kan rekenen met
breuken met elk wiskundig onderwerp worden gecombineerd. Het is aan de docent om te
beoordelen of alle lesdoelen dan nog gehaald kunnen worden. De in onze lessen gekozen
onderwerpen bleken geschikt. Minder geschikt zijn onderwerpen waar een instructie met
rekenmachine aan te pas komt, zoals het plotten van grafieken. Wanneer leerlingen een
rekenmachine bij de hand hebben, gebruiken ze die liever, omdat ze dan niet zelf hoeven na
te denken over breuken en rekenen. Daar komt bij dat het combineren van uitvoering
(welke knoppen op de rekenmachine moet ik indrukken?) met meer abstracte stof (hoe
vermenigvuldig ik twee breuken?) minder goed werkt: het is te veel voor één les. Herhaling
van een bekend onderwerp bleek wél uitstekend te combineren met rekenen met breuken.
Wanneer leerlingen al wat vertrouwder zijn met de primaire stof, kunnen ze de uitleg over
rekenregels gemakkelijker opnemen.
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Integreren van breuken wordt lastiger het als er in de les een volledig nieuw
wiskundeonderwerp geïntroduceerd wordt. Dat bleek bij een les waarvan het primaire
lesdoel het introduceren en uitleggen van de complementregel was. De aandacht voor het
rekenen met breuken ging ten koste van het begrip van de complementregel. Het
secundaire lesdoel, aandacht besteden aan breuken, werd gehaald, maar er waren
vervolglessen nodig om de complementregel helemaal duidelijk te maken. In onze ogen
werkt het toevoegen van breuken vertragend op het begrijpen van de reguliere stof.
Herhalingslessen lenen zich in die zin beter voor extra aandacht voor breuken.
Verder hebben we didactisch gezien ook bijgeleerd. Leerlingen zien veel liever getallen dan
letters. Rekenregels voor breuken zijn al abstract en niet iedereen kan zich daar iets bij
voorstellen, dus dan geven getallen houvast. Daarom beginnen we een les liever met een
voorbeeld als
in plaats van de regel
.
Hoofdvraag:
Werkt de onderzochte aanpak?
Hoofdvraag: Wat vinden wiskundedocenten van onze aanpak om breuken in het
wiskundeonderwijs te integreren ter voorbereiding op de rekentoets?
Al met al is het integreren van rekenopgaven met breuken in de wiskundeles een
interessante optie die het overwegen waard is. Meer aandacht voor rekenen is hard nodig en
op deze manier oefenen leerlingen vaker en daardoor worden ze vaardiger en krijgen meer
zelfvertrouwen. Dat helpt ze niet alleen om de rekentoets te halen, maar ook bij alle andere
vakken en situaties in het dagelijks leven waarbij ze moeten rekenen.
Docenten vinden het wel belangrijk regelmatig te evalueren als je kiest voor deze methode.
Het toevoegen van extra lesstof en dus extra lesdoelen kan verkeerd uitpakken. Vooral
zwakkere leerlingen blijven dan steken bij het rekenen en komen niet meer toe aan de
reguliere lesstof. De docent kan bijvoorbeeld evalueren door leerlingen te observeren en te
toetsen en door met collega’s over de les te praten. Daarnaast wordt een flexibele aanpak
van de wiskundedocent gevraagd. Lukt het niet om alle stof in de les te behandelen of blijkt
uit vragen van leerlingen dat ze de stof niet hebben begrepen, dan zijn dat signalen dat er
iets moet veranderen. De docent kan dan besluiten om de lesstof op te splitsen, meer of
minder voorbeelden te geven of de extra rekenopgaven helemaal weg te laten. Als dat nodig
is, is de flexibele docent steeds bereid om de les aan te passen en van het oorspronkelijke
plan af te wijken. Onder deze voorwaarden – regelmatig evalueren en een flexibele aanpak –
vinden de door ons geïnterviewde docenten het integreren van rekenen met breuken in de
wiskundeles een goede voorbereiding op de rekentoets.
Hoe verder met rekenen in de havo-bovenbouw?
Uit ons onderzoek concluderen we dat het integreren van breuken in de wiskundeles
mogelijk is. En omdat rekenen met breuken een moeilijk rekenonderwerp is, concluderen we
dat het integreren van eenvoudigere rekenonderwerpen ook haalbaar is. Overigens wil dat
niet zeggen dat het rekenvaardigheidstraining in elke wiskundeles als secundair lesdoel kan
worden meegenomen. Het te behandelen nieuwe wiskundeonderwerp mag niet te moeilijk
zijn. Een les waarin een bekend wiskundeonderwerp wordt herhaald, leent zich ook heel
goed voor integratie van rekenvaardigheidstraining. Vanzelfsprekend zijn dit voorlopige
conclusies. Meer onderzoek is aan te bevelen, want ons onderzoek was kleinschalig van
opzet.
Integreren van rekenvaardigheid in de wiskundeles vraagt een extra inspanning van de
wiskundedocent. Het omzetten van opgaven naar sommen met breuken of het maken van
opgaven en deze vervolgens integreren van opgaven zal de wiskundedocent zelf moeten
doen. De populairste wiskundemethodes zijn namelijk nog niet afgestemd op het
bijspijkeren van rekenvaardigheid. Hoe kan de docent dat aanpakken? De ideale aanpak zou
volgens ons zijn dat de wiskundesectie bespreekt hoe rekenen systematisch in de
wiskundelessen geïntegreerd kan worden.
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Als eerstegraads wiskundedocenten zijn wij vooral geïnteresseerd in het integreren van
rekenen bij het vak wiskunde. Wiskunde is natuurlijk niet het enige vak waarin
rekenvaardigheid van pas komt. Ook in vakken als economie en natuurkunde moet het
nodige worden gerekend. Wij denken echter dat deze vakken zich minder lenen voor het
integreren van rekenopgaven, omdat hierin vooral het overbrengen van concepten centraal
staat.
Waar de geïnterviewde docenten het over eens zijn, is dat rekenen een basisvaardigheid is
die leerlingen moeten beheersen. Vergelijkbaar met een vaardigheid als spelling. Een van de
stagebegeleiders zei: “Geef ze maar extra rekenlessen. Als de school het regelt, dan leren ze
het wel.” Dit voert ons terug naar de discussie over de verplichte rekentoets, die de
aanleiding voor ons onderzoek was. Voordat we aan het onderzoek begonnen, waren wij
tegen de rekentoets. Een onvoldoende op de rekentoets zou er immers toe kunnen leiden
dat een leerling zijn diploma niet haalt, terwijl de toets niet helpt bij de ontwikkeling van zijn
rekenvaardigheid. Erger nog: een leerling wordt afgerekend op een vaardigheid waarin hij
niet (voldoende) is onderwezen.
Inmiddels zijn we iets anders over de kwestie gaan denken. De lessen die we gaven, leerden
ons dat leerlingen in havo-4 serieuze rekenproblemen hebben. We gingen ons afvragen of
de verplichte rekentoets kan bijdragen aan het verbeteren van hun rekenvaardigheid.
Misschien zou de rekentoets voor leerlingen een stimulans kunnen zijn om met rekenen aan
de slag te gaan?
Onze mening werd verder beïnvloed door gesprekken met de wiskundedocenten op de
stagescholen. Den Haag zet scholen onder druk met de rekentoets: beste scholen, hier is de
rekentoets, die moeten leerlingen halen en zoekt u zelf maar uit hoe u het rekenonderwijs
organiseert. Dat vinden wij geen doordachte aanpak. Wij willen ervoor pleiten dat eerst de
filosofie achter het rekenonderwijs wordt geformuleerd. Wat moeten leerlingen kunnen en
kennen als ze het voortgezet onderwijs verlaten? Waarom is dat voor hen belangrijk? Zijn
deze vragen beantwoord, dan kan een kennisbasis worden samengesteld. Pas dan komt de
vraag aan de orde hoe het rekenonderwijs en de daarbij aansluitende toetsing vorm kunnen
worden gegeven.
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Trucjes leren of inzicht ontwikkelen?
Relationeel begrip versus instrumenteel begrip in het wiskundeonderwijs

Violi Moonen

Kevin ten Braak

Inleiding
Wil je leerlingen wiskundig inzicht bijbrengen of hun oplossend vermogen ontwikkelen?
Volgens Skemp (2006) kan de wiskundedocent kiezen. Hij onderscheidt bij leerlingen
namelijk twee soorten begrip van wiskunde: instrumenteel begrip en relationeel begrip.
Instrumenteel begrip is grofweg het toepassen van trucjes en stappenplannen, zonder dat
de leerling weet waarom die werken. Relationeel begrip houdt daarentegen in dat de leerling
niet alleen weet wat hij moet doen maar ook waarom hij het moet doen. Dit relationele
begrip stelt de leerling in staat verworven inzicht toe te passen in verschillende contexten.
De visie van Skemp is herkenbaar vanuit de praktijk van wiskundeonderwijs. Onze eigen
ervaring als bijlesdocent wiskunde leert ons dat veel leerlingen de voorkeur geven aan
instructie gericht op instrumenteel begrip. Die is gemakkelijker en heeft op korte termijn het
meeste effect. Als ze het trucje kennen, kunnen ze opgaven oplossen. Dat vinden ze vaak
wel genoeg. Wil je toch dieper op de materie ingaan, dan krijg je deze reactie: “Ja, maar dat
hoeven we niet te kennen!” Begrijpelijk maar onbevredigend. We houden van ons vak en
willen leerlingen graag aanmoedigen om ook de wiskunde achter trucjes en stappenplannen
te begrijpen.
Wat te doen als je leerlingen zo veel mogelijk relationeel begrip wilt bijbrengen? De meest
gebruikte wiskundemethoden zijn instrumenteel van karakter. We hebben onszelf de vraag
gesteld of het mogelijk is om met gebruikmaking van een instrumentele wiskundemethode
leerlingen relationeel begrip bij te brengen. Het onderzoek dat we hebben uitgevoerd, heeft
onze kijk op lesgeven verdiept. We denken nu dat een effectieve wiskundeles bestaat uit een
mix van zowel instrumentele als relationele elementen.
De begrippen onder de loep
Het interessante artikel van Skemp (2006) was verplichte literatuur tijdens het vak
Vakdidactiek 2 dat wij, oud-studenten van de Eindhoven School of Education, volgden
tijdens onze educatieve master. Het sluit aan bij de ervaringen die we als bijlesdocent en
stagedocent hebben opgedaan. Skemp snijdt een reëel probleem aan, dat we graag wilden
onderzoeken.
Ons onderzoek draait om twee concepten: instrumenteel begrip van wiskunde en relationeel
begrip van wiskunde. Skemp (2006) omschrijft instrumenteel begrip als het toepassen van
regels zonder reden (“rules without reason”). De leraar leert scholieren regels aan en leert
hun ook bij welke problemen ze die moeten toepassen. Waarom deze regel werkt en in
welke speciale gevallen de regel niet werkt, leren de scholieren echter niet. Relationeel
begrip daarentegen wil zeggen dat de leerlingen weten wat zij moeten doen en waarom ze
het moeten doen.
Een voorbeeld kan het verschil tussen de beide concepten verduidelijken. Veel leerlingen
weten dat je de oppervlakte van een driehoek berekent met de volgende regel: oppervlakte
= ½ x (basis x hoogte). Maar kunnen leerlingen uitleggen waarom dit zo is? Wanneer ze om
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de driehoek een rechthoek construeren, zullen ze zien dat de oppervlakte van de driehoek
precies de helft is van de oppervlakte van de rechthoek. Als leerlingen begrijpen waarom dit
zo is, wordt het voor hen gemakkelijker om ook de oppervlakte van andere, voor hen nog
onbekende figuren te berekenen. Zij hebben dan al een idee hoe ze dit moeten aanpakken.
Het leren en toepassen van de regel is dus iets anders dan het begrijpen waarom de regel
geldt. Hierin zit het verschil tussen instrumenteel en relationeel begrip van wiskunde.
Tijdens het bestuderen van de literatuur kwamen we een Amerikaans onderzoek tegen.
Pesek en Kirshner (2000) voerden een onderzoek uit in zes klassen, 5th-grade
(vergelijkbaar met groep 7 van de basisschool). Een groep van 3 klassen kreeg uitsluitend
relationele instructie, d.w.z. instructie gericht op het bijbrengen van relationeel begrip. De
andere groep van 3 klassen kreeg eerst instrumentele instructie en daarna relationele
instructie. De instructie ging over de omtrek en oppervlakte van vierkanten, rechthoeken,
driehoeken en parallellogrammen. De instructieperiode werd afgesloten met een toets,
waarvan de resultaten werd geanalyseerd. Naast dit kwantitatieve onderzoek voerden Pesek
en Kirshner een kwalitatief onderzoek uit door interviews met geselecteerde leerlingen te
houden.
De uitkomst was dat leerlingen die enkel de relationele instructie hadden gevolgd, hetzelfde
of beter scoorden dan de leerlingen die zowel de instrumentele als de relationele instructie
hadden gevolgd. Pesek en Kirshner concludeerden dat voorafgaande instrumentele instructie
interfereert met de relationele instructie, wat het effect van de relationele instructie
vermindert.
Nieuw: onderzoek in de Nederlandse situatie
We wilden voortbouwen op het onderzoek van Pesek en Kirshner (2000), maar kozen een
iets andere insteek. Zij vergeleken het effect van uitsluitend relationele instructie met het
effect van instrumentele instructie, gevolgd door relationele instructie. Wij besloten om in
ons onderzoek een groep die enkel instrumentele instructie krijgt te vergelijken met een
groep die enkel relationele instructie krijgt. Onze onderzoeksopzet kwam sterk overeen met
die van Pesek en Kirshner: instructie in twee groepen, gevolgd door een toets en
hardopdenkinterviews met geselecteerde leerlingen.
Ons onderzoek had een speciaal tintje: voor zover wij weten was dit het eerste Nederlandse
onderzoek dat instrumenteel begrip en relationeel begrip onder de loep nam binnen een
concrete situatie in het Nederlandse wiskundeonderwijs. Kenmerkend voor het Nederlandse
wiskundeonderwijs is dat de meest gebruikte wiskundemethoden zich richten op
instrumenteel begrip. Wij vinden echter dat er in het wiskundeonderwijs meer aandacht
moet komen voor het bijbrengen van relationeel begrip, ook wanneer men werkt met een
instrumentele lesmethode. Daarom werd dit de hoofdvraag van het onderzoek: In hoeverre
is het mogelijk om met behulp van een lessenreeks, gebaseerd op een instrumentele
wiskundemethode, leerlingen relationeel begrip bij te brengen?
Ontwerpen en geven van lessenreeksen
We ontwierpen twee lessenreeksen: in de ene lessenreeks lag de nadruk op instrumenteel
begrip, in de andere op relationeel begrip. Het onderwerp van beide lessenreeksen was
exponenten en logaritmen, hoofdstuk 4 van Getal & Ruimte voor Wiskunde B. We voerden
het onderzoek uit in twee vwo 4-klassen van twee verschillende scholen. De klassen werden
gekozen, omdat ze op hetzelfde moment startten met bovengenoemd hoofdstuk van Getal &
Ruimte.
Op School A werden 6 instrumentele lessen van ongeveer 75 minuten gegeven. De docent
(Violi) beperkte zich in deze klas tot het instrumentele deel van de uitleg in Getal & Ruimte.
Deze uitleg bevat vaak verschillende stappen, maar zonder dat de procedure wordt
geëxpliciteerd in stap 1, stap 2 etc. De docent vulde de methode daarom aan met
stappenplannen en legde de leerlingen uit hoe ze deze stappenplannen moeten toepassen.
Waarom de stappenplannen werken, werd niet uitgelegd.
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Op school B werden 8 relationele lessen van ongeveer 50 minuten gegeven. De docent
(Kevin) vulde de methode aan door de leerlingen zelf te laten ontdekken waar de formules
vandaan komen en hoe ze die kunnen ‘begrijpen’. Daarnaast gebruikte hij voorbeelden van
toepassingen uit de werkelijkheid, die in de methode ontbreken.
Toets: instrumentele klas scoort beter
Drie weken nadat de lessenreeksen waren gegeven, namen we in beide klassen een toets af.
Deze bestond uit een combinatie van instrumentele en relationele opgaven. Leerlingen
konden de instrumentele opgaven oplossen als ze de aangeleerde rekenregels correct wisten
toe te passen. De instrumentele opgaven waren in de lessen (met andere getallen)
meermalen geoefend. Voorbeeld van een instrumentele opgave is opdracht 1c: 2log (3x + 5)
= 5.
De relationele vragen waren daarentegen nieuw voor alle leerlingen, omdat deze vragen niet
hoefden te lijken op vragen die in de lessen waren geoefend. Uit de context van de
relationele opgaven moesten de leerlingen zelfstandig gegevens afleiden. Voorbeeld van een
relationele opgave is opdracht 1d: 3log(34log(16)) – x2 = 0.
De toetsen zijn nagekeken en beoordeeld met een cijfer. Door de gemiddelden van de
klassen te vergelijken, kregen we een eerste idee van welke aanpak het beste heeft gewerkt
en welke leerlingen de stof het best hebben begrepen. De resultaten zijn weergegeven in
afbeelding 1.

Afbeelding 1: Cijfers per klas
De rode lijn geeft de cijfers van de instrumentele klas weer en de blauwe lijn de cijfers van
de relationele klas. De cijfers van de relationele klas liggen tussen 1 en 9 en lopen sterker
uiteen dan de cijfers van de instrumentele klas, die tussen 3 en 8 liggen. De figuur laat
verder zien dat de instrumentele klas over het geheel genomen beter heeft gepresteerd dan
de relationele klas. Het gemiddelde cijfer van de instrumentele klas is 5,5; dat van de
relationele klas komt uit op 5,0.
Analyse van scores per opgave
Voor beide klassen zijn ook de scores per opgave verzameld; zie afbeelding 2.
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Afbeelding 2: Scores per opgave
De hoofdletters I en R geven aan of een opgave instrumenteel of relationeel is. Het
scoringspercentage per opgave geeft aan hoe de totale score van de klas zich verhoudt tot
de maximale score die de klas per opgave kon behalen. Als een opgave 3 punten waard is,
de klas 20 leerlingen telt en zij samen 35 van de totaal te behalen 60 punten hebben
gescoord, dan is het scoringspercentage 35/60*100=58%.
Elke opgave waarbij de scoringspercentages meer dan 10% verschilden, hebben we
geanalyseerd. Alle opgaven van de toets zijn opgenomen in afbeelding 3.

Relationele klas
Leerling 1
Leerling 2
Leerling 3
Leerling 4
Leerling 5
Leerling 6
Leerling 7
Leerling 8
Leerling 9
Leerling 10
Leerling 11
Leerling 12
Leerling 13
Leerling 14
Leerling 15

1a
2
1
0
2
2
2
2
2
0
2
0
2
1
2
2

1b
0
0
0
1
2
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0

1c
2
2
0
2
2
0
2
0
0
0
0
2
2
2
2

1d
2
2
2
0
2
0
2
0
0
1,5
0
2
0,5
2
1

2a
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1

2b
1
1
0
0,5
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
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2c
1
0
0
1
3
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0

3
1
1
0
0
2
0
1
1
0
2
1
2
1
2
1

4a
2
2
2
1
2
1
2
0
0
2
0
2
1
2
0

4b
1
2
2
2
2
1
2
0
0
0
0
1
0
2
2

4c
2
1
0
1
2
1
2
1
0
0
0
0
0
2
2

5
4
3
4
4
3
0
4
3
0
0
4
4
0
0
1

6
2
0
2
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0

Tot
21
16
12
17,5
26
6
24
7
1
9,5
7
16
6,5
19
13

Cijfer
7,3
5,8
4,6
6,3
8,8
2,8
8,2
3,1
1,3
3,9
3,1
5,8
3,0
6,7
4,9

Instrumentele klas 1a
2
Leerling 1
2
Leerling 2
2
Leerling 3
2
Leerling 4
2
Leerling 5
1
Leerling 6
2
Leerling 7
2
Leerling 8
0
Leerling 9
2
Leerling 10
1
Leerling 11
1
Leerling 12
2
Leerling 13
2
Leerling 14
2
Leerling 15
2
Leerling 16
2
Leerling 17
0
Leerling 18
2
Leerling 19
1
Leerling 20
2
Leerling 21

1b
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2

1c
2
0
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2

1d 2a 2b
0 0,5 1
0
1
0
2 0,5 1
0
1 0,5
2
1 0,5
0
1 0,5
0
0
0
1
1 0,5
0
1
1
2
1 0,5
2
1 0,5
1
1
1
0
0 0,5
2
1
0
2
1
0
0
1
1
0
0
0
2
1
1
1
1
1
0
1
1
0,5 1 0,5

2c
3
2
0
2
1
3
0
2
0
2
3
2
2
2
0
2
0
2
2
1
0

3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
1,5
1
0
0
0
1
2
1

4a
2
0
2
0
0
1
2
2
2
0
2
1
2
2
2
1
0
2
2
2
1

4b
1
0
1
0
0
2
1
1
0
1
0
1
2
2
2
0
0
2
2
2
2

4c
0
0
0
0
0
2
1
2
0
1
1
2
2
0
2
0
0
0
2
2
0

5
4
0
2
0
2
3
3
4
3
4
3
3
2
3
4
0
4
3
3
3
2

6
3
0
2
0
2
2
0
3
0
2
3
0
2
2
2
0
0
2,5
3
1
0

Tot
18,5
5
14,5
5,5
13,5
20,5
11
22,5
9
17,5
18,5
16
17,5
21,5
20
9
8
17,5
20
17
14

Afbeelding 3: Scores per opgave.
Opgave 1c was een instrumentele standaardopgave. De instrumentele klas scoorde hier fors
hoger dan de relationele klas: 83% tegen 60%. Om deze opgave op te lossen, moet je een
logaritme kunnen omschrijven en de volgende rekenregel kunnen toepassen: alogx = b kan
worden herschreven als ab = x. Ook in andere opgaven bleek dat de instrumentele klas de
aangeleerde trucjes goed wist toe te passen.
Bij 2c en 6, twee relationele opgaven, deed de instrumentele klas het ook beter. De
verklaring zou kunnen zijn dat zowel opdracht 2 als opdracht 6 begint met een
instrumenteel element, namelijk het gebruik van de rekenmachine. Een groot deel van de
relationele klas struikelde hierover. De leerlingen van de relationele klas die er niet over
struikelden, maakten het relationele deel vervolgens gemiddeld beter dan de leerlingen van
de instrumentele klas.
De relationele klas bleek beter om te gaan met opgaven waarin de vraagstelling afwijkt van
de vraagstelling die in Getal en ruimte gebruikelijk is. Opgave 1d en opgave 3 zijn wat dat
betreft illustratief. De vraagstelling van opgave 3 heeft veel leerlingen waarschijnlijk
verward.
Bij meerdere opgaven gaf de relationele klas blijk van een beter begrip van begrippen en
eigenschappen van functies, zoals in opgaven 1d, 2c en 3.
Hardopdenkinterviews
Voor de hardopdenkinterviews selecteerden we uit de instrumentele klas drie leerlingen met
hoge scores en twee leerlingen met lage scores. Uit de relationele klas kozen we drie
leerlingen met hoge scores en drie leerlingen met lage scores. De interviews vonden drie
weken na de toets plaats. Elke leerling vroegen we om de opgaven 1c, 1d, 2c en 3 van de
toets opnieuw te maken en hardop te vertellen wat ze hierbij dachten en wat ze gingen
opschrijven. Het betrof opgaven waarbij de scoringspercentages van beide klassen sterk
verschilden (meer dan 10%).
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Cijfer
6,6
2,5
5,4
2,7
5,1
7,2
4,3
7,8
3,7
6,3
6,6
5,8
6,3
7,5
7,0
3,7
3,4
6,3
7,0
6,1
5,2

Onderstaand voorbeeld illustreert hoe we bij het categoriseren van de uitspraken te werk
zijn gegaan.
Vraag
Algemeen

1d

Opgave

eel

eel

Categorie
Instrument
Relationeel
Instrument
Relationeel

Uitspraak/actie
“Dit was een rekenregel / dit stond zo in het boek / dit moest
ook zo in een eerder voorbeeld.”
“Je kunt dit trucje toepassen en dan krijg je het antwoord.”
“Dit valt af te leiden uit...”
“Dit [3log(4log(16) )] kan met de rekenmachine berekend worden.”
“Je moet hetzelfde trucje toepassen als bij opgave 1c.”
“alog(b) betekent niets anders dan: tot welke macht moet ik a
doen om b te krijgen? Dus…”
“De logaritme vraagt tot welke macht je 3 moet doen om 34log
16 te krijgen, dus je kunt meteen aflezen dat dat eigenlijk gewoon
4log16 is.”

De resultaten van de toets hebben we vergeleken met de bevindingen van de hardopdenkinterviews, wat de uiteindelijke onderzoeksresultaten opleverde.
Bij drie van de vier opgaven viel op dat leerlingen van de instrumentele klas de
rekenmachine eerder en vaker gebruikten dan leerlingen van de relationele klas. Dit blijkt
een aangeleerd trucje te zijn, wat kenmerkend is voor instrumenteel begrip. Leerlingen
onthouden slechts wat ze in de rekenmachine moeten invoeren en begrijpen niet hoe de
rekenmachine de opgave vervolgens oplost. Bij één opgave (opgave 3) behaalden ze
daarmee een beter resultaat dan de leerlingen van de relationele klas. Bij andere opgaven
leidde het echter tot een slechter resultaat, wat erop wijst dat de rekenmachine ook vaak
verkeerd wordt gebruikt.
Leerlingen van de instrumentele klas pasten de rekenregels toe met behulp van trucjes,
zoals hun tijdens de lessenserie was aangeleerd. Uit de interviews kwam naar voren dat de
rekenregels bij hen minder goed blijven hangen dan het relationele begrip bij de leerlingen
van de andere klas. Dat zagen we bij de opgaven 1c en 1d die tijdens de interviews beter
werden gemaakt door de leerlingen van de relationele klas. Opmerkelijk want tijdens de
toets (drie weken eerder) scoorden leerlingen van de instrumentele klas juist beter op
opgave 1c. Misschien mogen we hieruit concluderen dat relationeel begrip langer blijft
hangen.
Verder bleek uit de interviews dat leerlingen van de relationele klas beter zijn in het
herkennen van eigenschappen van functies en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Ook zijn
zij in staat de eigenschappen van een functie te verklaren, iets wat de leerlingen van de
instrumentele klas niet bleken te kunnen.
Conclusies
Na analyse van de toets en de hardopdenkinterviews konden we de deelvragen en de
hoofdvraag beantwoorden.
Deelvraag 1: In hoeverre verschillen de toetsresultaten van een klas waarin sterk
instrumenteel gedoceerd is (de controlegroep) met de resultaten van een klas waarin sterk
relationeel gedoceerd is?
Over het geheel genomen scoorde de instrumentele klas beter dan de instrumentele klas.
Het verschil tussen de gemiddelde cijfers (5,5 tegen 5,0) is echter klein, wat niet direct
aanleiding geeft om te concluderen dat instrumenteel doceren tot betere resultaten leidt.
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De analyse van de toetsresultaten verschafte meer inzicht. De relationele klas wist beter
raad met opgaven waarin de betekenis van een begrip gebruikt moest worden. Dat zou
kunnen wijzen op een positief effect van de instructie, aangezien in de relationele klas dieper
was ingegaan op betekenis van begrippen en de eigenschappen van functies. Verder bleken
instrumentele opgaven of instrumentele onderdelen van opgaven te zijn gemaakt door de
instrumentele klas. Dat zou kunnen wijzen op een positief effect van de instructie in de
instrumentele klas.
Deelvraag 2: Is de manier van beredeneren bij het oplossen van wiskundeopgaven te
koppelen aan relationeel of instrumenteel begrip?
De hardopdenkinterviews verfijnden het beeld. Relationeel geïnstrueerde leerlingen bleken
meer te denken vanuit de achterliggende betekenis van een begrip of concept. Ook bleken
zij de stof van de lessenreeks langer te onthouden dan de instrumenteel geïnstrueerde
leerlingen.
Leerlingen van de instrumentele klas bleken bij bijna alle opgaven eerder de rekenmachine
te gebruiken. Dat werkte in hun voordeel bij opgave 2c, een relationele opgave waarop zij
hun relationele collega’s overtroffen. Mogelijke verklaring voor dit niet verwachte verschil is
dat opgave 2c vooraf werd gegaan door twee onderdelen die met de grafische rekenmachine
opgelost moesten worden.
Hoofdvraag: In hoeverre is het mogelijk om met behulp van een lessenreeks, gebaseerd op
een instrumentele wiskundemethode, leerlingen relationeel begrip bij te brengen?
De resultaten van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek doen ons vermoeden dat de
relationeel geïnstrueerde leerlingen een sterker relationeel begrip van exponenten en
logaritmen ontwikkelden dan leerlingen die instrumenteel les hebben gekregen. We
concluderen hieruit dat het in zekere mate mogelijk is om leerlingen relationeel begrip bij te
brengen met behulp van een aangepaste instrumentele wiskundemethode.
De leerlingen van de relationele klas hebben vermoedelijk een beter begrip van de stof
waardoor zij relationele opgaven – opgaven waarover dieper nagedacht moet worden –
beter kunnen oplossen. Op grond van het literatuuronderzoek hadden we verwacht dat de
relationele klas ook beter zou scoren op de instrumentele opgaven. Dat bleek echter niet zo
te zijn. We stellen vast dat naast relationele instructie, ook instrumentele instructie zeker
nut heeft. Met behulp van schema’s en stappenplannen, die typerend zijn voor een
instrumentele instructie, kunnen de leerlingen de ‘simpele’ opgaven beter maken. Echter, bij
de hardopdenkinterviews die drie weken na de toets plaatsvonden, waren de leerlingen uit
de instrumentele klas een aantal trucjes en schema’s alweer verleerd. Relationeel begrip
beklijft blijkbaar beter en stelt de leerlingen kennelijk in staat om de ‘trucjes’ zelf af te
leiden.
Tekortkomingen van het onderzoek
Uit het onderzoek kunnen we geen harde conclusies trekken. Dat heeft te maken met een
aantal tekortkomingen die we hieronder bespreken.
Om te beginnen was de steekproef was erg klein: de instrumentele groep bestond uit 21
leerlingen en de relationele groep uit 15 leerlingen. Uit de onderzoeksresultaten zijn dus
mogelijk geen algemene conclusies te trekken.
We namen aan dat de beide klassen vergelijkbaar waren qua niveau (vwo 4, wiskunde B).
Halverwege de lessenreeks bleek dat deze aanname niet juist was. De docent van de
relationele klas vertelde ons dat bijna alle leerlingen die een negatief advies hadden
gekregen voor wiskunde B, in deze klas waren geplaatst. De scores van de relationele klas
kunnen hierdoor lager zijn uitgevallen. Desalniettemin zijn onze resultaten nog steeds
bruikbaar, omdat we vooral gekeken hebben naar de verschillen in scores per opgave.
Hieruit kwam naar voren dat relationeel instructie en instrumentele instructie duidelijk
verschillende prestaties opleveren.
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Er lagen precies drie weken tussen de toets en de hardopdenkinterviews. In beide klassen
was de toets juist voor de meivakantie gehouden. De stof van de lessenreeks was dus
mogelijk al wat weggezakt. Leerlingen die tijdens de interviews worstelden met een opgave,
zeiden dat ze een aantal dingen waren vergeten doordat ze zich in de meivakantie niet meer
met wiskunde hadden beziggehouden. De toets telde niet mee voor een cijfer. Ook dit gold
voor beide klassen. De leerlingen hadden zich dus niet optimaal voorbereid. Toch bleek de
toets een positief effect te hebben gehad. Op de over hetzelfde hoofdstuk gegeven toets die
wél meetelde voor een cijfer scoorde de relationele klas gemiddeld meer dan een punt hoger
dan normaal.
Het woord is aan de wiskundedocent (en niet aan de methode)
Het vak wiskunde wordt in de bovenbouw van het vwo nog vrij instrumenteel gedoceerd.
Getal & Ruimte, de meest gebruikte wiskundemethode van Nederland, bevat bijvoorbeeld
veel stappenplannen en is afgestemd op instrumentele instructie. Verhoef (2009) laat Jan
Dijkhuis, een van de auteurs van de methode Getal & Ruimte, ‘zijn’ methode typeren: “Getal
en Ruimte besteedt veel aandacht aan voorbeelden, daar leren leerlingen van. Als het wordt
voorgedaan kunnen leerlingen dat nadoen. Dat is voor verreweg de meeste leerlingen de
meest effectieve aanpak.”
Er vindt wel een verschuiving naar meer relationele instructie plaats. Hierbij past
bijvoorbeeld een methode als Moderne Wiskunde, die leerlingen stimuleert om inzichten zelf
te ontdekken. Een andere methode aanschaffen zegt overigens nog niets. Skemp (2006)
stelt dat dit geen effect heeft als de wiskundedocent hier niet bij aansluit.
Het is dus aan de wiskundedocent om ‘positie te kiezen’. Kan ons onderzoek hierbij helpen?
Het laat zien dat relationeel begrip, zoals wij ook hadden verwacht, voordelen biedt ten
opzichte van instrumenteel begrip. Het laat echter ook zien dat leerlingen een basis van
instrumenteel begrip nodig hebben, waarop zij via relationeel begrip verder kunnen bouwen.
Veelzeggend waren de interviews waarin leerlingen aangaven dat ze niet wisten wat de
eigenschappen van een logaritme waren. Als je die kennis niet hebt, dan kan relationeel
begrip je niet verder helpen.
Ons onderzoek wijst uit dat relationele instructie tot een beter, fundamenteler begrip van de
stof leidt. Instrumentele instructie blijkt echter ook toegevoegde waarde te hebben, doordat
die leerlingen in staat stelt om beter te scoren op standaardopgaven. Wij concluderen hieruit
dat je met de juiste combinatie van relationele en instrumentele een maximaal effect bij
leerlingen kunt bereiken. In tegenstelling tot Pesek en Kirshner (2000) pleiten wij dus wel
voor een combinatie van instrumentele en relationele instructie.
Sinds het onderzoek zien wij het zo: goed begrip van wiskunde kan je vergelijken met een
munt. Een munt heeft twee zijden, maar bestaat niet wanneer er een ontbreekt. Net zo
bestaat goed begrip van wiskunde uit zowel instrumenteel als relationeel begrip. Wanneer
één van deze ontbreekt, kan geen sprake zijn van goed begrip.
Onze belangrijkste aanbeveling voor de praktijk is dat het goed is als wiskundedocenten zich
bewust worden van het verschil tussen de twee vormen van begrip en de gevolgen die dat
heeft voor de te geven instructie. Docenten die zich van het verschil bewust zijn, kunnen
met beide vormen experimenteren en een balans zoeken waarbij zowel de leerlingen als
docenten zich prettig voelen en waarmee het maximale leerresultaat kan worden behaald.
Daarbij zou het zeker helpen als uitgevers van instrumentele wiskundemethoden meer
aanvullend materiaal voor relationele instructie gaan produceren.
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Hoe ga je om met dyslexie in de klas?

Effect van hardop denken op diep leren en motivatie van dyslectische leerlingen

Ron Heffels

Leo Schonk
Aanleiding
Wij zijn beiden dyslectisch en weten uit ervaring dat dyslexie een enorme impact op je leven
heeft. Toen we op de middelbare school zaten, was er nog nauwelijks ondersteuning op het
gebied van dyslexie en al zeker niet op het gebied van diep leren. We ontwikkelden
mechanismen om problemen met taal te vermijden. Daardoor kwamen we bij de taalvakken
nooit aan diep leren toe. Onze enige ambitie bij deze vakken was het halen van een cijfer
dat we konden compenseren. Omdat dit al moeite genoeg kostte, ontwikkelden wij geen
enkele interesse of motivatie voor dieper leren.
Nu zijn we leraar en constateren dat het veel dyslectische leerlingen niet anders vergaat dan
ons toen. Aan diep leren komen ze niet of nauwelijks toe. Als gevolg van de dyslexie ervaren
ze problemen zoals lage cijfers bij de probleemvakken, verlies van motivatie, faalangst en
verlies van zelfvertrouwen (Braams, 2002). Problemen die elke docent zijn leerlingen wil
besparen. Daarom hebben we gezocht naar een manier die leerlingen stimuleert om de
leerstof op een dieper niveau te verwerken. Het achterliggende idee hierbij was dat
leerlingen de genoemde problemen niet of in mindere mate ervaren.
Wat is dyslexie?
Over dyslexie zijn veel definities in omloop. Wij hanteren de definitie van de American
Psychiatric Association (2000), die zegt dat er sprake is van een leesstoornis wanneer het
lezen achterblijft in vergelijking met de vaardigheden die verwacht mogen worden bij een
zekere leeftijd, een zekere intelligentie en een zekere educatie. We beschouwen dyslexie dus
als een specifieke leesstoornis.
Verschillende wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar oorzaken van dyslexie en de
wijze waarop deze leesstoornis zich manifesteert. Volgens Braams (2003) verloopt de
fonologische verwerking van klanken bij dyslectische kinderen moeizamer dan bij nietdyslectische leeftijdgenoten. Anders gezegd: het koppelen van betekenisloze symbolen (de
letters) aan de klanken die ze representeren (decoderen) is het kernprobleem bij dyslexie.
Dit heeft niet alleen gevolgen voor het lezen, maar ook voor het spellen, het praten
(woordvinding), het horen (moeite met verstaan van anderen bij omgevingslawaai), bij het
onthouden en uit het hoofd leren.
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Er is onderzoek waaruit blijkt dat dyslecten en niet-dyslecten ook op een ander punt van
elkaar verschillen, nl. de leerstijl. Dyslecten hebben over het algemeen een
rechtsgeoriënteerde leerstijl; ze zijn visueel (beelden) en kinesthetisch ingesteld. Ze denken
meer in beelden dan in woorden. Niet-dyslecten hebben daarentegen vaak een
linksgeoriënteerde leerstijl. Leerlingen met deze leerstijl zijn in staat foute informatie
(woorden, cijfers en gedachten) te verwijderen en te vervangen door correcte informatie
(Bouwman, 2014; Kernvisie, 2015).
Zelf zien wij dyslexie niet als een beperking, maar als een talent. Onze ervaring is dat veel
dyslecten sneller denken dan niet-dyslecten. Als zij in hun denkproces fouten maken,
hebben zij een specifiek probleem: het is voor hen moeilijk om de fouten op te sporen en te
corrigeren. Niet-dyslecten met een linksgeoriënteerde leerstijl kunnen dat juist wel. Ze zijn
in staat om de stappen in het denkproces na te lopen en te analyseren.
Diep leren
Diep leren omvat aspiraties, cognitieve en gedragsmatige betrokkenheid, de keuze van
leerstrategieën om het leermateriaal te doorgronden en te begrijpen, het verlenen van
persoonlijke betekenis aan wat er geleerd wordt en de organisatie en integratie van
concepten en ideeën tot samenhangend geheel (Biggs, 2003; Campbell et al., 2001). Diep
leren treedt op als leerlingen zelf kennis construeren, bijvoorbeeld als leerlingen zelf de
leerstof structureren of mentale beelden vormen van de leerstof (Chin & Brown, 2000;
Koopman, Bakx, Beijaard, 2014). Hierdoor ontwikkelen leerlingen een beter begrip van de
leerstof, wat voor hen veel motiverender is dan oppervlakkig leren.
Wie moeite heeft met lezen, komt niet of nauwelijks toe aan het doorgronden, begrijpen en
structureren van het leermateriaal. Dyslexie is dus een ernstige belemmering voor diep
leren, helemaal in het huidige onderwijs. De dyslectische leerlingen van nu ondervinden niet
enkel problemen in taalvakken, maar ook in de exacte vakken. Dat komt doordat de exacte
vakken tegenwoordig in een meer talige vorm worden aangeboden.
Hardop denken als leerstrategie
Hoe kunnen dyslectische leerlingen tot diep leren komen? Waarschijnlijk hebben zij behoefte
aan een andere manier van uitleggen. Auditieve of visuele presentaties van de leerstof
zullen bij hen bijvoorbeeld beter ‘landen’ dan schriftelijke presentaties. De docent die
hiermee rekening houdt, kan een aangepaste aanpak ontwikkelen. Ons onderzoek richtte
zich echter op een andere oplossing: het aanleren van een leerstrategie die de leerling
zelfstandig kan toepassen. Hiermee is een leerling niet afhankelijk van de docent. Dit is een
belangrijk voordeel, want niet elke docent is bereid of in staat om een gerichte aanpak voor
dyslectische leerlingen te ontwikkelen.
In klassikale lessen en bijlessen hadden we al ervaring opgedaan met hardop denken. Dit is
een leermethode die het verkrijgen van een zeer gedetailleerd verslag van het verloop van
de cognitieve processen tijdens een tekstbestudering stimuleert (Vermunt, Lodewijks, &
Simons, 1986). We lieten leerlingen niet alleen hardop denken wanneer ze een tekst
bestudeerden, maar ook wanneer zij een natuurkunde-opgave oplosten. Het leerproces van
leerlingen verbeterde hierdoor.
We verdiepten ons verder in de materie en kwamen op het idee om te onderzoeken of
hardop denken een positief effect heeft op het diep leren van dyslectische leerlingen.
Auditief verwerken van de leerstof zou effectief kunnen zijn, vermoedden we. Dyslectische
leerlingen die Kurzweil software gebruiken, hebben bijvoorbeeld baat bij deze
voorleesfunctie die digitale tekst omzet naar gesproken tekst. We verwachtten verder dat
hardop denkende leerlingen langzamer gaan werken. Ook dat zou gunstig kunnen zijn,
omdat dyslecten door een (te) snelle manier van leren in de knoop kunnen raken.
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Het onderzoek
We formuleerden twee onderzoeksvragen:
1. Welk effect heeft hardop denken op diep leren bij dyslectische leerlingen?
2. Wat is het effect van hardop denken op de motivatie van dyslectische leerlingen?
We hielden het onderzoek onder tien dyslectische scholieren: vijf vmbo-leerlingen, twee
havoleerlingen en drie vwo-leerlingen. Alle deelnemers hadden een dyslexieverklaring. De
vmbo-leerlingen kwamen van een school in het zuiden van Nederland, de andere leerlingen
waren afkomstig van een school in het zuidwesten van ons land. De in dit artikel vermelde
namen zijn pseudoniemen.
Met elke leerling zijn drie sessies gehouden. Tijdens een sessie nam de leerling hardop
denkend een stuk theorie door, om vervolgens drie of vier opgaven over deze stof uit te
werken. Het waren opgaven die een gemiddelde leerling zelfstandig zou moeten kunnen
oplossen. Acht leerlingen kregen uitsluitend theorie en opgaven over het vak natuurkunde.
De stof was eerder behandeld tijdens de lessen natuurkunde. De twee bijlesleerlingen
kregen theorie en opgaven over wiskunde en scheikunde. Zij voldeden wel aan het profiel
van de doelgroep, maar hadden geen natuurkundeles van de onderzoeker.
De leerling werd gevraagd om tijdens het leren hardop te lezen en te denken. De leerling
moest dus alle opkomende gedachten verwoorden en blijven praten. Het aanleren vergde in
het begin wat tijd. De onderzoeker stimuleerde de leerling om het proces op gang te
houden. Als de leerling stil viel, maakte de onderzoeker bijvoorbeeld een opmerking: waar
denk je aan? Of: waar ben je nu mee bezig?
Effect op diep leren
Om het effect van hardop denken op diep leren te toetsen, maakten we gebruik van de
Revised Study Process Questionnaire (Biggs, Kember & Leung, 2001). Deze beproefde
vragenlijst hebben we licht aangepast. Onze lijst bevatte stellingen in twee categorieën: 10
stellingen over een diepe studieaanpak en 10 over een oppervlakkige studieaanpak. Tot de
eerstgenoemde categorie behoorden bijvoorbeeld de volgende stellingen:
Ik ben pas tevreden over mijn werk voor natuurkunde als ik er hard genoeg voor
heb gewerkt.
Ik vind de meeste onderwerpen van natuurkunde interessant en besteed vaak tijd
aan het vinden van meer informatie hierover.
Over belangrijke onderwerpen toets ik mezelf totdat ik de stof helemaal begrijp.
In de tweede categorie werden onder andere de volgende stellingen voorgelegd:
Mijn doel is door zo weinig mogelijk te doen een zo hoog mogelijk cijfer te halen.
Ik vind natuurkunde niet erg interessant, dus ik doe zo weinig mogelijk.
Gewoonlijk doe ik voor natuurkunde alleen datgene wat gezegd wordt wat we
moeten doen; ik denk dat het niet nodig is om meer te doen.
We vroegen de deelnemers om de stellingen te beoordelen op een vijfpuntsschaal. Een score
van 1 betekende ‘helemaal niet mee eens’ en 5 betekende ‘helemaal mee eens’. Een score
van 3.0 geeft een neutraal antwoord weer, een hogere score een hogere mate van
oppervlakkig of diep leren. De vragenlijst is twee keer afgenomen. Eén keer voorafgaand
aan de eerste sessie en een tweede keer na afloop van de derde en laatste sessie.
Analyse met SPSS
De vragenlijsten zijn verwerkt en geanalyseerd met behulp van het statistische
computerprogramma SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Voor de analyse
hebben wij per vraag de gemiddelde score bepaald. De vraag ‘Ik vind dat leren soms net zo
boeiend kan zijn als een goed boek of film’ bleek een verstorende factor te zijn. De vraag
was waarschijnlijk te sturend en niet eenduidig genoeg. Daarom is deze vraag niet
meegenomen in de verdere analyse.
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De onderzoekspopulatie bestond uit tien leerlingen en was dus erg klein. Uit een Cronbach
alfa-analyse in SPSS kwam toch een gemiddelde betrouwbaarheid van 0,750 naar voren,
hetgeen volgens Field voldoende is voor een psychologisch construct (Field, 2005).
Positief effect hardop denken bij havo- en vwo-leerlingen
De resultaten van de vragenlijst over diep leren zijn opgenomen in tabel 1, die per leerling
de scores voor diep leren en oppervlakkig bevat. Zowel de scores van de meting vóór het
onderzoek (kolom: Voor) als de scores van de meting na het onderzoek (kolom: Na) zijn
vermeld.

Oppervlakkig
leren

Leerling

Niveau

Diep leren
Voor

Na

Voor

Na

Cas

vmbo-t 3

3.00

2.78

2.70

2.60

Lars

vmbo-t 3

2.22

2.33

3.40

3.90

Rik

vmbo-t 3

3.11

3.89

2.90

2.20

Viktor

vmbo-t 3

2.78

1.89

3.10

3.40

Yannis

vmbo-t 3

4.00

3.67

2.20

2.40

Caatje

havo 3

3.11

3.33

2.60

2.10

Jan

havo 3

2.44

2.44

3.80

3.20

Mable

vwo 3

2.44

2.67

2.00

2.20

Iona

vwo 3

3.00
3.67
Julian
vwo 4
2.56
4.00
Tabel 1 Resultaten vragenlijst

3.20

2.70

3.80

2.30

In Tabel 2 zijn de gemiddelde resultaten per niveau weergegeven.
Niveau

Oppervlakkig
leren

Diep leren
Voor

Na

Voor

Na

Gemiddelde

vmbo-t

3.02

2.91

2.86

2.90

Gemiddelde

havo

2.78

2.89

3.20

2.65

Gemiddelde

vwo

2.67

3.45

3.00

2.40

Gemiddelde
totaal
2.87
3.07
2.97
2.70
Tabel 2 Resultaten vragenlijsten, gemiddelden per niveau
Bij de vmbo-leerlingen zagen we gemiddeld geen verandering. Hun individuele scores laten
wel grote verschillen zien. Riks score voor oppervlakkig leren nam af van 2.90 naar 2.20,
terwijl zijn score voor diep leren steeg van 3.11 naar 3.89. Een positief resultaat dus. Bij
Viktor zagen we echter het tegenovergestelde: de score voor oppervlakkig leren steeg van
3.10 naar 3.40, terwijl de score voor diep leren van 2.78 naar 1.89 daalde.
Bij de havoleerlingen nam de gemiddelde score voor oppervlakkig leren af van 3.20 naar
2.65 en nam de score voor diep leren toe van 2.78 naar 2.89. Bij de vwo-leerlingen nam de
score voor oppervlakkig leren af van 3.00 naar 2.40, terwijl de score voor diep leren van
2.67 naar 3.45 steeg. In deze beide groepen deed zich dus wel het voorspelde positieve
effect voor.
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Effect op de motivatie
Het effect op de motivatie onderzochten we door elke deelnemer direct na een sessie te
interviewen. We gebruikten een set van negen vragen om te weten te komen wat elke
leerling van hardop denken vindt, welke voor- en nadelen het volgens de deelnemer heeft en
of de leerling verwacht dat hardop denken een blijvend effect op hem/haar heeft.
Alle vragen werden een of meerdere malen gesteld, op relevante momenten. De eerste
vraag ‘Wat motiveert jou om voor natuurkunde te leren?’ werd bijvoorbeeld alleen na de
eerste sessie gesteld. We verwachtten hierop bij volgende sessies namelijk geen andere
antwoorden te krijgen. De vraag ‘Hoe denk je dat hardop denken je resultaten zal
beïnvloeden?’ stelden we juist niet na de eerste sessie, maar wel na de twee volgende
sessies. Na de eerste sessie zouden de deelnemers immers nog geen duidelijk beeld van de
methode hebben.
Resultaten interviews
Het doel van de interviews was inzicht te verschaffen in de relatie tussen diep leren en
motivatie. We brachten de antwoorden onder in vier categorieën:
•
antwoorden die wel over hardop denken gaan, maar geen verband hebben met de
motivatie
Bijvoorbeeld Viktors antwoord op vraag 2: “Hardop denken is proberen alles te verwoorden
wat in je gedachten komt, bv. bij het oplossen van een opgave.”
•
antwoorden die een negatieve invloed van hardop denken indiceren
Bijvoorbeeld Riks antwoord op vraag 4b: “Ben bezig met uitspreken, voelt als
belemmering. Heb waarschijnlijk meer oefening nodig.”
•
antwoorden die wel een verband hebben met hardop denken, maar geen invloed op
de motivatie indiceren
Bijvoorbeeld Iona’s antwoord op vraag 5: “Weet nog niet, pas één keer gedaan.”
•
antwoorden die een positieve invloed op de motivatie indiceren
Bijvoorbeeld antwoord van Cas op vraag 4b: “Beter doordenken, beter nadenken over wat je
aan het doen bent.”
Bij vraag 4a en 4b (resp. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen van hardop denken)
noemden alle leerlingen zowel voordelen als nadelen van hardop denken. Na de derde sessie
noemden ze enkel nog voordelen, behalve Yannis. Uit de transcripties van de antwoorden op
4a blijkt dat alle leerlingen behalve Yannis aangaven dat ze langzamer (7x), meer
geconcentreerd (6x) en meer gestructureerd (6x) met de leerstof bezig waren dan
voorheen. De leerlingen gaven ook aan dat ze daardoor beter leerden en beter onthielden.
Bij vraag 5: “Wat voor gevoel heb je nu bij hardop denken?”, zagen we dat Yannis negatief
begon en bleef. De positieve leerlingen bleven positief. Tijdens het onderzoek werden Cas,
Mabel en Iona iets positiever. Zo antwoordde Cas achtereenvolgens: “Niet fijn.”, “Raar, niet
natuurlijk. Vervelend.” en tot slot “Raar, moet er wel aan wennen.”
Bij vraag 7: “Blijf je hardop denken in de toekomst gebruiken? (ook bij andere vakken?)”,
was alleen Yannis negatief. De andere leerlingen zeiden dat ze het in zekere mate zullen
blijven gebruiken. Jan gaf eerst als antwoord: “Wel om de sommen te maken is dit een fijne
manier.” Helemaal positief was zijn latere antwoord: “Ik doe het nu altijd als het kan.”
Op vraag 8 “Is hardop denken een extra motivatie om natuurkunde te leren?”, antwoordden
zes leerlingen positief. Deze zes zeiden ook dat ze de leerstof beter begrepen.
Het beeld bij de vmbo-leerlingen is divers. Bij Cas en Rik zagen we een licht-positieve
ontwikkeling. Bij Lars (positief), Viktor (neutraal) en Yannis (negatief) zagen we geen
verandering. Daarentegen waren zowel de havoleerlingen als de vwo-leerlingen bij de eerste
sessie al positief over hardop denken; in de volgende sessies bleef dit zo.
Hardop denken lijkt dus de motivatie van de havo- en vwo-leerlingen te bevorderen. We
zagen bij deze groep ook al een positief effect op diep leren. Alle havo- en vwo-leerlingen
gaven daarnaast aan dat ze hardop denken zullen blijven gebruiken en het ook aan andere
leerlingen zullen aanbevelen. Bij Julian zagen we bovendien dat hij tijdens de
onderzoeksperiode hogere cijfers voor zijn toetsen behaalde. Gemiddeld scoorde hij ruim
twee punten hoger. Volgens Julian kwam dat doordat de sessies hem aanspoorden tot beter
en intensiever leren.
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Tot slot enkele interessante quotes uit de interviews. Op de vraag “Hoe denk je dat hardop
denken je resultaten zal beïnvloeden? “ antwoordde Jan: “Het zal de resultaten verbeteren
omdat je nu echt leert.” Iona zei: “Ik zal betere cijfers halen en denk dat ik het ook langer
zal onthouden.” Op de vraag “Blijf je hardop denken in de toekomst gebruiken?” was Julians
antwoord: “Ik doe het nu altijd als ik kan.” Op de vraag “Ga je andere leerlingen ook
aanbevelen om hardop denken te gebruiken?” zei hij: “Ja, ik ga het mijn zus ook leren.”
Kanttekeningen bij de onderzoeksopzet
Het aantal deelnemers was klein. Twee factoren speelden hierbij een rol. Niet alle leerlingen
die we benaderden, waren bereid om aan het onderzoek mee te werken. Daarnaast wilden
we het aantal deelnemers beperkt houden, omdat we ook maar een beperkte hoeveelheid
tijd in het onderzoek konden investeren.
Achteraf bleek dat de leerlingen niet op dezelfde wijze waren geselecteerd. De vmboleerlingen waren afkomstig uit de klassen waaraan Ron Heffels lesgaf. Leo Schonk had de
groep havo/vwo-leerlingen aangevuld met twee bijlesleerlingen. Dit tweetal was bijles gaan
volgen en was waarschijnlijk al meer gemotiveerd. De twee waren het meest positief in hun
antwoorden.
De vmbo-leerlingen gingen in alle sessies aan de slag met leerstof en opgaven van het vak
natuurkunde. Zij werkten met hetzelfde materiaal. Bij de havo/vwo-leerlingen is uitgegaan
van de problemen die leerlingen zelf aangaven. Er is materiaal van de vakken natuurkunde,
wiskunde of scheikunde gebruikt. Of dit de motivatie heeft beïnvloed, is achteraf niet te vast
te stellen. Uit onderzoek blijkt wel dat een hoge mate van autonomie, in dit geval het door
de leerling zelf aandragen van materiaal, een grote invloed kan hebben op de motivatie
(Ryan & Deci, 2008).
Hardop denken verdient aandacht en nader onderzoek
Uit de onderzoeksresultaten trekken we de volgende conclusies:
1. Bij de havo/vwo-leerlingen heeft hardop denken duidelijk een positief effect op diep
leren. Bij de vmbo-leerlingen is dit niet het geval.
2. Hardop denken heeft duidelijk een positief effect op de motivatie van havo/vwoleerlingen. Bij vmbo-leerlingen zien we geen eenduidig beeld.
We hebben ons afgevraagd hoe het verschil tussen vmbo-leerlingen enerzijds en havo/vwoleerlingen anderzijds te verklaren valt. Mogelijk speelt het mattheuseffect een rol. Bij de
ontwikkeling van de leesvaardigheid kan het mattheuseffect zich als volgt manifesteren. Wie
zich de kunst van het lezen vroeg eigen maakt, draagt dit succes mee en zal als oudere
leerling sneller teksten voor gevorderden kunnen lezen en begrijpen. Wie echter van het
begin af aan faalt op dit gebied, bouwt een levenslange achterstand op die zich uitbreidt
naar alle leerprocessen. Leerlingen die minder makkelijk leren lezen, zullen daardoor minder
gaan lezen en hun leesvaardigheid nog minder ontwikkelen. De kloof tussen moeilijk lezende
leerlingen en leesvaardige leeftijdgenoten zal zo steeds groter worden (Hu, Wang, & Jiang,
2006; Stanovich, 1986). In relatie tot ons onderzoek kan het mattheuseffect betekenen dat
de vmbo-leerlingen – slechtere lezers – door de nieuwe leermethodiek ‘overbelast’ worden
en daardoor minder presteren. De havo/vwo-leerlingen, betere lezers, ervaren die
overbelasting niet, waardoor hardop denken bij hen wel een positief effect heeft.
Wat mogelijk ook een rol speelt, is dat vmbo-leerlingen minder uitgedaagd worden. De
prikkel om beter te presteren zal een vmbo-leerling bijvoorbeeld niet snel van
leeftijdgenoten krijgen. Goede studieresultaten behalen is in een vmbo-klas niet ‘cool’. Het
klimaat in havo/vwo-klassen is anders, merken we. Er is competitie, doordat er leerlingen
zijn die hoge cijfers willen halen en andere leerlingen die voor hen niet onder willen doen. De
‘startmotivatie’ van vmbo-leerlingen is dus anders dan die van havo/vwo-leerlingen. Hoe dit
het effect van hardop denken op diep leren beïnvloedt, zou in vervolgonderzoek aan de orde
kunnen komen. Los daarvan is vervolgonderzoek met een grotere populatie sowieso
wenselijk.
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Overigens verwachten wij dat hardop denken bij vmbo-leerlingen op termijn ook een positief
effect zal hebben. Waarschijnlijk hebben zij meer tijd nodig om zich de methode eigen te
maken (Schellings, Aarnoutse, & Van Leeuwe, 2006). Hierbij is het belangrijk dat de docent,
indien nodig, extra sturing en stimulering geeft, zeker als blijkt dat de motivatie op de korte
termijn afneemt.
Uit de interviews maken we op dat leerlingen de leerstrategie hardop denken prima
zelfstandig kunnen toepassen. Ze gaven echter ook aan dat dit in de klas twee bezwaren
heeft. Ten eerste is het niet praktisch, doordat hardop denken andere leerlingen stoort. Ten
tweede kan het niet tijdens een klassikale toets, omdat een hardop denkende leerling dan
voorzegt. Het eerste bezwaar is mogelijk te ondervangen door hardop denken te integreren
binnen samenwerkend leren, een leervorm die in het basisonderwijs wordt toegepast
(Aarnoutse & Schellings, 2003). Mogelijk kunnen andere werkvormen ontwikkeld worden,
zodat hardop denken ook in een klassikale situatie kan worden toegepast. Een andere
oplossing kan zijn dat de leerling in de nabijheid van het klaslokaal, bijvoorbeeld op de gang,
gaat werken. Het bezwaar ten aanzien van toetsen is alleen te ondervangen als de hardop
denkende leerling in een aparte ruimte toetsen maakt.
Voor de besproken bezwaren moeten oplossingen worden gevonden. Ze doen echter niets af
aan de intrinsieke waarde van hardop denken, waarvan wij beiden door eigen ervaring en
ons onderzoek overtuigd zijn geraakt. De docent kan deze leermethodiek inzetten om meer
te differentiëren in zijn lessen. Ook bij remedial teaching en studiebegeleiding kan hardop
denken worden gebruikt. Een docent kan de leermethodiek bovendien afhankelijk van de
situatie aanpassen. De docent kan bijvoorbeeld een stip zetten bij cruciale tekstpassages
waarbij de leerlingen hardop moeten denken (Schellings, 2001). Wilhelm (2001) geeft
diverse suggesties voor klassikale toepassing van hardop denken. Docenten die hiermee aan
de slag gaan, moeten zich wel bewust zijn van de mogelijke gevolgen. In het begin zal dit
meer tijd kosten en het is mogelijk dat hardop denken bij sommige leerlingen niet gaat
werken.
Wij vinden het belangrijk dat hardop denken onder de aandacht komt van alle docenten in
het voortgezet onderwijs. Dyslectische leerlingen hebben immers docenten nodig die de
kennis en de vaardigheid hebben om hun leerproces te triggeren. In het ideale geval is
hardop denken voor leerling en docent een zeer bevredigende methodiek. De docent helpt
de leerling om zichzelf uit te horen, zodat de leerling vervolgens kan vaststellen dat hij de
stof en de opgaven begrijpt. Zo bouwt de leerling zelfvertrouwen op.
Tot slot doen we de suggestie om ook bij niet-dyslectische leerlingen het effect van hardop
denken te onderzoeken. We kwamen op het idee doordat uit het basisonderwijs signalen
komen dat leerlingen van nu te weinig automatiseren. Hardop lezen schijnen leerlingen op
de basisschool ook niet vaak te doen. Zou het kunnen zijn dat hardop denken – net als
automatiseren – ervoor zorgt dat leerstof vaker, langer én dus beter binnenkomt bij zowel
dyslectische als niet-dyslectische leerlingen? Volgens ons is dat nader onderzoek waard!
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Strategisch lezen bij bètavakken

Samen een instrument ontwikkelen voor het verbeteren van de leesvaardigheid van
leerlingen bij bètavakken

Margot Schrauwen

Samenvatting
In de middenbouw van het Norbertuscollege stagneert de taalontwikkeling van leerlingen.
Examens in de bètavakken worden de laatste jaren juist steeds taliger. Dat maakt het
docenten moeilijk om de kennis van hun vak te meten. Docent Nederlands Margot
Schrauwen zette een professionele leergemeenschap (PLG) op met docenten van
bètavakken. Daarin onderzocht ze of leesstrategieën die worden aangeleerd bij het vak
Nederlands ook gebruikt kunnen worden om het tekstbegrip van leerlingen bij bètavakken te
vergroten. Lezen in stappen blijkt ook de leesresultaten in bètavakken te verbeteren. Met
hardop denken en voordoen kunnen bètadocenten de beproefde strategie vloeiend inpassen
in hun lessen.
Inleiding
Het taalniveau van leerlingen die binnenkomen op het Norbertuscollege is hoog. In de
brugklas halen ze meestal de norm om voldoende te kunnen functioneren in de
maatschappij. ‘Dat niveau wordt aangeduid met 2F’, specificeert docent Nederlands Margot
Schrauwen. ‘Bij metingen in het derde en vierde studiejaar blijkt de taalontwikkeling juist te
stagneren. Dat hangt waarschijnlijk samen met het gegeven dat leerlingen steeds minder
bezig zijn met taal. Examens in de bètavakken zijn de laatste jaren juist steeds taliger
geworden. De stagnerende taalvaardigheid van leerlingen en de toename van taal in de
bèta-examens maken het docenten moeilijk om de kennis van hun vak te meten.’
Docenten van bètavakken merkten op dat scores bij toetsen niet correspondeerden met het
beeld dat ze hadden van hun klas. Leerlingen die de stof goed leken te beheersen, maakten
in hun ogen onnodige fouten, doordat ze de opdrachten niet goed lazen. Leerlingen zelf
meldden dat ze lager scoorden op toetsen dan ze hadden verwacht.
Bètadocenten van het Norbertuscollege onderschrijven het belang van taalvaardigheid. Zo
adviseert het Platform Taalgericht Vakonderwijs in het Handboek Taalgericht Vakonderwijs
(2004) docenten om taalvaardigheid binnen het onderwijs centraal te stellen. Om tot een
goed resultaat te komen, zouden ‘taal en denken over het vak en het beroep met elkaar
verbonden moeten worden’.
Volop redenen voor de bètadocenten om in actie te komen. Margot Schrauwen had eerder
onderzoek gedaan naar het gebruik van leesstrategieën bij Nederlands. ‘De directie vroeg
mij om de docenten te ondersteunen.’
Een instrument ontwikkelen in de PLG
‘Ik ben begonnen met het opzetten van een professionele leergemeenschap (PLG). Een
andere docent Nederlands, twee docenten wiskunde en twee docenten scheikunde namen
daar vrijwillig aan deel. Het onderzoek mocht geen project worden van een docent
Nederlands die even vertelt hoe je leesstrategieën moet inzetten. Ik heb de bètadocenten
gevraagd waaraan ze behoefte hebben en samen hebben we het onderzoeksdoel zo
geformuleerd dat zij verder kunnen met het resultaat. We wilden leesvaardigheid een plek
geven binnen het bètaonderwijs op een manier die past bij de docent. Er moest dus niet
alleen een instrument worden ontwikkeld, maar ook een didactiek om het goed te kunnen
gebruiken.’
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Uitgaan van bij leerlingen aanwezige kennis
In de bovenbouw van het Norbertuscollege blijken leerlingen moeite te hebben de stap te
zetten naar een hoger taalvaardigheidsniveau (3F en 4F). Om te ontdekken waarom
leerlingen daar niet in slagen is Schrauwen gestart met wat ze ‘een vooronderzoekje’ noemt.
‘Twintig docenten van bètavakken konden benoemen wat zij als oorzaak van het probleem
zagen. Het vermeende gebrek aan leesvaardigheid kwam al snel boven water. Volgens de
docenten weten leerlingen niet waar ze moeten lezen, hebben ze moeite met het filteren van
gegevens en weten ze niet hoe ze leesstrategieën kunnen inzetten.’
Als docent Nederlands vond Schrauwen het belangrijk om een koppeling te maken met
leesstrategieën die leerlingen bij het vak Nederlands krijgen aangeboden. ‘De kennis die al
aanwezig is bij leerlingen, wilde ik omzetten naar een voor bètadocenten bruikbaar
instrument. Bij het vak Nederlands wordt een stappenplan gebruikt voor de toepassing van
leesstrategieën. Bètadocenten gebruikten dat niet en wisten ook niet of leerlingen ermee
konden omgaan. In de leergemeenschap hebben we bekeken of we dat stappenplan in de
bètapraktijk konden inzetten.’
De theorie van leesstrategieën
De bètadocenten uit de professionele leergemeenschap leerden eerst uit de theorie hoe
leesstrategieën ingezet kunnen worden en wat het effect kan zijn op de leesvaardigheid van
de leerlingen. Dat vond Schrauwen noodzakelijk. ‘Leesstrategieën gebruiken is een
metacognitief proces’, legt ze uit. ‘Een leerling moet beseffen wanneer hij ze kan inzetten,
zodat het een automatisme kan worden. Dat is bekend uit de literatuur (Bimmel, 1999;
Westhof 1993; Westhof, 2012), en mijn onderzoek naar het inzetten van leesstrategieën bij
het vak Nederlands (Schrauwen, 2015) bevestigt dat. De beschrijving die we gebruiken bij
Nederlands heb ik gekoppeld aan de stappen in de Taxonomie van Bloom (SLO, Nationaal
Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling, 2015).’ (Figuur 1)
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lezen

- De tekst
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begrijpen;
- Hoofdzaken uit
de tekst halen.

4. Kritisch
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Betrouwbaarheid
van de informatie
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Taxonomie
van Bloom:
toepassen
creëren
plannen
onthouden

Taak bij het lezen van zakelijke
teksten:

toepassen
evalueren
analyseren
begrijpen

De leerling leest de tekst scannend door.
Hij focust hierbij vooral op het begin en het
einde van de alinea (kernzinnen) en de
afbeeldingen. Daarnaast omcirkelt hij de
moeilijke woorden.

De leerling bekijkt/leest de titel, lead, 1e
alinea, tussenkopjes, illustraties, laatste
alinea, auteur en bron. Daarna noteert hij
wat hij al van het onderwerp weet of welke
voorkennis hij heeft.

De leerling leest de tekst grondig door.
Hierbij arceert hij de
signaalwoorden/gegevens/ begrippen en
formules. Hij schrijft in de kantlijn (of op
een kladblaadje) de trefwoorden op over
deelonderwerpen die besproken worden (of
hij maakt een schematisch overzicht van de
verstrekte gegevens en formules uit de
tekst).

evalueren
analyseren
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De leerling onderstreept de uitspraken
en/of gegevens op basis van autoriteiten
en beoordeelt deze. De leerling gaat na hoe
de context in zijn referentiekader past.

Na het
lezen

5. Evalueren

Nagaan wat het
doel van de
schrijver is.

evalueren

De leerling formuleert de hoofdgedachte
van de tekst en gaat na wat er precies van
hem gevraagd wordt (bijvoorbeeld bij het
oplossen van een specifiek probleem).

6. Zoekend
lezen

Bepaalde
informatie in de
tekst vinden.

toepassen
begrijpen
onthouden

De leerling gebruikt structuurmarkeringen
in de tekst om de informatie te vinden en
de vragen te beantwoorden. Daarnaast
maakt hij gebruik van de op zijn
kladblaadje genoteerde gegevens.

Figuur 1: Het stappenplan lezen (Schrauwen, 2016)
Bloom benoemt de fases die leerlingen doormaken bij het verwerven van kennis. Van
onthouden – stap 1 – via begrijpen, toepassen, analyseren en evalueren tot creëren – stap
6. ‘De Taxonomie is een mooie manier om de kennisniveaus in te delen, wat belangrijk was
om het instrument te verantwoorden in de professionele leergemeenschap. Docenten
kunnen er bijvoorbeeld uit herleiden dat leerlingen die bezig zijn met ‘begrijpen’ ideeën of
concepten moeten kunnen interpreteren of samenvatten, het tweede niveau van de
Taxonomie.’
De PLG als pilotgroep
Het onderzoek bestond uit drie onderdelen:
1. Observatie van leerlingen bij een opdracht; hardop-denkmethode, reflectie en
groepsinterview.
2. Lesbezoeken; uitproberen van het ontwerp en de didactiek bij twee
scheikundelessen; observatie met de kijkwijzer.
3. Vragenlijst en interviews bij vijf docenten.
De bètadocenten uit de PLG fungeerden onder meer als pilotgroep. In een aantal
‘minionderzoekjes’ toetsten ze de theorie in de praktijk. ‘Ze observeerden ieder individueel
twee leerlingen die ze vroegen hardop te denken tijdens het maken van een willekeurige
oefening. Daarbij hebben ze gelet op wat een goede leerling onderscheidt van een slechte.
Als iemand goed scoort, hangt dat dan samen met leesvaardigheid? En waarom loopt een
slechte leerling vast? De observaties zijn besproken in de PLG. Het verschil tussen goede en
slechte leerlingen gaf de docenten inzicht in de leesstappen die vereist zijn om te komen tot
volledig tekstbegrip en een goed leerresultaat.’
De docent is de expert
‘Voor het ontwerpen van het instrument hebben ik onderzocht wat in de literatuur te vinden
is over het inzetten van leesstrategieën in bètavakken. Zo ontdekte Prenger (2005), een
wiskundige, in het onderzoek Taal Telt dat leerlingen die afhaken op het laagste niveau niet
alleen onbekend zijn met de wiskundetaal, maar ook gewone schooltaalwoorden niet
helemaal begrijpen. Op mesoniveau blijken leerlingen moeite te hebben om conclusies te
trekken uit wat ze gelezen hebben.’
Om inzicht te krijgen in het proces van kennisverwerving en te ontdekken waar een leerling
vastloopt, pleit Prenger (2005) voor hardop denken. De docent moet de leesstappen
aanbieden en ze de klas aanleren door het voor te doen.
‘Prenger gebruikt begrippen uit de taalkunde’, stelt Schrauwen tevreden vast. ‘Het was mooi
om te ontdekken dat de didactiek die wordt aanbevolen bij Nederlands (Bimmel, 1999;
Westhoff, 1993; Mulder, 1996; Meestringa, 2006) overeenkomt met wat blijkt te werken bij
de bètawetenschappen. De docent is de expert die kan voordoen hoe leerlingen strategieën
het beste kunnen inzetten. Hardop denkend laat hij zien welke leesstappen worden gezet en
welke denkstappen daaraan voorafgaan.’
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Docent Nederlands geeft scheikundeles
Modelling, wordt dit ook wel genoemd, voordoen. Om die strategie onder de knie te krijgen,
experimenteerden de docenten uit de PLG ermee in hun klassen. ‘De juiste lesaanpak
bepalen, was een belangrijk onderdeel van het ontwerponderzoek. Omdat er in de literatuur
weinig over te vinden is, moesten we zelf aan de slag.’
De vijf docenten hebben het stappenplan dat werd gebruikt bij Nederlands getest in hun
lessen. Twee docenten scheikunde namen vervolgens deel aan lesbezoeken. ‘Ik heb als
docent Nederlands een docent scheikunde geobserveerd en merkte dat het stappenplan zich
als vanzelfsprekend liet invoegen in zijn les. Bij de nabeschouwing gaf de docent aan dat hij
daarnaast accenten kon leggen die belangrijk zijn voor zijn vak. Met de hardopdenkmethode was hij bewust bezig met lezen, maar ook met het verbeteren van zijn eigen
vakdidactiek en het verbreden van de vakkennis van de leerlingen.’
Vervolgens werden de rollen omgedraaid en gaf Schrauwen een scheikundeles terwijl de
scheikundedocent observeerde. ‘Ik had geen voorbereidingstijd. Aan de hand van
leesstrategieën en de hardop-denkmethode heb ik lesgegeven terwijl de docent mij
observeerde.’
Niet in het minst tot haar eigen verbazing kon Schrauwen het scheikundevraagstuk voor 80
procent oplossen. ‘De scheikundedocent had geen effectmeting meer nodig: “Als een leek
een 6-vwo-examen kan ontleden aan de hand van leesstrategieën en logische denkstappen,
is dit de sleutel tot succes”, was zijn reactie.’
Het stappenplan werkt!
‘Ik heb de vijf deelnemers van de PLG ondervraagd aan de hand van negen stellingen met
een vijf-puntsschaal (zeer mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, zeer mee oneens).
De twee scheikundedocenten die hadden deelgenomen aan de lesbezoeken heb ik een-opeen geïnterviewd over de stellingen van de vragenlijst. De drie andere docenten (twee
wiskundedocenten en een docent Nederlands) hebben de enquête online ingevuld.’
Vooral de twee docenten die hadden deelgenomen aan de lesbezoeken waren enthousiast.
‘Ze meldden dat ze meteen al verschillen konden zien bij leerlingen. Voor het eerst werden
de kladblaadjes gebruikt, er werden notities gemaakt op toetsen, en een leerling die nog
nooit voldoendes had gehaald scoorde goed toen hij het stappenplan had gebruikt. Het
stappenplan was bovendien gemakkelijk te integreren in de lessen en – belangrijk – vergde
geen extra tijd.’
Beide docenten beaamden de stelling ‘lezen in stappen heeft een positief effect op de
leerresultaten van mijn vak’. Van de twee wiskundedocenten was één het eens met de
stelling. De derde docent (Nederlands) was neutraal.
‘De twee scheikundedocenten hebben binnen hun sectie veel gesproken met collega’s over
de implementatie van het instrument’, zegt Schrauwen. ‘Bij wiskunde gebeurde dat minder.
Ik weet ook niet zeker of deze docenten het stappenplan hebben getest in hun lessen. Dat
zou de wat lauwere reactie kunnen verklaren.’
Hetzelfde klepje openzetten
Volgens de docenten waren de leerlingen aanvankelijk wat terughoudend. ‘Ze vreesden dat
woorden omcirkelen en tekstgedeeltes markeren extra tijd zou vergen. Toen ze bij de
scheikundeles die ik gaf zagen hoe ik de opgave met het gebruik van leesstrategieën voor
een groot deel kon oplossen, waren ze verrast. Het maakte het extra gemakkelijk om de
leerlingen later duidelijk te maken dat hetzelfde stuk tekst teruglezen meer tijd vergt dan
leesstrategieën toepassen die ze ook al inzetten bij Nederlands. Bij de bètavakken kunnen
ze hetzelfde klepje openzetten.’
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Lezen in stappen kan worden ingezet om de leesvaardigheid bij de bètavakken te vergroten,
blijkt zowel uit de lesbezoeken als uit de vragenlijsten. Om leerlingen zelf nieuwe
leesstrategieën te laten ontwikkelen en ervoor te zorgen dat ze beklijven, kan de docent ze
hardop voordoen. Door regelmatig te oefenen gaan de leerlingen aanvoelen wanneer ze de
strategie moeten inzetten. ‘Op deze manier kan het instrument volgens de Taxonomie van
Bloom meegroeien met de kennisontwikkeling van de leerling. Kritisch beschouwen of wat je
leest wel aansluit bij je referentiekader, is bijvoorbeeld een stap waar je leerlingen uit de
middenbouw wel op kunt wijzen, maar die ze misschien pas later automatisch zetten.’
Als een olievlek
De docenten van de professionele leergemeenschap beschikken nu over een instrument dat
vloeiend aansluit bij hun lessen en ruimte laat voor eigen accenten. In het nieuwe schooljaar
(2016-2017) willen ze de hele bètafaculteit overhalen om het stappenplan en de hardopdenkmethode te gaan gebruiken. ‘Door hun enthousiasme over het instrument dat ze
hebben ontwikkeld, zijn ook de gamma-docenten geïnteresseerd geraakt. Er is ook al gestart
met het werven van leden voor een professionele leergemeenschap met docenten biologie,
natuurkunde en scheikunde (BiNas). Zo kan de methode zich als een olievlek door de school
verspreiden.’
Schrauwen vond het ‘spannend en leerzaam’ om een professionele leergemeenschap op te
zetten. ‘Soms veroorzaakte mijn rol verwarring. Als onderzoeker wilde ik het naadje van de
kous weten. Tegelijkertijd moest ik draagvlak creëren, de inhoud van de bijeenkomsten
bepalen en de grote lijn in de gaten houden. Gesprekken mochten niet oeverloos worden en
collega’s moesten zich nuttig voelen.’
Ze heeft veel onderzoek gedaan, maar dat was minder interessant dan dit
praktijkonderzoek. ‘Ik durfde niet te hopen dat er een toepasbaar instrument uit zou rollen.
De docenten uit de professionele leergemeenschap hebben daarbij een cruciale rol gespeeld.
Ze hebben binnen hun secties en faculteit draagvlak gecreëerd en bij de directie gepleit voor
vervolgonderzoek. Het zou mooi zijn als straks dankzij een schoolbrede leesaanpak onze
leerlingen er om bekendstaan dat ze kunnen omgaan met grote hoeveelheden stof, dat ze
hoofdlijnen uit teksten kunnen halen en dat ze daarvan profiteren in het vervolgonderwijs.’
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Uniforme rekentechnieken

Een verkenning voor het invoeren van vakoverstijgende rekenafspraken op het Dr.
Mollercollege

Paul Saladin
Leerlingen volgens vastgelegde formules leren rekenen, zou verspilling van lestijd kunnen
voorkomen. In een enquête onder sectievoorzitters onderzocht Paul Saladin in schooljaar
2013-2014 het draagvlak voor het gebruik van uniforme rekentechnieken op het Dr.
Mollercollege. Hij vergeleek ook de lesmethoden van rekenen met de door de overheid
bepaalde referentieniveaus. Dit leidde tot een boekje met uniforme, vakoverstijgende
rekenafspraken, dat vanaf schooljaar 2014-2015 wordt geïmplementeerd in het rekenbeleid
van de school.
Paul Saladin: ‘De brugklassers waren razend enthousiast toen het boekje werd uitgedeeld.
Ze hadden nog nooit verschillende rekenmethodes bij elkaar zien staan’
Hij zag zijn leerlingen nogal eens worstelen met rekenproblemen, vertelt Paul Saladin,
docent Management en Organisatie op het Dr. Mollercollege. ‘Onnodig worstelen, want uit
gesprekjes met collega’s bleek vaak dat zij in hun lessen een bepaalde rekenmethode al
uitvoerig uit de doeken hadden gedaan. Als een wiskunde-collega mij vertelde hoe hij een
vraagstuk oploste, kon ik in een volgende les refereren aan de strategie die de leerlingen bij
dat vak gebruiken. Daardoor ging bij hen een lampje branden.’
Saladin wilde een vorm vinden om de willekeurig gebruikte rekenmethodes te uniformeren,
zodat leerlingen in alle lessen waarin wordt gerekend bij overeenkomstige opgaven dezelfde
instructies zouden kunnen volgen. ‘Een boekje samenstellen met uniforme rekenmethodes
voor alle studenten, van de brugklas tot vwo-6. Dat moest lukken in één schooljaar!’
Minder tijdverspilling
Veel lestijd gaat verloren met hetzelfde probleem telkens weer op een andere manier
uitleggen, had Saladin ervaren. ‘Terwijl de docent aanneemt dat een methode al eens bij
een ander vak is uitgelegd, veronderstellen de leerlingen dat het over iets totaal anders
gaat. Ze kunnen de link niet leggen. Als een school daarentegen kiest voor vakoverstijgende
rekenafspraken, worden overeenkomstige probleemstellingen bij verschillende secties en
door verschillende docenten telkens op dezelfde manier behandeld. Waardoor niet onnodig
tijd wordt verspild.’
Om de rekenvaardigheid van leerlingen te verbeteren, zijn op het Dr. Mollercollege al eerder
extra rekenlessen ingevoerd in de brugklas en op havo-4 en vwo-5, het leerjaar vóór de
eindexamens. ‘Toch kunnen docenten niet uitgaan van een bepaald basisniveau op het
gebied van rekentechnieken’, weet Saladin. ‘Dat kan leiden tot onzekerheid over wat
maximaal haalbaar is met een les of een lessencyclus. Waardoor uiteindelijk ook de
slagingskans bij het centraal getoetste rekenexamen kan afnemen.’
Relevante secties onderscheiden
Om docenten en leerlingen te kunnen laten werken volgens uniforme rekenafspraken, heeft
Saladin de medewerking nodig van de sectievoorzitters en de docenten van de vakken
waarvoor rekentechnieken relevant zijn. ‘Zij hebben de sleutel in handen.’ Ook leerlingen
hebben een taak: ‘Zij kunnen straks aangeven of de uniforme rekentechnieken bijdragen
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aan een beter begrip van de lesstof bij de diverse rekenvakken.’ De directie zou moeten
waken over een geregelde herijking van de overeengekomen rekentechnieken.
Saladin legde de fasen van het onderzoek met de erop aansluitende methodes van
dataverzameling vast in een schema (zie figuur 1). ‘Het beantwoorden van de verschillende
deelvragen zou uiteindelijk moeten resulteren in een set uniforme rekentechnieken.’
DEELVRAAG
Methode
| dataverzameling
A. Vooronderzoek
Hoe ziet het rekenbeleid op het Dr. Mollercollege
Bevragen
Beschrijvend
er op dit moment uit?
Welke vakken binnen de school worden
Bevragen
Beschrijvend
beschouwd als rekenrelevante vakken?
Is er voldoende draagvlak voor de ontwikkeling
Bevragen
Beschrijvend
van uniforme rekentechnieken binnen de school?
Wat zijn de voordelen en nadelen van het
toepassen van uniforme rekentechnieken in
Bestuderen
Beschrijvend
rekenrelevante vakken?
B. In kaart brengen
Welke rekentechnieken zijn van toepassing binnen
Bestuderen
Beschrijvend
de rekenrelevante vakken?
Welke rekentechnieken zouden uniform moeten
Bestuderen
Beschrijvend
worden aangeboden?
C. Referentieniveaus
Welke uniforme rekentechnieken zijn bruikbaar
Bevragen
Vergelijkend
binnen de rekenrelevante vakken?
Welke eisen stelt de school aan het te bereiken
Bevragen
Beschrijvend
rekenniveau van de leerling?
D. Organisatorisch
Welke bijdrage kan het vak ‘Rekenen’ leveren aan
Bevragen
Evaluerend
het uniformeren van rekentechnieken?
Hoe bereiken de uniforme rekentechnieken
Beschrijvend
Bevragen
uiteindelijk de leerling?
/ Evaluerend
Figuur 1: de verschillende onderzoeksfasen met de daarbij behorende methode van
dataverzameling
Om het draagvlak voor de uniformering te toetsen, begint hij met het afnemen van een
enquête onder de sectievoorzitters. ‘Ik koos voor deze groep omdat deze docenten een
schakelfunctie vervullen tussen de leiding en de vakdocenten’, legt hij uit. ‘Van de
sectievoorzitters van rekenrelevante vakken wilde ik uiteindelijk te weten komen of ze het
uitleggen van verschillende rekentechnieken ervaren als een belemmering voor de
voortgang van hun lessen. Ik wilde bovendien onderzoeken of ze op de hoogte waren van de
door de overheid vastgestelde referentieniveaus rekenen.’
De sectievoorzitters konden hun antwoorden op een aantal stellingen weergeven op een
schaal van 0 (= helemaal mee oneens) tot 5 (= helemaal mee eens), en deze vervolgens
naar aanleiding van open vragen nuanceren. Met het antwoord op de eerste vraag hoopte
Saladin de rekenrelevante secties te kunnen onderscheiden. ‘Van de 22 voorzitters bleken
die van biologie, natuurkunde, economie, informatica, scheikunde, wiskunde en algemene
natuurwetenschappen hun vak te beschouwen als rekenrelevant. Voor de andere voorzitters
stopte na deze vraag de deelname aan het onderzoek.’
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Voordelen voor leraren en leerlingen
De zeven sectievoorzitters die de enquête volledig hebben ingevuld, blijken in ‘hoge mate’
bereid te zijn om uniforme rekenafspraken te maken en die op te nemen in hun lessen.
Saladin: ‘Allemaal wezen ze rekenen aan als het meest voor de hand liggende vak voor de
implementatie. Over het medium hebben ze geen concrete uitspraken gedaan, maar een
poster leek ze minder geschikt. En op één na waren de sectievoorzitters het erover eens dat
het uniformeren de lessen efficiënter zal maken.’ De sectievoorzitters veronderstellen dat
uniformering docenten voordelen kan opleveren zoals:
•
tijdwinst
•
handvatten voor een eenduidige didaktiek
•
voorkoming van herhaling van basisvaardigheden
•
snellere detectie van fouten in rekentechnieken
•
meer vakoverstijgende samenhang
•
gebruik van dezelfde basisset rekentechnieken door alle leerlingen.
Leerlingen zouden voordelen kunnen ondervinden zoals:
•
tijdwinst
•
tempo en inzicht
•
strategie en getalvaardigheid
•
beter te begrijpen uitleg van de docent en/of medeleerling
•
handvatten voor het oplossen van (reken)opgaves
•
eenheid van instructie.
Niveaus en methodes vergelijken
Saladin brengt vervolgens de rekentechnieken die van toepassing zijn binnen de
rekenrelevante vakken (zie schema 1, deelvraag B) in kaart. ‘In de brugklas van het Dr.
Mollercollege gebruiken we het rekenboekje Getal en ruimte’, vertelt hij. ‘En in het
voorlaatste jaar Got It!, een methode waarmee leerlingen zelfstandig op de pc oefenen. De
sectievoorzitters hebben ervoor gekozen om de bij de vakken rekenen en wiskunde
gebruikte rekentechnieken te vergelijken met deze twee methodes.’
Voor rekenen heeft de Rijksoverheid niveaus vastgesteld voor de onderdelen getallen,
verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Saladin: ‘Bij ieder onderdeel uit de
vergelijking tussen deze referentieniveaus en de op school gebruikte methodes heb ik de
sectievoorzitters gevraagd of deze voor hun vak van toepassing was. Zo kon ik achterhalen
op welke punten de school al voldeed aan de referentieniveaus. Methodes die al voldeden,
hoefden niet te worden verbeterd en kon ik zo opnemen.’
In vier bijeenkomsten hebben de zeven sectievoorzitters tenslotte een selectie gemaakt van
bruikbare, te uniformeren rekentechnieken. ‘Omdat het vier referentieniveaus betrof,
bespraken we elke keer een onderdeel. Na de besprekingen hebben we telkens de
rekenmethode verfijnd, waarna de sectievoorzitters het concept in hun team bespraken.
Dankzij de verbeterpunten waarmee ze terugkwamen, kon ik uiteindelijk de optimale
methodes vastleggen.’
Verspreiding van de rekenafspraken
Zo stelde Saladin ‘grofweg’ een concept samen voor zijn boekje Uniforme Rekenafspraken
Dr. Mollercollege. ‘Toen dat klaar was, zijn we weer met de sectievoorzitters bij elkaar gaan
zitten. Mijn belangrijkste vragen waren: kunnen jullie je voorstellen dat je een dergelijk
boekje gaat gebruiken in je lessen? Willen jullie straks op de hierin beschreven manier een
bepaald rekenprobleem gaan uitleggen?’
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Het antwoord was een volmondig ja. Ruim voor het einde van schooljaar 2013-2014 kon
Saladin dan ook de definitieve versie van zijn boekje presenteren. ‘Dat doel had ik dan toch
bereikt: er lag een kant-en-klaar product.’ Om alle belanghebbenden optimaal te kunnen
laten profiteren van dat product adviseert hij in zijn verslag om:
•
•
•
•

Een rekencoördinator aan te stellen die het nieuwe schooljaar begint met een
instructie Uniforme Rekenafspraken voor de secties.
Uniforme Rekenafspraken op te nemen in het lesprogramma van het vak rekenen en
beschikbaar te stellen aan iedere belanghebbende binnen het Dr. Mollercollege.
De lessen rekenen te verdelen over alle rekenrelevante vaksecties.
De rekencoördinator en sectievoorzitters/secties periodiek Uniforme Rekenafspraken
te laten evalueren.

‘Ondertussen was een rekencoördinator aangesteld’, vervolgt Saladin. ‘Dat was één van mijn
aanbevelingen. Die heeft ervoor gezorgd dat de boekjes werden geprint. Met de notitie dat
het een document in ontwikkeling is – er kunnen immers altijd foutjes in zijn geslopen – zijn
ze bij aanvang van het schooljaar eerst uitgedeeld in alle brugklassen, en later ook in de
klassen voorafgaande aan het eindexamenjaar. Om andere leerlingen de mogelijkheid te
geven het boekje te downloaden, is het opgenomen in de elektronische leeromgeving.’
Het doel is nog niet bereikt
‘De brugklassers waren razend enthousiast toen het boekje werd uitgedeeld’, herinnert hij
zich. ‘Ze hadden nog nooit op deze manier verschillende rekenmethodes bij elkaar zien
staan. Van de rekencoördinator hoorde ik dat het boekje veelvuldig wordt gebruikt, maar het
wordt alleen nog gedoceerd bij rekenen. De vraag is nu hoe we de uniforme
rekentechnieken verder in de school kunnen verspreiden.
Vanzelfsprekend is hij blij dat er een kant-en-klaar product ligt. ‘Ik heb echter onderschat
hoe moeilijk het is om leerlingen er optimaal van te laten profiteren. De brugklassers worden
er weliswaar mee opgevoed en de docenten krijgen het boekje, maar het doel dat iedere
docent van de rekenrelevante secties volgens de afspraken rekenen gaat doceren, is nog
niet bereikt.’
Het rekenbeleid op het Dr. Mollercollege zou volgens Saladins aanbevelingen in praktijk
moeten worden gebracht door per sectie aangewezen rekendocenten. ´Die zouden de
rekenafspraken laten uitwaaieren over hun secties. Docenten handhaven immers graag hun
eigen werkwijze. Als in elke sectie een rekendocent met het boekje aan de slag moet, gaat
hij de in de rekenlessen gebruikte technieken vanzelfsprekend ook toepassen in zijn eigen
lessen, was de veronderstelling. Zo zou iedere afdeling langzaam maar zeker vertrouwd
raken met de rekenformats.´
In schooljaar 2015-2016 zou iedere sectie een rekendocent leveren. ‘Die intentie werd
echter doorkruist door afwegingen in het personeelsbeleid’, moest Saladin tot zijn spijt
concluderen. ‘Alle rekenlessen zitten, net als voorheen, nog bij wiskunde. Ik hoop dat ze in
het komende schooljaar over de verschillende secties verdeeld kunnen worden.’
De vakoverstijgende rekenafspraken zouden binnen de dagelijkse lespraktijk niet alleen een
flinke tijdbesparing kunnen opleveren, maar bovendien de resultaten van leerlingen kunnen
verbeteren, veronderstelde Saladin aanvankelijk. Hoe staat het daarmee?
´Vanaf schooljaar 2016-2017 zouden onze leerlingen glansrijk moeten kunnen slagen voor
de rekentest. Uit toetsen van het afgelopen schooljaar blijkt al dat ze voldoen aan het
vereiste niveau. Maar nog lang niet alle leerlingen hebben profijt van de Uniforme
Rekenafspraken. Daarvoor is vereist dat vertegenwoordigers van de verschillende secties
samen bespreken hoe ze aan de hand van het boekje efficiënter les zouden kunnen geven.
Pas dan krijgen docenten zicht op het basisniveau aan rekentechnieken bij de leerlingen en
kunnen ze effectiever doceren, waardoor leerlingen de stof beter kunnen verwerken.’
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Scherpe vragen leren formuleren
Aanvankelijk wilde Saladin in het boekje bij elk onderdeel van de referentieniveaus
vermelden voor welk vak en welk leerjaar de rekenmethode van toepassing was. ‘Voor de
leerlingen bleek dit echter niet relevant te zijn. In de sectievoorzittersgroep hebben we
daarom besloten dat onderdeel te laten vervallen.’
Achteraf concludeert hij dat zijn deelvragen aan het begin van het schooljaar (zie figuur 1)
onvoldoende verfijnd waren. ‘Ik was te breed bezig en voor één leerjaar was de
onderzoeksopdracht te uitgebreid. Om een eindproduct te kunnen maken, wat mijn ultieme
doel was, moest ik keuzes maken. De leerjaren en de vakken toevoegen, zou te veel tijd
hebben gekost en bleek bovendien niet nodig. Dat is een leerpunt.’
Over onderzoek doen heeft hij sowieso veel geleerd dat bruikbaar is in zijn lessen,
onderstreept hij. ‘Onderzoek beter faseren, de onderzoeksvraag scherp formuleren en
opsplitsen in deelvragen vond ik moeilijk. Ook leerlingen worstelen daarmee. Ik kan hun nu
beter begeleiden bij het omzetten van een hypothese in een scherp geformuleerde
onderzoeksvraag.’

---
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