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Samenvatting 

In het jaar 2015 is er een nieuw examenprogramma in werking getreden voor het vak 

wiskunde B op het vwo. Binnen het domein van de meetkunde zijn er wijzigingen 

aangebracht in het curriculum. Deze wijzigingen hebben invloed op de mogelijkheden voor 

leerlingen om te leren redeneren en bewijzen. In deze studie is onderzocht welke 

leermogelijkheden leerlingen in klas 5 vwo bij het vak wiskunde B hebben om te leren 

redeneren en bewijzen binnen het nieuwe examenprogramma. Dit is onderzocht door middel 

van een literatuuranalyse, een uitgebreide tekstboekanalyse van de tekstboeken van de 

methode ‘Moderne Wiskunde’ en lesobservaties en interviews met leerlingen in diverse 

klassen van twee middelbare scholen in Nederland. De onderzoekssituatie is bekeken vanuit 

het perspectief van de leerlingen. Het docentperspectief is in dit onderzoek slechts ten dele 

naar voren gekomen, maar in het complementaire afstudeeronderzoek van Bart de Wit (in 

voorbereiding) staat het docentperspectief voorop. Uit het onderzoek is gebleken dat er 

binnen het nieuwe formele curriculum, ondanks de beperktere aandacht voor het leren 

redeneren en bewijzen, mogelijkheden zijn om leerlingen te leren redeneren en bewijzen. 

Wel zijn er in dit onderzoek verschillende factoren gevonden die deze leermogelijkheden in 

de praktijk beperken. Er is gebleken (1) dat veel leerlingen geen juiste perceptie hebben van 

begrippen die een belangrijke rol spelen bij het redeneren en bewijzen, (2) dat er te weinig 

aandacht is voor de ontwikkeling van hun redeneervaardigheden en (3) dat leerlingen veelal 

niet weten hoe ze een wiskundig bewijs moeten noteren. Daarnaast is uit het onderzoek 

gebleken (4) dat leerlingen te weinig voorbeeldredeneringen en –bewijzen tot hun 

beschikking hebben en (5) dat de curriculumwijziging bij leerlingen (en bij docenten) voor 

onzekerheid zorgt. Deze beperkende factoren kunnen worden opgeheven als docenten zich 

bewuster worden van de  inhoud van het curriculum, van de inhoud van de tekstboeken die 

zij gebruiken en van de voorkennis van hun leerlingen. Ook kunnen docenten de 

leermogelijkheden voor leerlingen vergroten door meer tijd investeren in de ontwikkeling van 

de redeneervaardigheden van leerlingen, door te zorgen voor actieve communicatie in de 

klas en door met leerlingen afspraken te maken over hoe bewijzen op een juiste en volledige 

wijze genoteerd kunnen worden. 

 Trefwoorden: wiskunde B, meetkunde, redeneren, bewijzen, curriculumwijziging.  
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1. Inleiding 

Dit onderzoek gaat over het leren redeneren en bewijzen binnen het domein van de 

meetkunde in klas 5 vwo binnen het vak wiskunde B, na de curriculumwijziging van 2015. In 

september van dat jaar is er in alle vierde klassen van de havo en het vwo een start gemaakt 

met een nieuw examenprogramma voor wiskunde. Met de wijziging van het curriculum van 

het vak wiskunde B heeft zich een belangrijke verandering voorgedaan op het domein van 

de meetkunde. Het domein ‘Gb: Voortgezette meetkunde’ uit het examenprogramma van 

2007 is vervallen. Dit domein was gericht op het redeneren, bewijzen en construeren in de 

Euclidische meetkunde (College voor Toetsen en Examens vwo, havo, vmbo, 2015). In het 

nieuwe examenprogramma van 2015 is het bovengenoemde domein vervangen door het 

domein ‘E: Meetkunde met coördinaten’, dat gericht is op algebraïsche methoden en 

technieken in de analytische meetkunde (College voor Toetsen en Examens vwo, havo, 

vmbo, 2016). In het nieuwe curriculum wordt de meetkunde dus vanuit een ander perspectief  

bekeken. De nadruk lijkt nu meer te liggen op het aanleren van productieve algebraïsche 

vaardigheden van leerlingen en niet meer op het leren redeneren en bewijzen.  

 
Traditioneel gezien is het domein van de meetkunde het enige domein van het 

examenprogramma waarin het redeneren en bewijzen in de wiskunde aan bod komt. Dit is 

een typisch verschijnsel op middelbare scholen (Stylianides, 2007). Volgens Kilpatrick, 

Swafford en Findell (2001) is adaptief redeneren echter een van de vijf benodigde elementen 

om succesvol wiskunde te leren. Redeneringen kunnen gebruikt worden om feiten, 

procedures, concepten en oplossingsstrategieën aan elkaar te koppelen. Bovendien zijn 

bewijzen en bewijsvoeringen fundamenteel voor het ontwikkelen en begrijpen van wiskunde 

(Stylianides, 2007). Het bewijzen in de wiskunde is daarom een essentieel instrument om 

een dieper wiskundig begrip bij leerlingen te bevorderen (Hanna & Jahnke, 1996). De 

wetenschap van de wiskunde is opgebouwd uit axioma’s, definities en stellingen en bij 

exacte studies in het hoger onderwijs is er dan ook veel aandacht voor bewijzen. Daarom 

wordt in deze studie onderzocht welke mogelijkheden het nieuwe examenprogramma biedt 

om leerlingen te leren redeneren en bewijzen in de meetkunde.  

 

Door middel van een literatuuronderzoek, een uitgebreide tekstboekanalyse, lesobservaties 

bij verschillende klassen en door interviews met leerlingen uit deze klassen is onderzocht 

wat de mogelijkheden zijn om te leren redeneren en bewijzen. De algemene 

onderzoeksvraag van dit onderzoek is dus: ‘Welke mogelijkheden hebben leerlingen bij het 

vak wiskunde B in klas 5 vwo om te leren redeneren en bewijzen binnen het domein 

‘meetkunde met coördinaten’ in het nieuwe examenprogramma van 2015?’. Op basis van de 
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onderzoeksresultaten is er een aanbeveling geschreven om de leermogelijkheden van deze 

leerlingen te verbeteren. Dit onderzoek is van belang voor wiskundedocenten, voor 

studenten die een lerarenopleiding voor het vak wiskunde volgen en voor hun 

lerarenopleiders. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van het nieuwe 

examenprogramma en dat zij kennis hebben van de mogelijkheden om leerlingen te leren 

redeneren en bewijzen binnen dit examenprogramma   

 

In het volgende hoofdstuk worden de onderzoeksvraag beschreven en de deelvragen die zijn 

opgesteld om, na de opzet en uitvoering van het onderzoek en de interpretatie van de 

resultaten, tot een conclusie op de onderzoeksvraag te kunnen komen.  
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2. Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek wordt bestudeerd wat de mogelijkheden zijn om de huidige en toekomstige 

leerlingen van klas 5 vwo bij het vak wiskunde B binnen het domein ‘meetkunde met 

coördinaten’ te leren redeneren en bewijzen in de wiskunde. Daartoe is de volgende 

onderzoeksvraag opgesteld.  

 
Welke mogelijkheden hebben leerlingen bij het vak wiskunde B in klas 5 vwo om te leren 

redeneren en bewijzen binnen het domein ‘meetkunde met coördinaten’ in het nieuwe 

examenprogramma van 2015? 

 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn er vier deelvragen opgesteld.  
 

(1) Welke onderzoeksresultaten zijn er binnen het onderzoeksgebied van het leren 

redeneren en bewijzen in de wiskunde al bekend, in het bijzonder binnen het domein van 

de meetkunde? 

(2) Hoe worden het begrip ‘bewijs’ en de vaardigheid van het redeneren en bewijzen in de 

meetkunde gepresenteerd in de tekstboeken van leerlingen, zowel in de boeken die 

behoren tot het oude examenprogramma als de boeken die behoren tot het nieuwe 

examenprogramma? 

(3) Welke leermogelijkheden hebben leerlingen in de les met betrekking tot het leren 

redeneren en bewijzen in de meetkunde?  

(4) Wat is de perceptie van het wiskundig redeneren en bewijzen bij leerlingen nadat zij in 

klas 5 vwo gewerkt hebben met het nieuwe examenprogramma?  

  
In het volgende hoofdstuk wordt het theoretisch kader van dit onderzoek beschreven. Daarin 

worden de begrippen die een grote rol spelen in dit onderzoek uitgelegd en worden 

bestaande theorieën en ideeën beschreven die  betrekking  hebben op de bovenstaande 

onderzoeksvragen. 
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3. Theoretisch kader 

In dit theoretisch kader worden eerst verschillende begrippen uitgelegd die betrekking 

hebben op de meetkunde, op het redeneren en bewijzen en op het curriculum. Vervolgens 

wordt er een impressie gegeven van resultaten uit eerdere onderzoeken die gedaan zijn naar 

het leren redeneren en bewijzen in de Euclidische meetkunde.  

 

3.1 Euclidische en analytische meetkunde 

Een meetkunde is in het algemeen een wiskundig model met betrekking tot relaties tussen 

objecten die ‘punten’ genoemd worden. Elke meetkunde wordt bepaald door een 

verzameling axioma’s die elkaar niet tegenspreken. Deze axioma’s worden wel of niet zo 

gekozen dat het model correspondeert met fysische ruimtelijke relaties (Korn & Korn, 2000). 

De Euclidische meetkunde is een wiskundig systeem dat wordt toegeschreven aan de 

Griekse wiskundige Euclides van Alexandrië. Op basis van vijf axioma’s worden stellingen 

afgeleid waarmee het systeem wordt opgebouwd. Dit wordt gedaan zonder daarbij 

coördinaten te gebruiken. Dit in tegenstelling met de analytische meetkunde – ook wel 

Cartesische meetkunde genoemd – waarin elk punt vertegenwoordigd wordt door een 

geordende verzameling getallen (coördinaten), zodat de relaties tussen punten kunnen 

worden beschreven door de relaties tussen de bijbehorende coördinaten (Korn & Korn, 

2000).  

 

3.2 Redeneren en bewijzen in de wiskunde 

‘Wiskundig redeneren’ wordt beschouwd als een wiskundige manier van logisch denken, die 

als doel heeft om aannames te produceren, argumenten af te leiden en conclusies te kunnen 

trekken (Lithner, 2003). Deze manier van denken is niet per definitie gebaseerd op formele 

deductieve logica (Cai & Cirillo, 2014). In de literatuur impliceert de term ‘wiskundig 

redeneren’ vaak dat het redeneren van hoge logisch-deductieve kwaliteit is, maar in dit 

onderzoek gebruiken we de term ‘wiskundig redeneren’ voor elk type redenering dat gebruikt 

wordt om een wiskundig probleem op te lossen. Met ‘wiskundig bewijzen’ wordt de 

combinatie van redeneren, argumenteren en het afleiden van stellingen uit gegeven 

argumenten bedoeld (Reiss, Heinze, Renkl & Groß, 2008). Een wiskundig bewijs is een 

wiskundig argument, bestaande uit een samenhangende reeks aannames en beweringen 

voor of tegen een wiskundige bewering. Argumenten worden gegeven op grond van 

stellingen die geaccepteerd zijn binnen het wiskundige systeem waarin gewerkt wordt en die 

gebruikt mogen worden zonder verdere verantwoording (Stylianides, 2007).  
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3.3 Curriculum en curriculumrepresentaties  

Een curriculum is een leerplan. Aan elk curriculum kan, op basis van de grootte van de groep 

waarop het betrekking heeft, een bepaald niveau worden gekoppeld. In Thijs en Van den 

Akker (2009) worden vijf niveaus van leerplannen beschreven. Twee van deze vijf niveaus 

zijn van belang in dit onderzoek: het macroniveau en het microniveau. Een curriculum op 

macroniveau heeft het niveau van een maatschappij, land of staat. Een voorbeeld hiervan is 

het landelijke examenprogramma voor vwo wiskunde B in Nederland, dat centraal staat in dit 

het onderzoek. Een curriculum op microniveau heeft het niveau van een groep leerlingen en 

hun docent. Een lesmethode of een leerboek is een curriculumproduct dat behoort tot het 

microniveau. Naast het onderscheid in de niveaus van curricula is er ook een onderscheid te 

maken in de verschijningsvormen ervan  (Van den Akker, 2003). Er wordt over het algemeen 

onderscheid gemaakt tussen het beoogde curriculum (het formele en geschreven curriculum), 

het uitgevoerde curriculum (zoals het curriculum wordt geïnterpreteerd en toegepast door de 

gebruikers) en het bereikte  curriculum (de leerervaringen en het geleerde van de 

gebruikers). In deze scriptie wordt met het woord ‘curriculum’ het formele curriculum bedoeld.  

 

3.4 Leren redeneren en bewijzen 

Er is al veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die er zijn om leerlingen te leren 

redeneren en bewijzen in de meetkunde en in de wiskunde in het algemeen en naar de 

problemen die daarbij ervaren worden. Uit verschillende internationale onderzoeken, zoals 

Heinze (2004), Reiss et al. (2008) en Stylianides (2007), is gebleken dat het redeneren en 

bewijzen in de Euclidische meetkunde door veel leerlingen als een lastig onderdeel van het 

examenprogramma beschouwd wordt en dat zij moeite hebben om de bijbehorende 

vaardigheden te ontwikkelen. Niet alleen leerlingen, maar ook docenten blijken vaak een 

beperkte kennis van het redeneren en bewijzen in de wiskunde te hebben (Stylianides, 2008). 

Verschillende onderzoekers, zoals Heinze (2004) en Sears en Chávez (2014), hebben dit 

opgemerkt tijdens lesobservaties, waarbij zij onder andere ontdekten dat sommige docenten 

bij het voorbereiden van lessen over redeneren en bewijzen het lesboek nauwgezetter 

volgden dan bij andere lessen en zij bovendien in de les weinig aandacht besteedden aan 

het opbouwen van een bewijsstrategie en het uitwerken ervan.  

 

De hierboven beschreven bevindingen met betrekking tot het leren redeneren en bewijzen 

zijn zeer belangrijk voor dit onderzoek. Daarom is er een uitgebreide literatuurstudie gedaan 

naar het leren redeneren en bewijzen in de wiskunde. In het volgende hoofdstuk wordt deze 

literatuurstudie verder uitgewerkt.   
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4. Literatuurstudie  

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de literatuurstudie die gedaan is naar 

de leermogelijkheden voor leerlingen om te leren redeneren en bewijzen in de wiskunde. Er 

is literatuuronderzoek gedaan naar het leren en doceren van redeneren en bewijzen in de 

wiskunde en naar de mogelijke misconcepten en problemen die daarbij een rol spelen. De 

vijf hoofdthema’s die in dit literatuuronderzoek aan bod komen zijn (1) het belang van het 

leren redeneren en bewijzen in de wiskunde, (2) de veelvoorkomende problemen bij het 

leren redeneren en bewijzen, (3) het belang van een goede instructie en actieve 

communicatie in de klas, (4) de behoefte van docenten aan goede curriculummaterialen en 

professionele ontwikkeling en (5) de benodigdheden voor docenten om een 

curriculumwijziging succesvol te kunnen implementeren. In de volgende secties worden deze 

vijf thema’s verder uitgewerkt.  

 

4.1 Belang van redeneren en bewijzen in de wiskunde  

Uit verschillende onderzoeken, zoals die van Stylianides (2007), blijkt dat er steeds meer 

erkenning komt voor het leren en doceren van redeneren bewijzen in de middelbare 

schoolwiskunde. In het hierboven genoemde artikel worden drie argumenten gegeven ter 

ondersteuning van het standpunt dat er meer aandacht voor het redeneren en bewijzen zou 

moeten komen in het wiskundeonderwijs. Het eerste argument dat deze onderzoeker geeft is 

dat de activiteit van het redeneren en bewijzen een fundamenteel onderdeel is bij het doen 

en begrijpen van wiskunde. Het is de basis van wiskundig begrip en essentieel voor het 

ontwikkelen, bewerkstelligen en communiceren van wiskundige kennis (Knuth, 2002). Als 

leerlingen de redenering achter bepaalde wiskundige of aritmetische procedures niet leren, 

dan kunnen ze daardoor zinloze fouten maken. Zij kunnen een procedure dan wel uitvoeren, 

maar begrijpen niet goed wat ze doen. Kennis waarbij geen betekenis of argumentatie 

gegeven wordt, is volgens onderzoekers niet beredeneerd, waardoor deze kennis door 

leerlingen als ongegrond gezien kan worden (Ball & Bass, 2003). Daarom is het volgens de 

genoemde onderzoekers belangrijk dat docenten in de les aandacht besteden aan het leren 

redeneren. Het tweede argument dat Stylianides geeft, is dat bedrevenheid van leerlingen op 

het gebied van het redeneren en bewijzen hun wiskundige bekwaamheid over een breder 

gebied kan verbeteren. Immers, wiskundig bewijs komt voor in allerlei situaties waarin 

conclusies bereikt moeten worden en keuzes gemaakt moeten worden. Het derde argument 

voor het besteden van meer aandacht aan het leren redeneren en bewijzen is dat veel 

leerlingen moeite hebben met het vinden van een juiste redenering en het geven van een 

wiskundig bewijs. De oorzaak daarvan is dat er in veel curricula slechts in zeer beperkte 

mate aandacht voor is. Verschillende onderzoeken, zoals het onderzoek van Ball, Hoyles, 
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Jahnke en Movshovitz-Hadar (2002), hebben aangetoond dat in veel landen de introductie 

van het redeneren en bewijzen vrij abrupt plaatsvindt, namelijk op het moment dat leerlingen 

of studenten het domein van de Euclidische meetkunde betreden. Onderzoekers zien deze 

abrupte introductie van bewijs als een mogelijke uitleg voor de vele moeilijkheden die 

leerlingen en studenten ervaren met het leren redeneren en bewijzen. Veel leerlingen komen 

het concept bewijs en de activiteit van het redeneren en bewijzen bovendien slechts tegen 

binnen het domein van de Euclidische meetkunde en niet binnen andere domeinen. In de 

afgelopen jaren hebben verschillende onderzoekers aanbevolen om het leren redeneren en 

bewijzen een meer centrale positie te geven in het curriculum, zodat leerlingen op een 

systematische en samenhangende manier in hun opleiding leren redeneren en bewijzen.  

 

4.2 Problemen bij het leren redeneren en bewijzen 

Uit verschillende onderzoeken, zoals de onderzoeken van Ball et al. (2002) en van Otten, 

Gilbertson, Males en Clark (2014), blijkt dat veel leerlingen serieuze problemen ervaren bij 

het leren redeneren en bewijzen in de wiskunde, met name bij het ontwikkelen van 

argumenten en het combineren van deze argumenten tot een bewijs. Deze problemen 

worden deels veroorzaakt door het ontbreken van wiskundige en pedagogische kennis bij 

docenten op het gebied van het doceren van redeneren en bewijzen (Stylianides, 2014). Dit 

probleem wordt nader bekeken in sectie 4.4.  Eerst bekijken we een aantal problemen en 

misconcepties die leerlingen hebben ten aanzien van het redeneren en bewijzen in de 

wiskunde.  

 

Veel leerlingen hebben geen goed begrip van wat de activiteit van het redeneren en 

bewijzen in de wiskunde inhoudt. Een belangrijke oorzaak voor de problemen die leerlingen 

hebben met het redeneren en bewijzen, is de plotselinge introductie ervan op de middelbare 

school. Op de basisschool zijn de rekenlessen voornamelijk gefocust op rekenkundige 

concepten en algoritmes. Op de middelbare school wordt er van leerlingen ineens verwacht 

dat ze kunnen redeneren en dat ze bewijzen kunnen geven en begrijpen (Ball et al., 2002). 

Sommige leerlingen zien en benaderen redeneer- en bewijsopgaven dan ook op dezelfde 

manier als willekeurige andere opgaven, zoals opgaven waarin een rekenkundig of een 

algoritmisch concept centraal staat. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat leerlingen niet 

goed kunnen zien en beoordelen dat opgaven met betrekking tot redeneren en bewijzen een 

grotere intellectuele uitdaging vormen (Otten et al., 2014). Leerlingen kunnen daarom 

onterecht denken dat het geven van een bewijs een activiteit is die snel gedaan kan worden.  

 

Daarnaast hebben leerlingen ook problemen met de uitvoering van het redeneren en 

bewijzen. Veel leerlingen kunnen bij een wiskundige opgave niet goed beoordelen wanneer 
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er deductieve argumenten nodig zijn om een resultaat met zekerheid vast te kunnen stellen. 

Zo blijkt uit het onderzoek van Otten et al. (2014) dat sommige leerlingen na het zien van 

een correct deductief argument voor een uitspraak nog steeds denken dat het mogelijk is om 

een een tegenvoorbeeld te vinden. Deze leerlingen missen dus de intellectuele link tussen 

deductie en algemene uitspraken. Er zijn ook leerlingen die het redeneren en bewijzen zien 

als het toepassen van stellingen, in plaats van het aantonen van een uitspraak of het 

genereren van kennis. Hun beeld van redeneren en bewijzen in de wiskunde is dus onjuist 

(Otten et al., 2014). Veel leerlingen benaderen een bewijsopgave door te zoeken naar 

empirisch bewijs, bijvoorbeeld door een of meerdere voorbeelden te analyseren of door 

hoeken en lijnen te meten met een geodriehoek. Soms kan dit leiden tot een adequaat idee 

voor een deductief bewijs, maar veel leerlingen hebben moeite om het gat tussen empirische 

en deductieve argumenten in de wiskunde te dichten. Empirische argumenten zijn meestal 

ongeschikt om de stappen voor een deductief bewijs te identificeren, waardoor leerlingen 

vastlopen in de bewijsopdrachten die ze moeten maken (Reiss et al., 2008).  

 

4.3  Behoefte aan goede instructie en goede communicatie in de klas  

Uit onderzoek van Sears en Chavez (2014) blijkt dat docenten tijdens lessen over redeneren 

en bewijzen het tekstboek veelal strikt volgen en weinig praktijkgerichte activiteiten uitvoeren. 

Uit verschillende onderzoeken, zoals Heinze (2004) en Reiss et al. (2008), blijkt daarnaast 

dat er in veel wiskundelessen waarin het redeneren en bewijzen in de Euclidische 

meetkunde aan bod komt, te weinig aandacht is voor de manier waarop een bewijs ontstaat. 

Leerlingen hebben echter behoefte aan een goede instructie om te kunnen leren redeneren 

en bewijzen.  

 

Het ontwikkelen van een wiskundig bewijs heeft een iteratief karakter. Een bewijs ontstaat 

door stap voor stap de benodigde argumenten af te leiden en deze op een juiste manier aan 

elkaar te koppelen. Het ontwikkelen van een bewijs bestaat dus uit verschillende stappen. 

Boero (1999) onderscheidt zes verschillende fases van het ontwikkelen van een bewijs. De 

eerste fase is de ontwikkeling van een vermoeden. Dit vermoeden kan gebaseerd zijn op 

empirische argumenten die gevonden zijn. In de tweede fase wordt de bewering 

geformuleerd. In de derde fase wordt er gezocht naar geschikte wiskundige argumenten die 

het vermoeden zouden kunnen bevestigen. Met die argumenten wordt een ruw bewijsidee 

ontwikkeld. Vervolgens worden in fase vier de juiste argumenten geselecteerd en met elkaar 

gecombineerd tot een deductieve ketting van samenhangende argumenten. In de vijfde en 

zesde fase wordt het formele bewijs gegeven volgens de geldende wiskundige normen en 

standaarden. Het hierboven beschreven model van Boero is een model dat het bewijsproces 
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van een expert beschrijft, maar toch geeft het een beeld van hoe het denkproces van 

leerlingen bij het redeneren en bewijzen zou moeten zijn.  

 

Het feit dat het geven van een bewijs uit verschillende stappen bestaat, impliceert dat het 

doceren van het redeneren en bewijzen niet beperkt kan blijven tot het presenteren van een 

correct resultaat. Uit onderzoek blijkt dat dit echter wel vaak het geval is in wiskundelessen 

(Reiss et al., 2008). Docenten zouden volgens deze onderzoekers tijdens de instructie meer 

nadruk moeten leggen op de procedurele aspecten van het bewijzen.  Uit hetzelfde 

onderzoek blijkt verder dat leerlingen aan het begin van een nieuw leerproces behoefte 

hebben aan veel uitgewerkte voorbeelden. Uitgewerkte voorbeelden bestaan uit een 

probleem en de bijbehorende gedetailleerde oplossing. In een uitgewerkt voorbeeld worden 

de algoritmische stappen gepresenteerd die nodig zijn om tot de oplossing van een probleem 

te komen. Uit het onderzoek van Carroll (1994) blijkt dat het gebruik van uitgewerkte 

voorbeelden tijdens de instructie aan het begin van een leerproces van een nieuw onderwerp 

tot hogere leeropbrengsten leidt dan andere vormen van instructie. Aan het begin van het 

leerproces hebben leerlingen vaak nog weinig kennis van de onderliggende principes 

behorend bij het onderwerp waarover ze iets gaan leren. Daarom is het volgens deze 

onderzoeker belangrijk dat docenten niet alleen het verwachte resultaat – in dit geval het 

bewijs – aan de leerlingen presenteren, maar dat zij ook aandacht besteden aan het proces 

om tot dit resultaat te komen. Voor een wiskundig bewijs is dit proces het achterliggende 

redeneerproces. 

 

Hieruit volgt dat leerlingen behoefte hebben aan een docent die een actieve rol aanneemt in 

de les. Om het voor leerlingen mogelijk te maken hun vaardigheden op het gebied van 

redeneren en bewijzen te verbeteren, is het nodig dat docenten een actieve rol aannemen 

om de leerlingactiviteiten met betrekking tot het redeneren en bewijzen te managen. Hanna 

en Jahnke (1996) benadrukken de beperkingen die optreden wanneer docenten een 

passieve rol aannemen in het doceren van redeneren en bewijzen. Zij beweren dat een 

passieve rol van de docent tot gevolg heeft dat leerlingen minder toegang hebben tot de 

verschillende bewijsmethoden en dat het onrealistisch is om te denken dat leerlingen zelf 

deze wiskundige bewijsmethoden en de bijbehorende redeneermethoden kunnen ontdekken. 

Ook Cobb, Yackel en Wood (1992) beschrijven dat wiskunde gezien kan worden als een 

“social practice” (p.27) en dat het idee dat leerlingen volledig zelfstandig wiskundige 

vaardigheden kunnen ontwikkelen, strijdig is met deze visie. Uit hun onderzoek blijkt dat het 

nodig is dat docenten bij het geven van voorbeeldbewijzen zorgen voor actieve 

communicatie met hun leerlingen. Wanneer docenten direct de juiste ketting van deductieve 

argumenten aan hun leerlingen presenteren, dan schiet deze activiteit zijn doel volgens hen 
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voorbij. Het slechts presenteren van een volledig bewijs laat immers niet zien hoe dat bewijs 

is ontstaan. Wanneer een docent alleen het eindresultaat aan zijn leerlingen presenteert, dan 

is er een kans dat leerlingen allerlei misconcepties ontwikkelen ten aanzien van het 

redeneren en bewijzen, zoals beschreven in sectie 4.2. Daarom is het belangrijk dat 

docenten bij het geven van een voorbeeldbewijs hun achterliggende wiskundige denkproces 

zichtbaar maken voor de leerlingen (Yackel & Hanna, 2003). In dit onderzoek geven Yackel 

en Hanna verder aan dat, wanneer leerlingen zelfstandig aan het werk zijn met redeneer- en 

bewijsopgaven, het nodig is dat docenten zich actief opstellen, zodat zij uitspraken kunnen 

doen over de vraag of bepaalde argumenten die leerlingen bedenken wel of niet als bewijs in 

aanmerking komen. Ook kunnen docenten dan bepalen welke interventies nodig zijn om de 

wiskundige kennis van leerlingen op het gebied van redeneren en bewijzen te bevorderen 

(Stylianides, 2007).  

 

4.4  Behoefte aan goede curriculummaterialen en professionele ontwikkeling  

Om het mogelijk te maken dat docenten hun leerlingen op een effectieve manier kunnen 

leren redeneren en bewijzen in de wiskunde, is het nodig dat zij daarvan zelf de juiste 

concepties hebben. Er is door verschillende onderzoekers, zoals Knuth (2002) en Stylianides 

(2014), gekeken naar de concepties die docenten hebben met betrekking tot het redeneren 

en bewijzen. Knuth (2002) beoordeelde de concepties van zestien docenten met betrekking 

tot het redeneren en bewijzen in de wiskunde. De conclusie van zijn onderzoek is dat veel 

docenten niet goed weten wat redeneren en bewijzen in de wiskunde inhoudt. Ook uit een 

onderzoek van Stylianides (2014) blijkt dat zowel de didactische als de vakinhoudelijke 

kennis van veel docenten op het gebied van redeneren en bewijzen in de wiskunde beperkt 

is. Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat verschillende docenten de overtuiging hebben dat 

het leren redeneren en bewijzen voor hun leerlingen te moeilijk is, waardoor zij het 

redeneren en bewijzen in hun lessen zoveel mogelijk vermijden.  

 

Om te voorkomen dat misconcepties en hiaten in vakinhoudelijke of pedagogische kennis bij 

docenten ontstaan of in stand gehouden worden, is het nodig dat zij voldoende 

ondersteuning krijgen. De moeilijkheden die docenten bij het doceren van redeneren en 

bewijzen ervaren, onderstrepen volgens Yackel en Hanna (2003) het belang van goede 

curriculummaterialen voor de docenten. Volgens Stylianides en Stylianides (2008) is het 

nodig dat docenten worden voorzien van curriculummaterialen die vakinhoudelijke verdieping 

bieden op het gebied van redeneren en bewijzen en die daarnaast de benodigde didactische 

ondersteuning bieden bij het doceren hiervan. De aanwezigheid van curriculummaterialen, 

zoals tekstboeken voor leerlingen en speciale uitgaven voor docenten, is volgens Stylianides 

en Stylianides (2008) belangrijk vanwege de onderstaande  vijf redenen.  
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(1) Curriculummaterialen geven de docent duidelijkheid over de vraag welke doelen ze 

moeten proberen te bereiken wanneer zij hun leerlingen leren redeneren en bewijzen en 

wat het beoogde eindniveau van hun leerlingen op dit gebied moet zijn.  

(2) Docenten hebben vaak een beperkte kennis van wiskundig bewijzen. Geschikte 

curriculummaterialen kunnen docenten helpen om hun eigen kennis te vergroten. 

(3) Voor docenten kan het lastig zijn om bewijsopgaven in de les te implementeren. Deze 

opgaven zijn veeleisend zijn op cognitief gebied. Daardoor kunnen leerlingen er 

regelmatig serieuze problemen mee hebben en kunnen zij hierdoor gefrustreerd raken. 

Een docent heeft daarom zowel didactische als wiskundige handvatten nodig om te 

weten hoe een leerling bij deze problemen geholpen kan worden.  

(4) Curriculummaterialen kunnen docenten helpen om te anticiperen op de correcte of 

incorrecte manier waarop leerlingen een bewijsopgave benaderen en kunnen de 

docenten suggesties geven om leerlingen verder te helpen als ze vastlopen.   

(5) Goede curriculummaterialen kunnen de docent verdieping geven in de misconcepties 

van leerlingen op het gebied van redeneren en bewijzen en kunnen suggesties geven 

voor de manier waarop docenten hiermee om  moeten gaan. De curriculummaterialen 

kunnen op die manier de didactische kennis van docenten op het gebied van bewijzen 

versterken.  

II  

Het aanbieden van goede curriculummaterialen aan docenten lijkt echter niet genoeg om 

ervoor te zorgen dat zij betere instructies aan hun leerlingen kunnen geven op het gebied 

van het redeneren en bewijzen (Stylianides & Stylianides, 2008). Uit andere onderzoeken 

blijkt namelijk dat er veel obstakels zijn om het redeneren en bewijzen meer centraal te 

stellen in de lessen. Twee van die obstakels zijn de beperkte kennis (zowel didactisch als 

wiskundig) van middelbare schooldocenten met betrekking tot het redeneren en bewijzen 

(Knuth, 2002) en de contraproductieve overtuigingen die veel docenten hebben. Deze 

docenten beweren bijvoorbeeld dat bepaalde aspecten van het redeneren en bewijzen van 

een te hoog niveau zijn voor hun leerlingen (Stylianides, 2014) of hebben andere ideeën 

over bijvoorbeeld de inhoud van het curriculum. Deze twee obstakels hebben te maken met 

de eigenschappen van docenten, namelijk hun kennis en hun overtuigingen. De kennis en 

vaardigheden van docenten, zowel didactisch als wiskundig, kunnen voor een deel met 

curriculummaterialen vergroot worden. De contraproductieve overtuigingen van docenten zijn 

echter niet zomaar aan te passen. Daarvoor moet een docent, in samenwerking en overleg 

met andere docenten en experts, actief aan het denken gezet worden over zijn overtuigingen. 

Daarom is het belangrijk dat docenten zich professioneel kunnen ontwikkelen op dit gebied, 

zodat er een verandering kan plaatsvinden in hun manier van lesgeven en dus in de kansen 

die leerlingen hebben om te leren redeneren en bewijzen. Door middel van professionele 
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ontwikkelingsprogramma’s kunnen docenten de benodigde begeleiding krijgen, zodat ze hun 

leerlingen op een effectieve manier kunnen leren redeneren en bewijzen (Yackel & Hanna, 

2003). Het ontwikkelen van curriculummaterialen voor docenten in combinatie met aandacht 

voor hun professionele ontwikkeling kan dus zorgen voor een vergroting van de 

mogelijkheden en vermogens die docenten hebben om hun leerlingen te leren redeneren en 

bewijzen.  

 

4.5  Behoefte aan draagvlak, tijd, informatie en nascholing bij een curriculumwijziging  

Docenten vervullen een belangrijke rol in het doorvoeren van een curriculumwijziging op de 

school waar zij werkzaam zijn. De implementatie van veranderingen in het formele 

curriculum wordt sterk beïnvloed door de houding die docenten hebben ten aanzien van 

deze veranderingen en hun perceptie daarvan. Als conditie voor een succesvolle invoering 

van een nieuw formeel curriculum noemen pilotdocenten het beschikbaar maken van een 

heldere uitleg over de beweegredenen tot een nieuw curriculum, omdat dit de houding van 

docenten ten opzichte van de veranderingen positief kan beïnvloeden (Kuiper, Folmer, 

Ottevanger, & Bruning, 2012). Gedurende een curriculumverandering doorlopen docenten 

volgens Thijs en Van den Akker (2009) min of meer drie fases. De eerste fase is de fase van 

zelforiëntatie. Docenten denken in de beginfase van een curriculumwijziging vooral na over 

de vraag hoe deze verandering hun eigen lespraktijk en persoonlijk functioneren beïnvloedt. 

Fase twee omvat de taakoriëntatie, waarbij docenten nadenken over de vraag hoe ze de 

nieuwe lesmethode gaan gebruiken en hoe ze hun lessen vorm gaan geven. In fase drie 

vindt de impactoriëntatie plaats, waarbij docenten zich  meer oriënteren op de impact die de 

verandering heeft op de leerlingen en wat ze moeten doen om de verandering zo goed 

mogelijk door te voeren in de lespraktijk. Er is bij de docenten dus een actieve houding nodig 

om deze drie fasen succesvol te doorlopen en dus om een curriculumwijziging succesvol te 

laten zijn. 

 

Om veranderingen goed door te voeren hebben docenten ook voldoende tijd nodig. In de 

praktijk is het echter vaak zo dat veranderingen snel doorgevoerd worden, waardoor 

docenten niet genoeg mogelijkheden hebben om een helder beeld van de wijzigingen te 

creëren en zich goed voor te bereiden op het nieuwe curriculum.  

 

Verder is het belangrijk dat docenten voldoende ondersteuning krijgen om hun lespraktijk op 

een goede manier aan te passen aan de veranderingen. In de lespraktijk van de docenten 

zijn volgens Fullan (2007) veranderingen nodig op drie gebieden. Ten eerste moet er een 

verandering plaatsvinden in het gebruik van lesmaterialen. Ten tweede moeten docenten 

hun gedrag, zowel op didactisch, pedagogisch als organisatorisch gebied aanpassen en 
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soms ook bepaalde bestaande routines afleren. Veel docenten hebben een grote en 

gevarieerde verzameling van ervaringen, die gunstig kunnen zijn maar de veranderingen 

juist ook tegen zouden kunnen werken (Van Driel, 2008). Ten derde is het belangrijk dat 

docenten bepaalde opvattingen en houdingen die zij hebben ten aanzien van hun beroep, de 

rol van de leerlingen en hun eigen rol, aanpassen. Daarom is het belangrijk dat docenten 

samenwerken, experimenteren en reflecteren, om zo te ontdekken in hoeverre hun 

lespraktijk overeenkomt met wat er na de verandering van hen verwacht wordt. Daarbij 

kunnen professionele ontwikkeling en nascholing een rol spelen.  

 

Naast dit literatuuronderzoek naar de mogelijkheden voor leerlingen om te leren redeneren 

en bewijzen in de wiskunde, is er ook een uitgebreide praktijkstudie gedaan naar deze 

leermogelijkheden bij Nederlandse de leerlingen van klas 5 vwo die het vak wiskunde B 

volgen binnen het huidige examenprogramma van 2015. In het volgende hoofdstuk wordt 

beschreven hoe de praktijkstudie van dit onderzoek is opgezet, uitgevoerd en geanalyseerd.  
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5. Methode  

In dit hoofdstuk wordt de methode van het praktijkonderzoek van deze studie beschreven. 

Eerst wordt de context van deze studie toegelicht, namelijk de curriculumwijziging bij het vak 

wiskunde B op het vwo. Vervolgens wordt beschreven hoe de praktijkstudie van dit 

onderzoek is opgezet en uitgevoerd, en hoe de resultaten daarvan zijn geanalyseerd en 

gevalideerd. Het doel van het praktijkonderzoek is het ontwikkelen van een dieper en 

gedetailleerd begrip van de leermogelijkheden van leerlingen van klas 5 vwo bij het vak 

wiskunde B om te leren redeneren en bewijzen binnen het domein ‘meetkunde met 

coördinaten’ van het nieuwe examenprogramma. 

 

5.1 Context van het praktijkonderzoek 

In 2004 is er door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een commissie 

aangesteld voor de vernieuwing van de wiskundecurricula van onder andere het vak 

wiskunde B voor het vwo. Deze commissie is de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs 

(cTWO) en bestaat uit docenten en deskundigen op het gebied van wiskundeonderwijs. Zij 

hebben gewerkt aan de opdracht van de minister om vernieuwde wiskundeprogramma’s 

voor de havo en het vwo te ontwerpen en te beproeven (Commissie Toekomst Wiskunde 

Onderwijs, 2012). In 2007 en 2008 zijn de eerste versies van de 

conceptexamenprogramma’s gepubliceerd, waarna er door verschillende pilotscholen is 

gewerkt met de experimentele examenprogramma’s. Eind 2012 zijn de adviezen over deze 

vernieuwde wiskundeprogramma’s door cTWO gepresenteerd (Kuiper et al., 2012). De SLO, 

het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling in Nederland dat de overheid 

adviseert en ondersteunt, heeft in 2012 een onderzoek gedaan onder pilotdocenten die het 

nieuwe examenprogramma voor wiskunde B in de hierboven genoemde jaren hebben getest. 

De bevraagde pilotdocenten (vier gaven les aan klas 4 vwo, negen aan klas 5 vwo en zeven 

aan klas 6 vwo) waren in hun oordeel positief over het nieuwe examenprogramma en de 

geplande invoering daarvan in het schooljaar 2015-2016 (Kuiper et al., 2012). Daarna is er 

een invoeringsplan geschreven en in het schooljaar 2015-2016 is het nieuwe 

examenprogramma ingevoerd.  

 

Een van de verschillen tussen het oude curriculum van 2007 en het nieuwe curriculum van 

2015 voor het vak wiskunde B op vwo-niveau is te vinden binnen het domein van de 

meetkunde. Het oude domein ‘voortgezette meetkunde’ uit het curriculum van 2007 is in het 

curriculum van 2015 vervangen door het domein ‘meetkunde met coördinaten’, dat gericht is 

op de analytische meetkunde. Deze wijziging heeft invloed op de plaats die het wiskundig 
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redeneren en bewijzen in de meetkunde in het curriculum heeft. Deze wijziging is de 

aanleiding voor de praktijkstudie van dit onderzoek.  

 

5.2 Procedure 

Voorafgaand aan het praktijkonderzoek is er een uitgebreide literatuurstudie gedaan (zie 

hoofdstuk 4) om een overzicht te creëren van belangrijke onderzoeksresultaten op het 

gebied van het leren en doceren van redeneren en bewijzen in de middelbare 

schoolwiskunde.  

 

Het praktijkonderzoek van deze studie is een kwalitatief onderzoek dat uitgevoerd is in de 

vorm van een casestudie (Denscombe, 2014). Er is gekozen voor deze onderzoeksmethode 

omdat in dit praktijkonderzoek een reëel hedendaags fenomeen is onderzocht, namelijk het 

leren redeneren en bewijzen in klas 5 vwo bij het vak wiskunde B. Een casestudie is daarom 

een passende onderzoeksmethode (Yin, 2009). De onderzoekssituatie is gedetailleerd 

onderzocht, met als doel om een  dieper begrip te ontwikkelen van de mogelijkheden om te 

leren redeneren en bewijzen binnen de natuurlijke situatie. Ook daarom is een casestudie 

een passende methode voor dit onderzoek (Taber, 2014). Bij een casestudie is het 

gebruikelijk dat daarbij meerdere bronnen van bewijsmateriaal worden gebruikt (Yin, 2009). 

In dit onderzoek zijn er verschillende dataverzamelingsstrategieën gebruikt, namelijk een 

uitgebreide tekstboekanalyse, lesobservaties bij verschillende klassen op diverse scholen en 

interviews met leerlingen uit deze klassen.   

 

Om te onderzoeken hoe het begrip ‘bewijs’ en de vaardigheid van het redeneren en bewijzen 

in de meetkunde gepresenteerd worden in de tekstboeken van leerlingen, is er een 

uitgebreide tekstboekanalyse uitgevoerd. Deze analyse is zowel uitgevoerd op de drie 

lesboeken van de 10e editie van de methode Moderne Wiskunde voor 4, 5 en 6 vwo 

wiskunde B (behorend tot het oude curriculum) en de lesboeken van de 11e editie (behorend 

tot het nieuwe curriculum).  Deze tekstboekanalyse is uitgevoerd aan de hand van een zelf 

ontworpen analyseschema (zie sectie 5.4.1)  

 

Om te onderzoeken welke mogelijkheden de leerlingen in de les hebben om te leren 

redeneren en bewijzen in de wiskunde, zijn er acht lesobservaties uitgevoerd. Deze 

lesobservaties hebben plaatsgevonden in de lessen van vier docenten die allen werkzaam 

zijn op een van de twee scholen die betrokken zijn bij dit onderzoek. In deze lessen werd er 

door de docent en de leerlingen gewerkt aan het leren redeneren en bewijzen in de 

meetkunde, aan de hand van hoofdstuk 7 ‘Meetkunde: rekenen of redeneren’ uit het boek 
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voor klas 5 vwo wiskunde B van de methode ‘Moderne Wiskunde’. De lesobservaties zijn 

uitgevoerd aan de hand van een zelf ontworpen observatieschema (zie sectie 5.4.2).  

 

Om te onderzoeken wat de perceptie van het wiskundig redeneren en bewijzen bij leerlingen 

is, nadat zij in klas 5 vwo gewerkt hebben met de boeken die behoren tot het nieuwe 

curriculum, zijn er interviews met groepjes leerlingen gehouden (zie sectie 5.3). Uit elk van 

de vier klassen zijn er groepjes leerlingen gevormd die, uiterlijk een week na afloop van de 

gevolgde lessenserie over redeneren en bewijzen in de meetkunde, zijn geïnterviewd. Voor 

deze semigestructureerde interviews is vooraf een lijst met interviewvragen opgesteld (zie 

sectie 5.4.3).  

 

5.3 Participanten 

Er zijn in dit onderzoek vier cases bestudeerd. Elke case bestaat uit een docent en de 

leerlingen die het vak wiskunde B in klas 5 vwo volgen bij deze docent. De participanten die 

in deze casestudies een rol hebben gespeeld zijn de vier docenten Peter (man, 38 jaar, 17 

jaar werkervaring), John (man, 48 jaar, 20 jaar werkervaring), Bas (man, 62 jaar, 16 jaar 

werkervaring) en Alice (38 jaar, vrouw, 7 jaar werkervaring) en de 5-vwo-klassen waaraan zij 

het vak wiskunde B doceren. De namen van deze docenten zijn gefingeerd. De klas van 

Peter bestaat uit 18 leerlingen, de klas van John uit 20 leerlingen, de klas van Bas uit 23 

leerlingen en de klas van Alice uit 17 leerlingen. De drie laatstgenoemde docenten zijn allen 

werkzaam op dezelfde school. Peter werkt op een andere school. Op het moment van de 

uitvoering van het onderzoek waren enkele leerlingen wegens een schoolreis of door ziekte 

afwezig in een of twee van de lessen. Omdat de groepen leerlingen ondanks de afwezigen in 

alle gevallen heterogene groepen bleven, stellen we dat dit feit geen negatief effect heeft 

gehad  op de uitvoering en de resultaten van dit onderzoek.   

 

De groep participanten die een rol heeft gespeeld bij de interviews is een groep van 

zeventien leerlingen, waarvan vier leerlingen van Peter, drie van John, vier van Bas en zes 

van Alice. Van elke klas werkte een aantal leerlingen mee aan een interview in twee- of 

drietallen. Tijdens de geobserveerde lessen zijn deze groepjes leerlingen, in overleg met de 

docent en de klas, samengesteld. Daarbij is gestreefd naar zowel een balans tussen het 

aantal mannelijke en vrouwelijke leerlingen als naar een balans tussen sterkere en zwakkere 

leerlingen op wiskundig gebied. Het was de bedoeling dat de zes leerlingen van Alice in twee 

groepen van drie geïnterviewd zouden worden. Vanwege een roosterwijziging werd dit 

onmogelijk, waardoor deze leerlingen uiteindelijk geïnterviewd zijn in een groep van zes 

leerlingen. Elke leerling heeft tijdens het interview genoeg ruimte gekregen en genomen om 

mee te praten en te denken, waardoor we kunnen stellen dat het samenvoegen van beide 
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groepen geen negatieve invloed heeft gehad op het verloop en de inhoud van het interview. 

Tijdens de interviews is er aan de leerlingen gevraagd of zij wel of niet het vak wiskunde D 

volgen. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden, omdat de leerlingen met bij het 

vak wiskunde D in klas 4 vwo al kennis hebben gemaakt met het redeneren en bewijzen in 

de Euclidische meetkunde en dus meer voorkennis hebben dan de andere leerlingen.  

 

5.4 Instrumenten 

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van drie instrumenten, namelijk een schema voor 

tekstboekanalyse, een schema voor lesobservatie en een vragenlijst voor de interviews met 

leerlingen. Deze drie instrumenten zijn voor dit onderzoek ontwikkeld. In de volgende secties 

wordt per instrument aangegeven met welk doel het onderzoeksinstrument is ontwikkeld en 

hoe het instrument is ontworpen.  

 

5.4.1 Schema voor tekstboekanalyse 

Het doel van de tekstboekanalyse is om een beeld te verkrijgen van de plaats die er in de 

schoolboeken van de methode ‘Moderne Wiskunde’ voor het vak wiskunde B op vwo-niveau 

gegeven is aan het redeneren en bewijzen binnen het domein van de meetkunde. Het 

schema voor tekstboekanalyse dat voor dit onderzoek ontworpen is (zie Bijlage 2), is 

gebaseerd op literatuur over de analyse van educatieve wiskundeboeken. Naast literatuur 

over het uitvoeren van een tekstboekanalyse van wiskundeboeken in het algemeen, zoals 

het onderzoek van Charalambous, Delaney, Hsu en Mesa (2010), is er ook literatuur 

bestudeerd waarin tekstboekanalyses worden uitgevoerd die specifiek gaan over het leren 

redeneren en bewijzen in de meetkunde, bijvoorbeeld de onderzoeken van Otten et al. 

(2014) en Stylianides (2007). Daarnaast zijn de te analyseren tekstboeken eerst globaal 

bekeken, om zo een beeld te vormen van welke categorieën er in het schema verwerkt 

moesten worden. Aan de hand van het schema voor tekstboekanalyse dat voor dit 

onderzoek ontwikkeld is, is onder andere onderzocht hoe het begrip ‘bewijs’ geïntroduceerd 

wordt in de boeken, in welke mate er uitgewerkte voorbeelden van bewijzen gegeven worden 

in de tekst en wordt er gekeken naar welke soort redeneer- en bewijsopgaven er in de 

boeken staan en in welke mate deze voorkomen.  

 

Methodologische keuzes 

Er is een aantal methodologische keuzes gemaakt met betrekking tot de tekstboekanalyse. 

Een tekstboek kan vanuit verschillende perspectieven geanalyseerd worden (Stylianides, 

2014). Gezien het feit dat het doel van de tekstboekanalyse is om het beoogde doel achter 

de tekst en de opgaven te analyseren, is er gekozen voor een wiskundig perspectief en dus 

niet voor een leerling-, docenten- of auteursperspectief. Daarnaast moet er besloten worden 
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of aanvullend materiaal, zoals docentenhandleidingen, uitwerkingenboeken en digitaal 

materiaal, bij het tekstboek wel of niet meegenomen wordt in de analyse (Stylianides, 2014). 

In dit onderzoek is het aanvullende materiaal niet meegenomen in de analyse, omdat het 

doel van de tekstboekanalyse is om te onderzoeken welke mogelijkheden het tekstboek zelf 

biedt voor leerlingen om te leren redeneren en te bewijzen. Omdat er sprake is van 

connectiviteit op macro-niveau tussen het tekstboek en het aanvullend materiaal, zoals 

gedefinieerd in Gueudet, Pepin, Restrepo, Sebra en Trouche (2018), kan het 

bovengenoemde aanvullende materiaal mogelijk wel een rol spelen bij het leren en doceren 

van redeneren en bewijzen. Om deze reden is het aanvullende materiaal wel bekeken en 

waar nodig betrokken bij dit onderzoek. In de tekstboekanalyse zijn alleen de hoofdstukken 

die betrekking hebben op het onderwerp ‘meetkunde’ geanalyseerd.    

 

Horizontale en verticale analyse 

Net als in het onderzoek van Charalambous et al. (2010) is er in dit onderzoek bij elk 

tekstboek zowel een horizontale als een verticale analyse uitgevoerd. Eerst is de horizontale 

analyse uitgevoerd, waarin er achtergrondinformatie verzameld is over de auteurs en de 

lesmethode en waarin de globale structuur van de boeken is onderzocht. Ook zijn in de 

horizontale analyse de intenties van de auteurs bestudeerd met betrekking tot het leerproces 

van de leerlingen. De vragen die gebruikt zijn in de horizontale analyse, zijn gebaseerd op de 

vragen in het onderzoek van Charalambous et al. (2010) en zijn opgesplitst in de onderdelen 

‘achtergrondinformatie’ en ‘structuur’. Net als bij het onderzoek van Pepin en Haggarty 

(2001) zijn in de horizontale analyse ook de wiskundige en didactische  intenties van de 

schrijvers onderzocht.  

 

Na de horizontale analyse is de verticale analyse uitgevoerd. De verticale analyse is 

opgesplitst in twee delen, namelijk de analyse van de uitleggende teksten en de analyse van 

de leerlingactiviteiten in het boek. De focus van de tekstboekanalyse ligt bewust niet alleen 

op de opgaven, maar ook op de uitleggende teksten, omdat beide onderdelen bijdragen aan 

de potentiële mogelijkheden die leerlingen hebben om te leren redeneren en bewijzen (Otten 

et al., 2014). In het eerste deel zijn de uitlegonderdelen in het boek onderzocht. Met een 

‘uitlegonderdeel’ wordt een stuk uitleggende tekst in het boek bedoeld waarin informatie 

staat die gelezen moet worden door de leerlingen (en docenten), zoals uitlegblokken en 

uitgewerkte voorbeelden. In dit deel van de verticale analyse is onderzocht of er in het 

geanalyseerde hoofdstuk een definitie wordt gegeven van het begrip ‘bewijs’ en zo ja, wat 

volgens deze definitie de belangrijkste kenmerken van een bewijs zijn. De definitie is 

vervolgens vergeleken met die van Stylianides (2007).  Daarna zijn alle stukken tekst in het 

hoofdstuk ingedeeld in verschillende categorieën. Fujita en Jones (2014) onderscheiden tien 
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verschillende tekstblokken. In hun onderzoek wordt ook de tekst van de opgaven en de 

figuren bij de opgaven meegenomen. Omdat in deze tekstboekanalyse de opgaven apart 

geanalyseerd worden, is het aantal verschillende tekstblokken kleiner. In dit onderzoek zijn 

de tekstblokken van Fujita en Jones samengevoegd tot vier soorten uitleggende tekst: 

theoretische tekst (uitleg over een nieuwe procedure, formule of stelling), gerelateerde tekst 

(tekst gerelateerd aan een ander blok, bijvoorbeeld een tekstvak met een conclusie dat volgt 

op een leerlingactiviteit), uitgewerkt voorbeeld (voorbeeld dat stap voor stap is uitgewerkt) en 

uitgewerkt voorbeeld met motivatie (uitgewerkt voorbeeld met motivatie bij de stappen). Er is 

gekeken hoe vaak deze soorten uitleggende tekst voorkomen in de hoofdstukken. Ten slotte 

is er bekeken welke stellingen er in het hoofdstuk worden genoemd en gebruikt en of deze 

wel of niet onderbouwd worden. Daarbij is er net als in Thompson, Senk en Johnson (2014) 

een onderscheid gemaakt tussen deductieve en empirische argumenten. In het onderzoek 

van Otten et al. (2014) worden bovendien de categorieën ‘schets van een bewijs’ en 

‘verleden of toekomst’ gebruikt. Met ‘schets’ wordt bedoeld dat de uitleggende tekst een 

schets bevat van een bewijs of de belangrijkste stap van een bewijs. Met ‘verleden of 

toekomst’ wordt bedoeld dat er verwezen wordt naar een vorige paragraaf of vorig hoofdstuk 

of verderop in of buiten het tekstboek (bijvoorbeeld het internet). De zes codes die in dit 

onderzoek gebruikt zijn bij het identificeren van de stellingen en hun onderbouwing zijn 

deductief argument, empirisch argument, argument ontbreekt, argument aan de leerling 

overgelaten, schets en  interne of externe verwijzing.   

 

In het tweede deel van de verticale analyse zijn de leerlingactiviteiten in het boek onderzocht. 

Met een ‘leerlingactiviteit’ wordt een opgave bedoeld waarbij leerlingen een of meerdere 

wiskundige activiteiten moeten uitvoeren, zoals een vraag beantwoorden, een probleem 

oplossen, een bewijs leveren of een combinatie daarvan. Alle opgaven die in de 

voorkennisparagrafen, de uitlegparagrafen en de testparagrafen staan, zijn onderzocht. De 

opgaven die voor extra oefening of als extra uitdaging in het boek opgenomen zijn, zijn niet 

geanalyseerd. Elke opgave is ingedeeld in de categorie bewijsopgave, redeneeropgave of 

anders. Bij de bewijsopgaven is er onderscheid gemaakt tussen het soort argument dat 

gevraagd wordt. Dat kan een deductief argument zijn: een logische ketting van argumenten, 

of een empirisch argument: een bevestigend voorbeeld, of een impliciet argument. Bij een 

impliciet argument wordt er in de opgave naar een redenering of bewijs gevraagd 

(bijvoorbeeld: ‘Bewijs dat …’ of ‘Leid af dat …’) maar staat er niet expliciet vermeld wat de 

aard is van het argument waar om gevraagd wordt. Vervolgens is er onderzocht of de te 

bewijzen stelling (of ander statement) een algemene stelling of een specifieke stelling is. 

Algemeen wil zeggen: een algemene stelling die geldig en bruikbaar is in allerlei situaties. 

Specifiek wil zeggen: geldend voor één bepaalde situatie. Na de bewijsopgaven zijn de 
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redeneeropgaven geanalyseerd. Er is bekeken welke actie er van leerlingen verwacht wordt 

in de redeneeropgave. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de mogelijkheden zoals 

beschreven in Otten et al (2014): een vermoeden maken, een vermoeden of stelling 

onderzoeken, een argument of bewijs evalueren of corrigeren, een tegenvoorbeeld vinden, 

een bewijs construeren (‘Bewijs dat …’, ‘Leid af dat …’), een rationale of niet-bewijs 

argument ontwikkelen (‘Leg uit dat …’ en ‘Rechtvaardig dat …’, ‘Laat zien dat …’), schets 

van een bewijs geven of een bewijs construeren aan de hand van een gegeven schets, en 

anders. In de laatstgenoemde categorie kunnen opgaven geplaatst worden die tot geen 

enkele categorie behoren of juist in meerdere categorieën geplaatst zouden kunnen worden.  

 

Aanpassingen van het schema  

Om het ontwikkelde instrument voor tekstboekanalyse te valideren, is het schema getest 

door twee onderzoekers een hoofdstuk uit een tekstboek van de 10e editie en een hoofdstuk 

uit een tekstboek van de 11e editie te laten analyseren met behulp van het schema. De 

verschillen zijn uitgebreid geanalyseerd en daarna is een aantal onderdelen van het eerste 

schema (zie Bijlage 1) aangepast. Deze aanpassingen zijn zichtbaar in het definitieve 

schema (zie Bijlage 2). In het onderdeel ‘horizontale analyse’ is niets veranderd, maar in het 

onderdeel ‘verticale analyse’ zijn verschillende belangrijke aanpassingen gedaan. Deze 

aanpassingen worden hieronder toegelicht.  

 

In het onderdeel ‘verticale analyse van de teksten’ is een wijziging doorgevoerd bij de 

categorie uitgewerkt voorbeeldbewijs. Het is gebleken dat het belangrijk is om onderscheid 

te maken in de verschillende soorten uitgewerkte voorbeelden, namelijk  voorbeeldbewijzen, 

-berekeningen, en -constructies. De code voor uitgewerkt voorbeeldbewijs (U) is daarom 

gesplitst in de codes Ub, Ubm, Ur en Uc voor voorbeeldbewijs zonder motivatie, 

voorbeeldbewijs met motivatie, voorbeeldberekening en voorbeeldconstructie. Bij de analyse 

van de stellingen zijn de codes Hb, Hl en Hg toegevoegd, die staan voor ‘bewijs door boek’, 

‘bewijs door leerling’ en ‘genoemd, maar niet bewezen’ in een eerder hoofdstuk (H). 

Regelmatig komt het voor dat een stelling die in een bepaald hoofdstuk genoemd en 

eventueel bewezen is, terugkomt in een later hoofdstuk. Dan wordt deze stelling uiteraard 

niet opnieuw bewezen. Het is dan belangrijk dat terug te zien is dat deze stelling eerder wel 

degelijk bewezen is.  

 

Verder heeft er in het onderdeel ‘verticale analyse van de leerlingactiviteiten’ een aantal 

wijzigingen plaatsgevonden. Allereerst zijn de categorieën waarin de bewijsopgaven werden 

ingedeeld, aangepast. In het oorspronkelijke schema werden drie soorten bewijsopgaven 

onderscheiden (bewijsopgaven met een deductief, empirisch of impliciet argument).  Omdat 
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empirische argumenten niet kunnen leiden tot een volwaardig bewijs, is dit onderdeel uit het 

schema weggehaald. Tijdens de analyse van hoofdstuk 5 ‘Bewijzen in de meetkunde’ uit het 

boek voor klas 5 vwo van de 10e editie bleek dat leerlingen in dat hoofdstuk leren om 

indirecte bewijzen te geven. Deze indirecte bewijzen worden belangrijk genoeg geacht om ze 

op te nemen als een aparte categorie en daarom zijn de categorieën bewijsopgave met 

tegenvoorbeeld, bewijs uit het ongerijmde en bewijsopgave met gevalsonderscheiding 

toegevoegd. Daarnaast is tijdens de analyse van hoofdstuk 5 ‘Lijnen’ uit het boek voor klas 4 

vwo van de 11e editie de categorie bewijsopgave met algebraïsch meetkundig argument  

toegevoegd. Bij het analyseren van de bewijsopgaven werd naast het gevraagde soort 

argument ook gekeken naar het soort stelling dat door de leerling bewezen moest worden in 

de opgave. Daarbij onderscheidden we twee categorieën: algemene stelling en specifieke 

stelling. Bij het uitvoeren van de verticale analyse bleek dat in sommige opgaven een 

algemene stelling bewezen wordt, maar niet in de meest zuivere vorm. Daarom is de 

categorie quasi-algemene stelling toegevoegd. Er is geprobeerd om zo weinig mogelijk 

opgaven in deze categorie te plaatsen.  

 

Niet alleen bij de bewijsopgaven, maar ook bij de analyse van de redeneeropgaven zijn er 

wijzigingen aangebracht in de categorieën. De oude categorieën bleken niet alleen 

betrekking te hebben op redeneeropgaven, maar ook op bewijsopgaven en dat zorgde voor 

verwarring. Daarom is de categorie een bewijs construeren gewijzigd in een deductief 

argument ontwikkelen. Daarnaast zijn de categorieën algebraïsch argument ontwikkelen en 

empirisch argument ontwikkelen toegevoegd, waarvan de eerste op basis van de analyse 

van de boeken van de 11e editie. De categorie schets van een bewijs geven of een bewijs 

construeren aan de hand van een gegeven schets is gewijzigd in schets van een bewijs 

geven of bedenken wat de volgende stap is. De oude categorie had ook betrekking op 

bewijsopgaven, iets dat niet gewenst is in het onderzoek. Daarnaast bleek dat in de 

verschillende boeken af en toe een opgave voorkwam waarin een leerling na moest denken 

over de vraag wat de volgende stap in een bewijs zou kunnen zijn. Met de bovengenoemde 

wijziging valt deze opgave ook binnen een categorie. Op basis van hoofdstuk 6 ‘Meetkundige 

plaatsen’ uit het boek voor klas 5 vwo van de 10e editie en hoofdstuk 4 ‘Tekenen en bewijzen’ 

uit het boek voor klas 6 vwo van de 10e editie, is de categorie redenering voor een 

constructie geven toegevoegd. Er is een aantal opgaven waarin leerlingen moeten 

beredeneren waarom een bepaalde meetkundige constructie klopt. Op basis van de boeken 

van de 11e editie is ook de categorie berekening met meetkundig argument toegevoegd. 

Leerlingen moeten in het nieuwe examenprogramma regelmatig algebraïsche berekeningen 

doen waarbij ze gebruik moeten maken van meetkundige stellingen. Al met al is er een groot 

aantal categorieën gewijzigd en toegevoegd in de verticale analyse van de leerlingactiviteiten.  
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5.4.2 Schema voor lesobservatie 

Het doel van de lesobservaties is een kwalitatieve analyse van de mogelijkheden die de 

leerlingen hebben om te leren redeneren en bewijzen in de wiskundeles. Er zijn in de 

literatuur geen bestaande schema’s vindbaar die speciaal ontwikkeld zijn voor lesobservaties 

van lessen over redeneren en bewijzen in de wiskunde. Daarom is er voor dit onderzoek een 

schema voor lesobservatie ontwikkeld (zie Bijlage 3). Het schema is ontworpen op basis van 

literatuur over lesobservaties bij algemene wiskundelessen, zoals het onderzoek van 

Schoenfeld (2013). Daarnaast is er literatuur gebruikt die gaat over redeneren en bewijzen in 

de middelbare schoolwiskunde, zoals de artikelen van Sears en Chávez (2014), Heinze 

(2004) en Hanna en Jahnke (1996). Belangrijke bevindingen uit deze onderzoeken (zie 

hoofdstuk 4)  zijn verwerkt in het gemaakte observatieschema.  

 

Het observatieschema bestaat uit zes onderdelen, namelijk de globale lesindeling, het doel 

van de les, de gebruikte materialen, de wiskundige inhoud, de klassikale instructie en het 

zelfstandig werken. Aan de hand van deze zes onderdelen is onder andere onderzocht of het 

begrip ‘bewijs’ tijdens de instructie wordt gebruikt en toegelicht en in welke mate er tijdens de 

les aandacht wordt besteed aan het denk- en redeneerproces dat aan een bewijs ten 

grondslag ligt. Ook is er met behulp van het schema onderzocht in welke mate er tijdens de 

les uitgewerkte voorbeelden gegeven worden en wat de rol van het tekstboek is tijdens de 

les. Na de eerste lesobservatie is het schema nogmaals geanalyseerd. Daaruit is gebleken 

dat het niet nodig was om het schema aan te passen.  

 

5.4.3 Vragenlijst voor leerlinginterviews 

Het doel van de leerlinginterviews is een kwalitatieve analyse van de leeropbrengst van de 

leerlingen die bij hun eigen docent een lessenserie over hoofdstuk 7 ‘Meetkunde: rekenen of 

redeneren’ uit het boek voor klas 5 vwo van de methode ‘Moderne Wiskunde’ hebben 

gevolgd. Er is daarom gekozen voor een semigestructureerd interview, omdat dit goed past 

bij een kwalitatief onderzoek (Baarda et al., 2013). Vooraf is er daarom een lijst opgesteld 

met vragen die vrij algemeen geformuleerd zijn (zie Bijlage 4). Vanwege de 

semigestructureerde vorm van de interviews was het mogelijk om, waar nodig, van de 

volgorde van deze vragen af te wijken. Ook was het mogelijk om op een gewenst moment 

verder door te vragen, bijvoorbeeld wanneer er een meer gedetailleerd antwoord nodig was 

of wanneer een leerling niet goed begrepen werd. Ook was er de mogelijkheid om aan de 

leerlingen nog enkele vragen te stellen over de geobserveerde les.  

 

De vragen die tijdens de interviews aan de leerlingen gesteld zijn, zijn ingedeeld in drie 

categorieën, namelijk vragen over de lessen,  vragen over het tekstboek en vragen over 
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redeneren en bewijzen’ (zie Bijlage 4). Allereerst is er aan de leerlingen een aantal vragen 

gesteld over de lessenserie die zij gevolgd hebben bij hun docent. Zij beantwoordden een 

tweetal vragen die gaan over wat volgens hun opinie de essentie van de lessenserie is en 

wat ze naar hun idee hebben geleerd tijdens deze lessen. Daarna zijn er in deze categorie 

nog twee meer inhoudelijke vragen gesteld. De eerste gaat over de begrippen ‘vermoeden’, 

‘bewijs’ en ‘stelling’. De tweede vraag is of de leerlingen geleerd hebben hoe ze een bewijs 

moeten geven en of hun docent daar voorbeelden van heeft gegeven. In de categorie vragen 

over het tekstboek is er eerst aan de leerlingen gevraagd wanneer ze hun tekstboek 

gebruiken en met welk doel. Vervolgens is hun gevraagd hoe ze omgaan met de teksten en 

de opgaven in het boek. Daarna volgden nog twee inhoudelijke vragen, namelijk over de 

werkwoorden die gebruikt worden in het tekstboek (zoals ‘bewijs’, ‘leg uit’ en ‘toon aan’) en 

over de begrippen ‘meetkundig bewijs’ en ‘algebraïsch bewijs’. In de laatste categorie, 

waarin vragen gesteld werden over de activiteit van het redeneren en bewijzen, 

beantwoordden de leerlingen een aantal vragen over het leren redeneren, het leren bewijzen 

en het leren noteren van een bewijs. Als afsluiting van het interview is er aan de leerlingen 

een bewijsopgave voorgelegd die uit het tekstboek komt waar de leerlingen mee werken. Het 

bewijs van het probleem dat in deze opgave voorgelegd wordt, kan zowel gegeven worden 

met een meetkundig bewijs als met een algebraïsch bewijs. Ook zijn er verschillende 

stellingen nodig om tot het bewijs te komen. Dat maakt deze opgave interessant om met de 

leerlingen te bespreken.  

 

Na afloop van het eerste interview zijn de oorspronkelijke interviewvragen en het gesprek 

zelf uitgebreid geanalyseerd. Daaruit is gebleken dat de lijst met interviewvragen niet 

aangepast hoefde te worden.  

 

5.5 Analyse 

In de volgende secties wordt er per deelonderzoek (tekstboekanalyse, lesobservaties en 

interviews) aangegeven hoe de verkregen data is geanalyseerd, om met behulp van deze 

data tot de antwoorden op de onderzoeksvragen te kunnen komen.  

 

5.5.1 Analyse data tekstboekanalyse 

Voor elk hoofdstuk dat een rol speelt in dit onderzoek, is het schema voor tekstboekanalyse 

(zie Bijlage 2) volledig ingevuld. Dit heeft geresulteerd in negen ingevulde schema’s, 

waarvan er vijf behoren tot hoofdstukken uit de 10e editie en vier tot de 11e editie. Vervolgens 

zijn de gegevens in deze schema’s op verschillende manieren met elkaar vergeleken. 

Allereerst zijn de horizontale analyses van alle boeken met elkaar vergeleken. Daarna zijn de 

verticale analyses van de teksten van de boeken beide edities met elkaar vergeleken, om zo 
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conclusies te kunnen trekken over de aandacht die er in de edities is voor het begrip ‘bewijs’, 

over het aantal uitgewerkte voorbeelden dat in beide edities voorkomt en de over stellingen 

die genoemd en gebruikt worden. De boeken zijn bewust niet per leerjaar met elkaar 

vergeleken, omdat sommige onderwerpen naar een ander leerjaar zijn verschoven. Ten 

slotte zijn de verticale analyses van de leerlingactiviteiten met elkaar vergeleken, om 

conclusies te kunnen trekken over het aantal redeneer- en bewijsopgaven dat in beide 

edities voorkomt, de stellingen die in de opgaven aan bod komen, de mate van sturing die in 

deze opgaven gegeven wordt en de wijze waarop deze volgens het tekstboek uitgewerkt 

moeten worden.  

 

5.5.2 Analyse lesobservaties 

Voor elke lesobservatie die voor dit onderzoek gedaan is, is het schema voor lesobservatie 

(zie Bijlage 3) volledig ingevuld. Tijdens de les zijn alle observaties ondergebracht in de 

vooraf bepaalde categorieën op het observatieformulier. Bepaalde observaties konden ook 

bij meer dan een categorie worden genoteerd. Naast de observaties die direct op het 

formulier konden worden ingevuld, werden er ook belangrijke observaties gedaan die niet 

direct in een vooraf bepaalde categorie pasten. Deze observaties zijn als losse aantekening 

op een apart papier genoteerd. Na afloop van de les is er aan de docent gevraagd om al het 

(voorbereidings)materiaal dat tijdens de les gebruikt is ter beschikking te stellen voor het 

onderzoek, zodat dit materiaal tot in detail geanalyseerd kon worden. Na de lesobservatie is 

het ingevulde formulier gecombineerd met de observaties op het aparte papier. Alle gedane 

observaties zijn doorgelezen en zijn waar nodig nog naar een of meerdere categorieën 

verplaatst. Vervolgens is het formulier gedigitaliseerd. Om het mogelijk te maken om alle 

lesobservaties met elkaar te vergelijken en een theorie te kunnen vormen op basis van deze 

lesobservaties, zijn alle analyseformulieren van de lesobservaties uitgebreid met elkaar 

vergeleken. Er is hierbij met name gekeken naar belangrijke uitspraken van docenten en 

leerlingen tijdens de les en naar gebruikte voorbeelden, teksten en afbeeldingen tijdens de 

klassikale instructies. Daarnaast is er ook uitgebreid gekeken naar lesmomenten waarin de 

essentiële onderdelen van het leren redeneren en bewijzen naar voren kwamen.  

5.5.3 Analyse interviews 

Bij elk interview dat gehouden is voor dit onderzoek is er een audio-opname gemaakt, 

waarvan na afloop een volledige transcriptie is gemaakt. Vervolgens is de getranscribeerde 

tekst gecodeerd in drie fasen: het open, axiaal en selectief coderen (Baarda et al., 2013). Op 

basis van de literatuurstudie en de opgestelde lijst van interviewvragen is er lijst opgesteld 

van een aantal basiscodes waar in de fase van het open coderen gebruik kan worden 

gemaakt. Dit betreft de volgende codes: leerdoelen, misconceptie leerdoelen, begrip 
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vermoeden, begrip bewijs, begrip algebraïsch bewijs, begrip meetkundig bewijs, begrip 

stelling, misconceptie begrip, bewijs geven, bewijsschema, notatie van een bewijs, notatie 

van een bewijs met stellingen, instructie over begrip bewijs, instructie over redeneerproces, 

instructie over geven bewijs, voorbeelden in instructie, lezen theorie in boek, maken opgaven 

in boek en vraagstelling in boek.   

Na het open coderen van de eerste twee interviews zijn de gebruikte codes met elkaar 

vergeleken en waar mogelijk en nodig aangepast, om bijvoorbeeld het gebruik van 

synoniemen te voorkomen. Nadat de fase van het open coderen volledig afgesloten was, zijn 

de coderingen uit de verschillende interviews met elkaar vergeleken, om zo een beeld te 

kunnen vormen van de verbanden, verschillen en overeenkomsten tussen de interviews. In 

de fase van het axiale coderen zijn bepaalde open codes samengevoegd tot een nieuwe 

gemeenschappelijke code. Met behulp van deze axiale codes konden verbanden gelegd 

worden tussen uitspraken in verschillende interviews. In de laatste codeerfase, de selectieve 

codering, zijn alle codes uitgebreid met elkaar vergeleken en samengevoegd tot een aantal 

hoofdcategorieën die van belang zijn voor dit onderzoek. Op deze manier is het mogelijk om 

een totaalbeeld te krijgen van de belangrijkste speerpunten uit alle interviews en kan er 

vanuit dit totaalbeeld een theorie gevormd worden, om zo tot antwoorden op de 

onderzoeksvragen te kunnen komen.  

5.6 Validiteit en betrouwbaarheid 

Het is van groot belang dat de onderzoeksresultaten van dit onderzoek betrouwbaar en 

valide zijn. Daarom is er in dit onderzoek gebruik gemaakt van triangulatie (Baarda et al., 

2013). Er zijn verschillende manieren van dataverzameling toegepast, namelijk de 

tekstboekanalyse, de lesobservaties en de leerlinginterviews. Op deze manier is er gezorgd 

voor een zo goed mogelijk beeld van de onderzoekssituatie. Alle gebruikte 

onderzoeksinstrumenten zijn uitgebreid getest om te controleren of deze instrumenten maten 

wat ze zouden moeten meten. Het schema voor de tekstboekanalyse is na deze testfase 

aangepast. De dataverzameling op de scholen heeft in een korte periode plaatsgevonden, 

zodat zoveel mogelijk omgevingsfactoren hetzelfde waren tijdens de verschillende 

momenten van dataverzameling. Tijdens het verzamelen van de data is er zeer zorgvuldig 

gewerkt en is alles volledig en overzichtelijk gedocumenteerd. Alle verkregen data is na 

verkrijging zo snel mogelijk verwerkt en gedigitaliseerd. Het verzamelen en analyseren van 

de data gebeurde zoveel mogelijk gelijktijdig, zodat er steeds een vergelijking van de 

resultaten kon plaatsvinden. Zowel de data die verkregen is uit de lesobservaties en 

interviews als de data die volgde uit de tekstboekanalyse zijn actief met elkaar vergeleken, 

om zo tot betrouwbare resultaten te komen. Zo zijn belangrijke bevindingen van de 

tekstboekanalyse meegenomen bij de lesobservaties en de interviews en zijn interessante 
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momenten tijdens lesobservaties besproken tijdens de interviews met leerlingen uit de 

betreffende klas.  

 

Om de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten van de tekstboekanalyse te 

waarborgen, zijn alle onderzochte hoofdstukken uit de tekstboeken onafhankelijk door twee 

onderzoekers geanalyseerd. Deze analyses zijn vervolgens uitgebreid met elkaar vergeleken, 

zodat er nagenoeg volledige overeenstemming werd bereikt over de verkregen data. Ook bij 

de lesobservaties is er gezorgd voor valide en betrouwbare resultaten, doordat nagenoeg 

alle lessen door twee onderzoekers zijn geobserveerd. Na afloop van een lesobservatie en 

het verwerken van de bevindingen daarvan, zijn de belangrijke waarnemingen van beide 

onderzoekers uitgebreid besproken en zijn de ingevulde schema’s en de losse notities 

vergeleken. Op deze manier is voorkomen dat de observaties teveel ingekleurd werden door 

de visie van een van de onderzoekers. Tijdens de lesobservaties is niet alleen het schema 

voor lesobservatie ingevuld, maar zijn ook losse notities gemaakt, zijn er foto’s van de 

schoolborden gemaakt en van het werk van willekeurige leerlingen in hun schriften. Om 

verkeerde veronderstellingen van de onderzoeker (bijvoorbeeld over bepaalde lesonderdelen 

of de achterliggende gedachte van de docent bij dat lesonderdeel)  te voorkomen, is hierover 

na afloop van de les contact opgenomen met de betreffende docent. Om de validiteit en 

betrouwbaarheid van de resultaten van de leerlinginterviews te waarborgen, is ervoor 

gezorgd dat er binnen een geïnterviewde groep leerlingen voldoende diversiteit was, zodat 

deze groep een goede afspiegeling was van de volledige groep (zie sectie 5.3). Tijdens de 

interviews is er gezorgd voor een duidelijk beeld van het doel van het onderzoek bij de 

leerlingen en een ontspannen sfeer in de groep, zodat de leerlingen eerlijke antwoorden 

konden geven op de vragen. Ook is er doorgevraagd wanneer een leerling een onduidelijk 

antwoord gaf. Op de hierboven beschreven manieren is er gezorgd voor zo betrouwbare en 

valide mogelijke onderzoeksresultaten.  

 

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van de in dit hoofdstuk genoemde 

onderzoeksmethoden beschreven.  
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6. Resultaten 

In de volgende secties worden de resultaten van de tekstboekanalyse, de lesobservaties en 

de interviews beschreven.  

 

6.1 Resultaten tekstboekanalyse 

In deze sectie worden de resultaten beschreven van de tekstboekanalyse die uitgevoerd is 

op alle boeken voor de klassen 4, 5 en 6 vwo wiskunde B van de 10e en de 11e editie van de 

methode ‘Moderne Wiskunde’. Met behulp van het schema voor tekstboekanalyse (zie 

Bijlage 2) worden in de volgende alinea’s de bevindingen van de vier punten waar de 

tekstboekanalyse op gericht is (zie sectie 5.4.1) beschreven. Uit de tekstboekanalyse is 

gebleken dat  

(1) er in de boeken behorend bij het nieuwe examenprogramma minder aandacht is voor het 

begrip ‘bewijs’;  

(2) er in deze boeken minder voorbeeldbewijzen staan die bovendien minder rijk aan 

informatie zijn;   

(3) de vaste bewijsstructuur en de bijbehorende notatie van het oude examenprogramma 

niet meer voorkomt in de nieuwe boeken;  

(4) de redeneer- en bewijsopgaven in beide edities verschillen in aantal, vorm, inhoud, 

niveau en de mate van sturing die in de opgaven gegeven wordt.  

 

6.1.1 Minder aandacht voor het begrip ‘bewijs’  

Voordat leerlingen kunnen leren redeneren en bewijzen is het belangrijk dat het voor hen 

duidelijk is wat het begrip ‘bewijs’ betekent. In de verticale analyse van de tekstboekanalyse 

zijn de definities van het begrip ‘bewijs’ die door het boek gegeven worden, vergeleken met 

de definitie van Stylianides (2007). In het boek voor klas 4 vwo van de 10e editie, behorend 

bij het oude examenprogramma, is direct in het eerste hoofdstuk dat behoort tot het domein 

‘Voortgezette meetkunde’ een definitie van het begrip ‘bewijs’ te vinden. In de derde 

paragraaf wordt in een opgave aan de leerlingen gevraagd: ‘Maak het bewijs af’, maar de 

definitie ontbreekt nog. In de paragraaf die daarop volgt wordt er in een theorieblok uitleg 

gegeven over de begrippen ‘vermoeden’, ‘bewijs’ en ‘stelling’ en het verband tussen deze 

drie begrippen. Over het begrip ‘bewijs’ staat er: “Een bewijs is een juiste redenering 

waarmee je een vermoeden bevestigt.” (Bakker et al., 2011, p.138). De schrijvers maken met 

deze definitie duidelijk wat het doel is van een bewijs, namelijk het bevestigen van een 

vermoeden, en dat een bewijs tot stand komt door middel van een redenering. Daarnaast 

staat in dezelfde paragraaf ook uitgelegd dat wanneer een stelling eenmaal bewezen is, 

deze als argument gebruikt mag worden bij alle volgende bewijsopgaven. Verder wordt er 
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aan de leerlingen duidelijk gemaakt dat er geen algemeen recept is voor het geven van een 

bewijs en dat binnen een bewijs elke bewering en elk argument verantwoord moet worden. 

In het leerboek voor klas 5 vwo van de 10e editie wordt uitgelegd wat het begrip ‘indirect 

bewijs’ inhoudt. Er staat “Bij een indirect bewijs worden bepaalde mogelijkheden uitgesloten, 

waardoor slechts één mogelijkheid overblijft.” (Bakker et al., 2012, p.138). Vervolgens wordt 

uitgelegd dat een indirect bewijs in drie verschillende vormen voorkomt, namelijk als een 

bewijs met gevalsonderscheiding, als een bewijs uit het ongerijmde of als een 

tegenvoorbeeld. In het leerboek voor klas 6 vwo van de 10e editie wordt geen nieuwe uitleg 

meer gegeven over het begrip ‘bewijs’. In de boeken van de 10e editie beginnen nagenoeg 

alle opgaven waarin leerlingen iets moeten aantonen met ‘Bewijs dat …’. Vragen die 

beginnen met ‘Toon aan dat …’ of ‘Laat zien dat …’ komen nauwelijks voor (zie ook sectie 

6.2.4).  

 

In tegenstelling tot de boeken van de 10e editie wordt er in de boeken van de 11e editie, die 

behoren tot het nieuwe examenprogramma, geen definitie gegeven van het begrip ‘bewijs’. 

In het leerboek voor klas 4 vwo van de 11 editie, behorend bij het nieuwe 

examenprogramma, wordt het begrip ‘bewijs’ zelfs niet genoemd of gebruikt. In het leerboek 

voor klas 5 vwo van de 11e editie wordt het woord ‘bewijs’ in hoofdstuk 5 (het eerste 

hoofdstuk dat behoort tot het examendomein ‘Meetkunde met coördinaten’) één keer 

gebruikt, maar een definitie of uitleg van dit begrip ontbreekt. In hoofdstuk 7 van dit boek – 

het hoofdstuk waarop de lesobservaties en interviews zijn gebaseerd – krijgen leerlingen zes 

keer de opdracht ‘Bewijs dat …’. Het woord ‘bewijs’ wordt daarnaast ook twee keer gebruikt 

in de uitleggende tekst: een keer in een voorbeeldbewijs en een keer in een theorieblok. Ook 

in dit hoofdstuk ontbreekt echter een definitie van het begrip ‘bewijs’. In het leerboek voor 

klas 6 vwo van de 11e editie wordt het begrip ‘bewijs’ slechts twee keer gebruikt in de 

opgaven. Wel staat er in een theorieblok geschreven: “Je kunt een bewijs met behulp van 

een beredenering of een berekening geven.” (Bakker et al., 2017, p.140). In de boeken van 

de 11e editie beginnen de opgaven waarin leerlingen de juistheid van een eigenschap of 

stelling moeten aantonen meestal met ‘Toon aan dat …’ en dus niet met ‘Bewijs dat …’. 

Naast het verschil in de aanwezigheid van een definitie of uitleg van het begrip ‘bewijs’ in de 

boeken is er dus ook een duidelijk verschil waarneembaar tussen de vraagstellingen in de 

boeken van de oude editie en van de nieuwe editie.   

 

6.1.2 Minder voorbeeldbewijzen in de nieuwe boeken 

Zowel in de boeken van de 10e editie die behoren tot het oude examenprogramma als in de 

boeken van de 11e editie die behoren tot het nieuwe examenprogramma schrijven de auteurs 

in het voorwoord dat de boeken geschikt zijn om zelfstandig mee te werken. In de boeken 
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zijn daarom in bijna elke paragraaf een of meerdere uitgewerkte voorbeelden te vinden, 

zodat leerlingen kunnen zien hoe een berekening of een bewijs op de juiste wijze uitgewerkt 

en genoteerd moet worden. In de boeken voor de klassen 4, 5 en 6 vwo van de 10e editie 

zijn tien van de achttien voorbeelden uitgewerkte voorbeeldbewijzen. Aan deze voorbeelden 

kunnen leerlingen met name zien hoe een bewijs genoteerd moet worden. De nadruk in deze 

voorbeelden ligt dus op het laten zien van de structuur van een bewijs, waaraan ook in de 

theorieblokken aandacht besteed wordt. Bij de meeste uitgewerkte voorbeelden wordt echter 

niet duidelijk gemaakt hoe de schrijvers het probleem en de eventuele figuur geanalyseerd 

hebben en hoe ze via een redeneerproces tot het bewijs zijn gekomen. Het is niet duidelijk 

hoe de schrijvers hun argumenten gevonden hebben en hoe ze deze geordend en 

gecombineerd hebben tot een kloppend bewijs. In totaal zijn er in de drie boeken van de 10e 

editie slechts twee voorbeeldbewijzen te vinden waar ook aandacht geschonken wordt aan 

de redenering die aan het bewijs ten grondslag liggen. Eén van die voorbeelden staat in de 

paragraaf 5-3 ‘Redeneren’ (zie het voorbeeld in Bakker et al., 2011, p.136). Hoewel deze 

redenering wel het eindresultaat is van het denkwerk van de schrijvers, geeft het de 

leerlingen toch enigszins inzicht in hoe een bewijs ontstaat.  

 

In tegenstelling tot de voorbeelden in de boeken van de 10e editie, zijn de voorbeelden die in 

de boeken van de 11e editie staan met name uitgewerkte voorbeeldberekeningen en geen 

bewijzen. Slechts één van de eenendertig uitgewerkte voorbeelden is een uitgewerkt 

voorbeeldbewijs. Voor dit bewijs is slechts één argument nodig, dat gebaseerd is op de 

stelling van de raaklijnstukken (zie het voorbeeld in Bakker et al., 2016, p.184). Dit voorbeeld 

geeft de leerlingen geen inzicht in hoe een bewijs ontstaat en welke redenering eraan ten 

grondslag ligt. Ook geeft dit voorbeeldbewijs geen duidelijkheid over hoe een bewijs 

genoteerd moet worden (zie ook sectie 6.1.3). Dit enige voorbeeldbewijs is dus een ‘arm’ 

voorbeeld: het geeft de leerlingen weinig informatie over wat een bewijs is, hoe een bewijs 

ontstaat en hoe het genoteerd kan of moet worden.  

 

6.1.3 Vaste bewijsstructuur wordt niet meer aangeleerd 

Uit het derde punt van Stylianides’ definitie van een bewijs (Stylianides, 2007) blijkt dat de 

notatie van een bewijs van groot belang is. In de boeken van de 10e editie, die behoren tot 

het oude examenprogramma, is er dan ook veel aandacht voor de notatie van een bewijs. In 

het boek voor klas 4 vwo is er een hele paragraaf aan besteed, genaamd ‘Hoe noteer je een 

bewijs?’. Door middel van uitleggende teksten in de theorieblokken en uitgewerkte 

voorbeeldbewijzen laten de schrijvers de leerlingen een duidelijke structuur zien waarop 

bewijzen genoteerd moeten worden. De hoofdstructuur die hiervoor gebruikt wordt is 

‘Gegeven, Te bewijzen, Bewijs’ (zie het voorbeeld in Bakker et al., 2011, p.140). De 
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leerlingen moeten eerst de onder het kopje ‘Gegeven’ de gegevens noteren die in de opgave 

gegeven zijn. Daarna moeten ze onder het kopje ‘Te bewijzen’ opschrijven wat ze in de 

opgave moeten bewijzen. Onder het kopje ‘Bewijs’ komt vervolgens de uitwerking van het 

bewijs te staan. Naast deze vaste structuur wordt de leerlingen ook een vaste notatie 

aangeleerd voor het noteren van een bewijs. Eerst worden de benodigde argumenten onder 

elkaar genoteerd, met achter elk argument tussen haakjes de toelichting. Deze toelichting 

kan zijn dat het argument direct afgeleid kan worden uit de gegevens of dat het argument 

volgt uit een bepaalde stelling die geldig is. De gegeven argumenten worden gekoppeld door 

middel van een accolade. Na deze accolade volgt een implicatieteken met daarnaast de 

conclusie die op basis van deze argumenten getrokken kan worden (zie het voorbeeld in 

Bakker et al., 2011, p.140). Deze structuur wordt bij alle uitgewerkte voorbeeldbewijzen – in 

de drie boeken van de 10e editie samen zijn dat er tien – consequent gebruikt.  Ook wordt er 

in deze boeken verschillende keren in de theorieblokken  aandacht besteed  aan de structuur 

en notatie van een bewijs.  

 

In de boeken van de 11e editie, die behoren tot het nieuwe examenprogramma, komt slechts 

één voorbeeldbewijs voor. Dit voorbeeld geeft de leerlingen weinig duidelijkheid over hoe 

een bewijs genoteerd moet worden (zie sectie 6.1.2). In de theorieblokken wordt er 

bovendien geen informatie gegeven over de notatie van een bewijs. De structuur en de 

notatie die in de oude editie werden aangeleerd, komen in de nieuwe editie niet meer voor. 

In paragraaf 7-4 van het boek voor klas 5 vwo staat over de notatie van een bewijs de 

uitspraak “Als je in een redenering een stelling gebruikt, noem je de naam van die stelling.” 

(Bakker et al., 2011, p.183). Dit is de enige informatie over het noteren van een bewijs die in 

de boeken gegeven wordt. Deze uitspraak staat in dezelfde paragraaf als in de paragraaf 

waar het enige uitgewerkte voorbeeldbewijs te vinden is. In paragraaf 7-5 worden er twee 

aanpakken gepresenteerd om een bewijs te geven: een meetkundige aanpak en een 

algebraïsche aanpak. Dat maakt het voor de leerlingen nog lastiger om te weten hoe ze een 

bewijs moeten noteren, omdat dit voor beide aanpakken verschilt. In het uitwerkingenboek is 

bij een bewijsopgave te zien dat de schrijvers voor de structuur van het bewijs zelf de vorm 

‘Stel dat … dan … en ook … dan …’ of ‘Noem … dan … hieruit volgt …’ gebruiken (Baars et 

al., 2017).  

 

In tegenstelling tot bij het oude examenprogramma zijn er in de boeken die behoren bij het 

nieuwe examenprogramma dus nagenoeg geen afspraken te vinden over de structuur en de 

notatie van een bewijs. Daarnaast is het opvallend dat de uitwerkingen van de 

bewijsopgaven van de 11e editie ook minder volledig zijn dan de uitwerkingen van de 

opgaven van de 10e editie. Bij een van de opgaven in het boek voor klas 5 vwo van de 11e 
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editie (behorend bij het nieuwe examenprogramma) is het aantonen van gelijkvormigheid 

vereist om tot een oplossing van het probleem te komen (zie opgave 28 in Bakker et al., 

2017, p.226). In het uitwerkingenboek wordt echter slechts gezegd: “De driehoeken SNQ en 

SMP hebben gelijke hoeken en zijn dus gelijkvormig.” (Baars et al., 2017, p.226), waarna er 

direct gerekend wordt met de vergrotingsfactor. Naast het ontbreken van een vaste 

bewijsstructuur en een vaste notatie van de bewijzen is er in de boeken van het nieuwe 

examenprogramma bovendien dus ook nog minder aandacht voor de volledigheid van 

bewijzen en berekeningen waarbij meetkundige argumenten, zoals gelijkvormigheid, vereist 

zijn.  

 

6.1.4 Verschillen in aantal, niveau en inhoud van redeneer- en bewijsopgaven  

Voor de tekstboekanalyse zijn alle opgaven per deelopgave geanalyseerd en op 

verschillende manieren gecategoriseerd. De drie boeken van de 10e editie bevatten samen 

711 deelopgaven waarbij leerlingen in 236 deelopgaven moeten redeneren en in 233 

deelopgaven een bewijs moeten geven. De drie boeken van de 11e editie, behorend bij het 

nieuwe examenprogramma, bevatten samen 756 deelopgaven waarbij leerlingen in 127 

deelopgaven moeten redeneren en in 66 deelopgaven een bewijs moeten geven. Het aantal 

deelopgaven is bij beide edities dus ongeveer gelijk, maar het aantal bewijsopgaven is met 

ruim 70 procent gedaald en het aantal redeneeropgaven met meer dan 45 procent. Het 

verschil in de aantallen redeneer- en bewijsopgaven is dus groot te noemen. 

 

Uit de tekstboekanalyse is gebleken dat er verschillen bestaan tussen de inhoud van de 

redeneeropgaven in beide edities. In de uitgebreide tekstboekanalyse zijn alle opgaven 

waarin leerlingen een redenering moeten geven ingedeeld in verschillende categorieën (zie 

Bijlage 2). Een analyse van de resultaten hiervan leidt tot de bevinding dat voor de 

redeneeropgaven van de 10e editie geldt dat zij voornamelijk in de categorieën deductief 

meetkundig argument ontwikkelen (zie bijvoorbeeld opgave V-1 in Bakker et al., 2012, p.132), 

redenering voor constructie geven,  vermoeden onderzoeken en schets van een bewijs 

geven vallen. Deze deelopgaven zijn vaak onderdeel van een grotere opgave waarin 

leerlingen met behulp van een aantal deelopgaven een bewijs geven. Voor de 11e editie 

geldt dat de meeste deelopgaven in de categorie algebraïsch argument ontwikkelen en 

berekening met meetkundig argument (zie bijvoorbeeld opgave 26 in Bakker et al., 2016, 

p.185) vallen. Voor de opgaven die behoren tot het nieuwe examenprogramma geldt dus dat 

er minder aandacht is voor het onderzoeken van vermoedens, het geven van schetsen van 

bewijzen en het ontwikkelen van deductieve, meetkundige argumenten. Voor die opgaven 

van het oude programma is echter meer redeneerwerk nodig dan voor bijvoorbeeld de 

berekeningen met een meetkundig argument in het nieuwe programma. Bij de hierboven 
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genoemde opgave 26 (Bakker et al., 2016, p.185) is het gebruiken van één stelling genoeg 

om de oplossing te vinden en is bovendien direct duidelijk welke stelling er toegepast moet 

worden. Bij de hierboven genoemde opgave V-1a (Bakker et al., 2012, p.132) moet de 

leerling echter zelf bedenken welke meetkundige eigenschappen hij of zij moet gebruiken om 

de vraag te kunnen beantwoorden.  

 

Ook voor de bewijsopgaven van beide edities zijn er verschillen waarneembaar in  

de inhoud van de opgaven. Bij de 233 bewijsopgaven in de boeken van de 10e editie  

zijn meer dan negentig procent van alle argumenten die door de leerlingen gegeven  

moeten worden, meetkundig van aard. Van deze opgaven moet bij 122 opgaven een 

deductief argument gegeven worden (zie bijvoorbeeld opgave 33 in Bakker et al., 2012, 

p.143). en bij 95 opgaven een impliciet argument (zie bijvoorbeeld opgave 40 in Bakker et al., 

2012, p.144). Bij al deze opgaven speelt het redeneerproces een belangrijke rol, waardoor 

leerlingen door deze opgaven te maken veel mogelijkheden hebben om te leren bewijzen. 

Voor de 66 bewijsopgaven in de boeken van de 11e editie geldt dat bij slechts de helft van 

deze opgaven een meetkundig argument gegeven hoeft te worden. Daarvan behoren er 30 

tot de categorie bewijsopgave met deductief meetkundig argument en drie tot de categorie 

bewijsopgave met impliciet meetkundig argument. Naast het feit dat het totale aantal 

bewijsopgaven een stuk lager is, is ook het aantal bewijsopgaven met een impliciet 

meetkundig argument veel kleiner. Juist bij deze opgaven moeten leerlingen het hele bewijs 

zelf geven, is de sturing van het boek om tot het bewijs te komen minimaal en de eigen 

inbreng van het redeneerproces van de leerling dus maximaal. De leerlingen die met de 

nieuwe editie werken zien vooral veel opgaven waarin een algebraïsch argument gegeven 

moet worden (zie bijvoorbeeld opgave 33 in Bakker et al., 2016, p.186). Het bewijs van deze 

bestaat uit het opstellen van vergelijkingen, het berekenen van coördinaten van bepaalde 

punten en het laten zien dat het product van twee hellingsgetallen gelijk is aan –1. Ook bij 

deze opgave moeten de leerlingen redeneren, maar wel op een ander niveau en een andere 

manier dan bij de opgaven uit de boeken die horen bij het oude examenprogramma.   

 

Naast de hierboven beschreven bevindingen met betrekking tot de verschillen in de soorten 

bewijzen die leerlingen moeten geven, zijn er ook verschillen gevonden in de soorten 

stellingen, uitspraken of vermoedens die de leerlingen in de opgaven moeten geven. In de 

tekstboekanalyse zijn alle bewijsopgaven geclassificeerd in de categorieën algemene stelling, 

specifieke stelling en quasi-algemene stelling (zie sectie 5.4.1). In de boeken van de 10e 

editie staan in totaal 233 bewijsopgaven, waarvan in 69 opgaven een algemene stelling 

bewezen wordt (zie bijvoorbeeld opgave 4 in Bakker et al., 2012, p.134), in 135 opgaven een 

specifieke stelling en in 25 opgaven een quasi-algemene stelling. In de boeken van de 11e 
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editie staan in totaal 66 bewijsopgaven, waarvan er in 5 opgaven een algemene stelling 

bewezen wordt, in 57 opgaven een specifieke stelling (zie bijvoorbeeld opgave 29 in Bakker 

et al., 2016, p.185) en in 4 opgaven een quasi-algemene stelling. Naast het eerder 

beschreven grote verschil in aantal bewijsopgaven, is ook het grote verschil in de verhouding 

van de categorieën opvallend. Voor de opgaven van de 10e editie geldt dat ongeveer dertig 

procent behoort tot de categorie algemene stelling, terwijl dit voor de 11e editie nog geen 

acht procent is.  

 

6.2 Resultaten lesobservaties en interviews 

In deze sectie worden de resultaten beschreven van de lesobservaties die gedaan zijn bij 

vier docenten en de interviews die met een deel van hun leerlingen gehouden zijn. Met 

behulp van de ingevulde schema’s voor lesobservaties (respectievelijk  lesobservatie A1, A2, 

B1, B2, J1, J2, P1 en P2, waarbij de letter verwijst naar de docent en het cijfer naar interview 

nummer 1 of 2) en de transcripties van de interviews (respectievelijk interview A1, B1, B2, J1, 

P1 en P2) worden in de volgende alinea’s de bevindingen van de punten waar de 

lesobservaties en interviews op gericht zijn beschreven (zie sectie 5.4.2 en 5.4.3). Uit de 

lesobservaties en de interviews is gebleken dat  

(1) er in de lessen een grote invloed van het oude curriculum waarneembaar is;  

(2) leerlingen niet leren om formele bewijzen te geven; 

(3) de instructie van de docent slechts in beperkte mate bijdraagt aan het leren redeneren; 

(4) er sprake is van een disbalans tussen de autoriteit van de docent en die van het boek; 

(5) er bij de leerlingen onduidelijkheden bestaan over de leerdoelen van het hoofdstuk over 

redeneren en onduidelijkheden over het begrip ‘bewijs’.  

 

In de volgende secties worden deze bevindingen uitvoeriger beschreven.  

 

6.2.1 Grote invloed oude curriculum waarneembaar 

Tijdens de meeste lessen was er een grote invloed van het oude examenprogramma 

merkbaar. Tijdens de lesobservaties werd zichtbaar dat er een grote invloed is van het oude 

examenprogramma op de invulling van de les. Dit is gebleken uit de onderstaande vier 

observaties:  

(1) alle docenten legden nadruk op de verschillen tussen het oude en nieuwe 

examenprogramma;  

(2) de docenten gebruikten het begrip ‘bewijs’ te pas en te onpas tijdens de klassikale 

instructie; 

(3) de docenten gebruikten veel begrippen en concepten uit het oude programma die de 

huidige leerlingen niet hoeven te kennen; 
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(4) de docenten gebruikten tijdens de klassikale instructie veelal de wiskundige notatie die 

aangeleerd werd in het oude examenprogramma.  

Deze bevindingen worden hieronder uitvoeriger beschreven.  

 

(1) Tijdens de lesobservaties bij de verschillende docenten viel het op dat de docenten die al 

jarenlang lesgeven in de bovenbouw van het vwo, veel met hun leerlingen delen over het 

oude examenprogramma van wiskunde B. Een van de docenten vertelde zijn leerlingen 

bijvoorbeeld dat de leerlingen die het oude programma volgden, moesten leren om 

formele bewijzen te geven met een volgens hem formele taal en een formele notatie. Hij 

gaf vervolgens aan dat de huidige leerlingen dit niet hoeven te leren en dat ze hun 

argumenten dus in verhaalvorm mogen schrijven. Een leerling van deze docent zei 

tijdens het interview het volgende: “Ik snapte niet waarom ze dat [het formele bewijzen]  

er uit hebben gehaald, uit de syllabus en uit deze editie … hoe je zo’n bewijs stap voor 

stap kunt noteren. Want hij [de docent] praatte over dat er een hele terminologie was om 

een bewijs te geven … nu is het: schrijf maar een heel essay.” (zie interview J1).  

De opmerkingen van de docenten over de wijzigingen in het examenprogramma hebben 

dus invloed op het beeld dat hun leerlingen hebben van het redeneren en bewijzen in de 

wiskunde.  

 

(2) In de lessen was het opvallend dat alle de docenten het woord ‘bewijs’ heel vaak 

gebruikten tijdens de klassikale instructie, terwijl dat woord maar weinig gebruikt wordt in 

het boek voor klas 5 vwo van de 11e editie. Een van de geobserveerde docenten 

gebruikte zelfs het woord ‘bewijs’ tijdens het bespreken een opgave waarbij een 

berekening gedaan moest worden met behulp van stellingen, maar waar geen bewijs 

gegeven moest worden.   

 

(3) Meerdere docenten die geobserveerd werden in dit onderzoek gebruikten in hun 

klassikale instructie begrippen en concepten die de leerlingen niet meer hoeven te 

kennen. Een van hen gaf zijn leerlingen een stencil met daarop een hele lijst met 

begrippen die ze moeten kennen als aanvulling op de theorie in het boek. Daarop 

stonden onder andere de begrippen ‘koorde’, ‘middelpuntshoek’, ‘omtrekshoek’ en 

‘middenparallel’ (zie Figuur 1), begrippen die niet in de woordenlijst van het nieuwe 

examenprogramma voorkomen. De docent was in de veronderstelling dat leerlingen deze 

begrippen moesten kennen, maar dat is niet het geval.  
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Opvallend was daarnaast het gebruik van het concept ‘congruentie’. Zowel de docenten 

als een aantal leerlingen die het vak wiskunde D volgen struikelden over het feit dat dit 

concept niet meer gebruikt wordt in het nieuwe examenprogramma. Meerdere docenten 

gebruikten het begrip ‘congruentie’ wel tijdens hun instructie (zie Figuur 2). In een 

interview zei een leerling die wiskunde D volgt: “Nu  noemen ze het ‘met factor 1 

gelijkvormig’  ofzo, in plaats van congruent. Dat is best wel vervelend.” (zie interview P2). 

Op dit punt zorgt het nieuwe examenprogramma dus voor onduidelijkheid, zowel voor de 

docenten als voor de leerlingen. Naast het feit dat de docenten begrippen gebruikten en 

toelichtten die alleen tot het oude examenprogramma behoren, gebruikten zij ook 

meetkundige concepten als F-hoeken en Z-hoeken en de vier gelijkvormigheidsprincipes 

(hh, zzz, zhz en zzr).    

 

                       

Figuur 1    Docent gebruikt begrippen uit het oude                Figuur 2   Docent gebruikt congruentie bij het     
                  examenprogramma in zijn presentatie                                   uitwerken van een opgave         
                  (zie lesobservatie B1)                                                            (zie lesobservatie P2)  

 

(4) De invloed van het oude examenprogramma kwam ook naar voren in de notatie die de 

docenten gebruikten bij hun klassikale instructie. Veel onderdelen van de formele notatie 

uit het oude examenprogramma werden door hen nog steeds gebruikt in de lessen die 

behoren tot het nieuwe examenprogramma. In de lessen was bijvoorbeeld te zien dat 

docenten de motivatie voor een argument in haakjes achter het argument zetten, een 

accolade gebruikten om argumenten te groeperen en een implicatiepijl gebruikten om 

aan te geven dat iets volgde uit iets anders (zie Figuur 3). De docenten gaven bij hun 

leerlingen duidelijk aan wat de betekenis van deze notaties is. Wel is uit de 

lesobservaties gebleken dat docenten minder secuur zijn in hun notatie. Zo is in Figuur 4 

te zien dat een docent gelijkvormigheid niet aantoont, maar er direct mee gaat rekenen. 

Ook bleek uit de lesobservaties dat docenten niet goed weten wat er op het gebied van 

notaties vereist is in het nieuwe examenprogramma. Deze bevinding met betrekking tot 

het leren om formele bewijzen te geven wordt verder toegelicht in de volgende sectie.  
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Figuur 3   Uitwerking van een bewijs op het bord                     Figuur 4 Gelijkvormigheid wordt niet 
                 (zie lesobservatie J2)                                                                           aangetoond (zie lesobservatie P2)                      
 

6.2.2 Leerlingen leren niet om formele bewijzen te geven 

Uit de interviews en lesobservaties is gebleken dat leerlingen niet leren om formeel te 

bewijzen. De bevindingen zijn dat (1) docenten geen formele bewijzen geven tijdens de 

klassikale instructie en dat (2) leerlingen niet goed weten hoe zij een bewijs of een 

berekening waarbij stellingen of meetkundige eigenschappen nodig zijn, moeten noteren. 

Deze bevindingen worden hieronder uitvoeriger beschreven.  

 

(1) Een van de geobserveerde docenten gaf tijdens de les duidelijk aan dat hij van zijn 

leerlingen verwachtte dat zij altijd de motivaties voor hun argumenten geven bij 

berekeningen en bewijzen. Zelf deed hij dit ook bij voorbeelden die hij gaf tijdens de 

klassikale instructie. Een andere docent gaf tijdens de les aan dat hij nog niet wist of dit 

bij de examens verplicht is. Tot het moment dat daar meer duidelijkheid over is moesten 

zijn leerlingen ook altijd de motivaties voor hun argumenten geven. Uit de lesobservaties 

is echter gebleken dat de docenten zelf niet consequent zijn bij het noteren van 

voorbeeldberekeningen of –bewijzen tijdens de klassikale instructie. Bij twee 

verschillende docenten was tijdens de instructie waarneembaar dat zij eigenschappen 

van gelijkvormige driehoeken gebruikten voor hun bewijs of berekening, zonder deze 

gelijkvormigheid eerst aan te tonen (zie Figuur 4).  

 

(2) Tijdens de interviews met verschillende groepjes leerlingen werd duidelijk dat leerlingen 

niet goed wisten hoe ze een berekening of bewijs waarbij stellingen of andere 

argumenten gebruikt moeten worden, moeten noteren. Meerdere leerlingen gaven aan 

dat het antwoorden- en uitwerkingenboek van de methode ook niet volledig zijn wat 

betreft de notatie van argumenten. Soms staat in het uitwerkingenboek aangegeven dat 

bepaalde driehoeken gelijkvormig zijn, maar worden de argumenten daarvoor niet 

gegeven. Uit de interviews is verder gebleken dat veel leerlingen de formele notatie die 
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hun docent gebruikte tijdens de instructie, waarderen. Zo zei een leerling: “Misschien zou 

ik wel serieus het schema van wiskunde D aanhouden [Gegeven, Te bewijzen, Bewijs]. 

Dat is ook wel gewoon duidelijk en overzichtelijk.” (zie interview P2). Een leerling van een 

andere docent gaf aan: “Het [de formele notatie] scheelt veel woorden opschrijven (…).  

En het blijft op zich ook nog wel overzichtelijker.” (zie interview J1). Volgens deze leerling 

is de formele notatie dus “overzichtelijk”. Over het feit dat de leerlingen deze formele 

notatie niet meer hoeven te gebruiken, zei deze leerling: “… die essay vorm is  wel 

kritisch zal ik maar zeggen. Want wanneer heb je nou echt iets bewezen en wanneer 

niet?” (zie interview J1). Een aantal leerlingen gaf aan dat ze de notatie van hun docent 

overnemen, omdat er in het boek geen informatie staat over hoe een bewijs genoteerd 

moet worden. Ze hoopten door de notatie van hun docent letterlijk over te nemen, alle 

punten te kunnen scoren bij het uitwerken van toetsopgaven.  

 

6.2.3 Instructie docent draagt beperkt bij aan het leren redeneren 

Met betrekking tot de leermogelijkheden die leerlingen in de les hebben om te leren 

redeneren zijn er tijdens de lesobservaties en interviews de volgende bevindingen gedaan:  

(1) tijdens de klassikale instructie hebben veel leerlingen een passieve houding;  

(2) het redeneerproces van de docent achter de voorbeelduitwerkingen is vaak onvoldoende 

     zichtbaar voor de leerlingen;  

(3) de mate waarin het redeneerproces van leerlingen op gang wordt gebracht tijdens de    

instructie is afhankelijk van de wijze waarop de docent vragen stelt aan de leerlingen; 

(4) goede communicatie in het klaslokaal tussen de docent en de leerlingen en de leerlingen   

onderling is essentieel om leerlingen te leren redeneren.   

Deze bevindingen worden hieronder uitvoeriger beschreven.  

 

(1) Tijdens de klassikale instructies waren de docenten voornamelijk bezig met het zelf 

uitwerken van voorbeelden. Alle docenten lieten tijdens de klassikale instructie 

voorbeelden zien van bewijzen of berekeningen waarbij stellingen of andere meetkundige 

argumenten gebruikt moesten worden om tot de oplossing te komen. De voorbeelden die 

de docenten gebruikten voor hun instructie zijn geen zelfbedachte voorbeelden, maar zijn 

voorbeelden of opgaven die in het tekstboek staan. Tijdens de klassikale instructie deden 

de docenten zelf het meeste werk. Zij lieten het bewijs of de berekening stap voor stap 

op het bord verschijnen, zonder dat leerlingen actief mee hoefden te denken over de 

oplossing. Mede daardoor hadden veel leerlingen een passieve houding tijdens de 

instructie. Bij meerdere docenten viel het op dat de ‘sterke’ leerlingen wel actief 

meedachten en opletten, maar dat de meerderheid van de leerlingen afhaakte en niet 

luisterde naar de uitleg van de docent.  



52 
 

(2) De docenten werkten de voorbeelden die zij gaven goed en volledig uit op het bord. Bij 

het uitwerken van de voorbeelden lieten de docenten de berekeningen en bewijzen op 

een vloeiende wijze tot stand komen. Alle stappen die nodig waren om tot de oplossing te 

komen werden door hen in één keer perfect opgeschreven. Een van de docenten had de 

bewijzen en berekeningen zelfs al volledig uitgewerkt in zijn presentatie (zie Figuur 5). 

Het lijkt erop dat het doel van de docenten is om de leerlingen een perfecte uitwerking 

van een bewijs te laten zien. Het voordeel van deze manier van uitleggen is dat de 

klassikale instructies van de docenten vlot verlopen. Dit voordeel weegt echter niet op  

tegen het grote nadeel van deze aanpak, namelijk dat het redeneerproces van de docent 

hierdoor veelal onvoldoende zichtbaar is voor de leerlingen. Het is voor leerlingen niet 

duidelijk dat een bewijs niet een-twee-drie ontstaat, maar dat het tijd kost om argumenten 

te bedenken, de juiste argumenten daaruit te selecteren en te combineren en ten slotte 

het bewijs op de juiste wijze te noteren. Een leerlinge zei over haar docent: “Hij doet er 

best wel vaak over alsof het heel simpel is lijkt het. Want dan heeft hij zo’n ding staan en 

dan zegt hij: Ja, je kijkt zo, en je doet die lijn daar, en je doet zo … en dan heb je het. En 

dan denk ik: ja …” (zie interview P2). Tijdens een ander interview zei een leerling: ‘Ik 

moet wel echt de eerste stap hebben voordat ik denk: ‘Oh ja!’ (zie interview P1). Doordat 

de docenten tijdens hun uitleg bewijzen op zeer vlotte wijze presenteerden of uitwerkten, 

denken leerlingen dat dit vanzelfsprekend is bij het geven van een bewijs. Wanneer zij 

vervolgens zelf een bewijs moeten gaan geven, komen zij erachter dat het geven van 

een bewijs niet zo eenvoudig is als het lijkt.  

 

 

Figuur 5  Uitgewerkt voorbeeld op het bord (zie lesobservatie B2) 
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(3) Door de resultaten van de lesobservaties van de verschillende docenten naast elkaar te 

leggen, is het mogelijk om de mate waarin en de manier waarop docenten vragen stellen 

aan hun leerlingen te vergelijken. Uit deze vergelijking is gebleken dat docenten tijdens 

de klassikale instructie in verschillende mate vragen aan hun leerlingen stelden. Een van 

de docenten stelde tijdens de instructie, waarin hij een voorbeeldbewijs uitwerkte, vragen 

als: ‘Wie heeft er een idee?’ en ‘Wie ziet wat we nu kunnen doen?’ Enkele ‘sterke’ 

leerlingen dachten met hem mee en de docent liet hen de antwoorden geven. Een 

andere docent stelde tijdens het uitwerken van een voorbeeldberekening een aantal 

korte vragen aan de leerlingen, zoals: ‘Wie ziet het?’ en ‘Wie weet het?’. Deze docent gaf 

daarna heel snel een leerling het woord die de volgende stap van het bewijs direct zag. 

Het denkproces van de andere leerlingen werd hierdoor geremd. Bij een derde docent 

was er meer ruimte voor het redeneren. Hij liet bij het uitwerken van een voorbeeld 

tijdens de instructie het denkwerk voornamelijk over aan de leerlingen.  Hij stelde hen 

vragen als ‘Wat hebben we hieraan?’, ‘Wat valt hier op?’, ‘Kunnen we daar iets mee?’ en 

‘Wat kunnen we zeggen over die hoeken?’. In de les over de stelling van Thales dachten 

de leerlingen actief mee om de stelling van Thales te bewijzen. Elke stap in het bewijs 

kwam van de leerlingen, begeleid door wat hints van de docent, zoals ‘Ik werk nu dus in 

een driehoek. Wat weet ik dan over de hoeken?’. Dit gaf leerlingen de mogelijkheid om te 

zien hoe een bewijs tot stand komt en welk redeneerproces aan dat bewijs ten grondslag 

ligt.  

 

(4) Uit de lesobservaties is gebleken dat een goede communicatie in het klaslokaal 

belangrijk is om leerlingen te leren redeneren. Tijdens de lessen van de verschillende 

docenten waren er een aantal momenten waarop er, door middel van goede 

communicatie tussen de docent en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling, veel 

aandacht was voor het leren redeneren. Tijdens een van de geobserveerde lessen gaf de 

docent een leerling het woord die een heel ander idee in gedachten had voor het bewijs 

dan de docent zelf. De docent liet deze leerling haar methode stap voor stap uitleggen, 

gaf aan dat deze correct was en werkte vervolgens haar eigen idee uit op het bord. De 

docent legde daarbij de nadruk op het feit dat er vaak meerdere mogelijkheden zijn om 

tot een uitwerking van een bewijs of een berekening te komen en dat er niet slechts één 

oplossing juist is. Door deze aanpak van de docent konden leerlingen zien dat er soms 

meerdere wegen zijn om tot een bewijs te komen en hoe verschillend redeneerprocessen 

kunnen zijn. Je kiest een bepaalde route die wellicht tot het gewenste resultaat leidt, 

loopt soms vast en kiest dan weer een andere route, om zo uiteindelijk tot de oplossing te 

komen. Tijdens de les over de stelling van Thales van een andere docent moesten de 

leerlingen na de instructie direct in groepjes aan de slag met de laatste opgave uit de 
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paragraaf, die tevens een wiskundige denkactiviteit is. Door deze keuze van de docent 

moesten de leerlingen direct gaan redeneren. Dit gaf hen de kans om een 

onderzoekende houding te ontwikkelen. De leerlingen waren in deze les zeer actief aan 

de slag en wisselden onderling ideeën uit die wellicht tot de oplossing zouden kunnen 

leiden. Uit deze twee en uit andere lesmomenten is gebleken dat de communicatie in het 

lokaal heel belangrijk is bij het leren redeneren en bewijzen.  

 

6.2.4 Disbalans tussen de autoriteit van docent en tekstboek  

Met name tijdens de interviews, maar ook tijdens de lesobservaties werd duidelijk dat de 

verhouding tussen de autoriteit van het boek en de autoriteit van de docent met betrekking 

tot het leren redeneren en bewijzen ongelijk is en dat deze verhouding per docent verschilt.  

Uit de leerlinginterviews is gebleken dat (1) de leerlingen ofwel alle theorie uit het boek lezen, 

ofwel volledig afgaan op de uitleg van de docent. Uit de lesobservaties is daarnaast 

gebleken dat (2) leerlingen alleen opgaven maken uit het boek en niet uit andere bronnen en 

het tekstboek dus een grote autoriteit heeft. Deze bevindingen worden hieronder verder 

uitgewerkt.  

 

(1) Eén van de interviewvragen voor de leerlingen was of zij de stukken theorie die in het 

boek staan wel of niet lezen. De antwoorden van de leerlingen op die vraag waren divers 

en lagen sterk uit elkaar. De leerlingen van drie verschillende docenten gaven vrijwel 

allemaal aan dat zij alle stukken theorie in het boek lezen, waarbij ze vooral kijken naar 

de uitgewerkte voorbeelden die bij de theorieblokken staan. Deze leerlingen werkten in 

de les vrijwel allemaal op hun eigen tempo. Sommigen liepen achter op de planning, 

anderen juist voor. Zij luisterden weinig tot niet naar de uitleg die docent aan het begin 

van de les gaf, omdat deze uitleg niet overeenkwam met het onderwerp of de paragraaf 

waar zij op dat moment zelf mee bezig waren. Daardoor waren deze leerlingen voor de 

theorie volledig afhankelijk van het boek. Zij gaven aan dat ze de theorieblokken daarom 

altijd direct lezen zodra ze die tussen de opgaven in het boek tegenkomen. Voor deze 

leerlingen is het boek dus de belangrijkste bron om te leren. Enkele leerlingen van deze 

docenten gaven aan dat ze de docent wel nodig hebben om alle theorie goed te 

begrijpen. Een van de leerlingen zei daarover: “Stel in de les is iets uitgelegd, dan begrijp 

ik de theorie heel goed, maar stel je zou zelf vooruit willen werken of zo dan vind ik de 

theorie [in het boek] niet vaak heel duidelijk.” (zie interview A1). Twee andere leerlingen 

gaven aan dat het boek genoeg oefening en uitleg biedt om de leerstof te begrijpen, 

maar dat het wel prettig is dat de docent de lastige dingen kan toelichten en de 

uitwerkingen van de leerlingen kan controleren.  
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De leerlingen van de vierde docent deden juist het tegenovergestelde. Zij gaven tijdens 

de interviews unaniem aan dat ze de theorie in het boek nooit direct lezen. Een van die 

leerlingen zei tijdens een interview: “Nou, bijvoorbeeld die stellingen …. zo’n 

theorieblokje dat lees ik meestal wel achteraf zeg maar. Maar dat komt ook omdat we 

aan het begin van de les de theorie van de les behandelen dus dan heb je het [de tekst in 

het boek] ook niet meer nodig.” (zie interview P2). Omdat de docent van deze leerlingen 

aan het begin van de les altijd de theorie bespreekt en de leerlingen hier actief bij 

betrokken zijn, is het voor de leerlingen niet nodig om zelf de theorie door te lezen in het 

boek. Andere leerlingen van deze docent gaven aan de theorieblokken n het boek pas te 

lezen wanneer ze gaan leren voor de toets of wanneer ze vastlopen bij een opgave.  

 

(2) Uit de lesobservaties is gebleken dat het tekstboek van de leerlingen nagenoeg de enige 

bron van theorie, voorbeelden en opgaven is die door de docent en de leerlingen gebruikt 

wordt om les te geven en om te leren. Het tekstboek is voor hen de grootste bron van 

wiskundige kennis en heeft dus een zeer grote autoriteit. Alle leerlingen gaven tijdens de 

interviews aan dat ze proberen om alle opgaven van een hoofdstuk te maken. Drie van 

de vier docenten gaven tijdens de les niet aan welke opgaven de leerlingen wel of niet 

moeten maken. Het spreekt bij hen voor zich dat de leerlingen alle opgaven uit het boek 

moeten maken. Slechts een van de vier docenten gaf in de les instructies over welke 

opgaven de leerlingen moesten maken. Geen enkele docent liet de leerlingen opgaven 

maken uit andere bronnen dan het boek.  

 

6.2.5 Onduidelijkheden bij leerlingen 

Tijdens de lesobservaties en de interviews met leerlingen zijn er twee opvallende 

onduidelijkheden bij hen waargenomen. De eerste onduidelijkheid heeft te maken met de 

leerdoelen van hoofdstuk 7 ‘Meetkunde: rekenen of redeneren’ uit het boek voor klas 5 vwo 

van de 11e editie, waarmee de docenten en leerlingen tijdens de geobserveerde lessen 

hebben gewerkt. De tweede onduidelijkheid heeft betrekking op de interpretatie van het 

begrip ‘bewijs’ en op het verschil tussen meetkundig bewijzen en algebraïsch bewijzen.  

 

Onduidelijkheden met betrekking tot de leerdoelen 

Uit de lesobservaties en de interviews is gebleken dat zowel de docenten als de leerlingen 

de leerdoelen van het hoofdstuk ‘Meetkunde: rekenen of redeneren’ uit de methode 

‘Moderne Wiskunde’ op heel verschillende manieren formuleren. Op één docent na gaven 

alle docenten aan het begin van de les een duidelijk leerdoel door aan hun leerlingen. Deze 

leerdoelen formuleerden zij bijvoorbeeld als:  
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 “De stelling van Thales leren gebruiken” (zie lesobservatie B1);  

 “Het bewijs van de stelling van Thales geven en deze stelling daarna leren toepassen” 

(zie lesobservatie P1);  

 “Drie stellingen doornemen en deze daarna leren toepassen in allerlei situaties” (zie 

lesobservatie P2);   

 “Een meetkundig en een algebraïsch bewijs leren onderscheiden en ze zelf kunnen 

geven” (zie lesobservatie A2).  

 

Tijdens de leerlinginterviews hebben alle leerlingen een antwoord gegeven op de vraag wat 

het leerdoel van het bovengenoemde hoofdstuk volgens hen is. Een deel van de leerlingen 

gaf aan dat het leerdoel volgens hen voornamelijk te maken had met het leren redeneren en 

bewijzen. Dat blijkt onder andere uit onderstaande antwoorden: 

 “Meetkundig bewijzen, vooral aan de hand van cirkels en driehoeken” (zie interview B1);   

 “Logisch leren denken en het leren redeneren” (zie interview B2);   

 “Het leren oplossen van wiskundige problemen waarbij je twee aanpakken kunt kiezen: 

algebraïsch of meetkundig” (zie interview P2);    

 “Denkmethodes ontwikkelen om bewijzen sneller te kunnen zien” (zie interview P2);    

  “Stellingen bewijzen en ze vervolgens gebruiken om weer andere dingen te bewijzen” 

(zie interview B1).  

 

Andere leerlingen gaven tijdens de interviews aan dat het leerdoel volgens hen was om 

eigenschappen van figuren te leren en om lengtes van zijden en groottes van hoeken  te 

leren berekenen. Deze leerlingen formuleerden de leerdoelen bijvoorbeeld als: 

 “Cirkels en dingen die daarmee te maken hebben: lijnen, driehoeken en raaklijnen” 

(zie interview A1);  

 “Inzicht in tweedimensionale figuren” (zie interview B1);  

 “Met cirkels en punten rekenen, vergelijkingen opstellen en stellingen leren” (zie 

interview B1); 

 “Stellingen gebruiken  om lengtes van lijnen of groottes van hoeken te berekenen” 

(zie interview B2).  

Hieruit blijkt dat de interpretatie van de leerdoelen door leerlingen erg divers is en dat het 

voor zowel docenten als leerlingen moeilijk is om de leerdoelen te herkennen en helder te 

formuleren. Er bestaat dus onduidelijkheid over wat de leerdoelen van dit hoofdstuk over 

redeneren in de meetkunde zijn.  
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Onduidelijkheden met betrekking tot het begrip ‘bewijs’  

Alle docenten gaven tijdens een van de geobserveerde lessen uitleg aan hun leerlingen over 

het verschil tussen een meetkundige en een algebraïsche aanpak bij opgaven waarin een 

bewijs gegeven moet worden. Dit deden zij door een bepaalde bewijsopgave op zowel een 

meetkundige als op een algebraïsche manier uit te werken. Uit de interviews is gebleken dat 

over deze twee methoden onder de leerlingen twee onduidelijkheden bestaan. Daarnaast is 

gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de verschillen tussen vraagstellingen als ‘Toon 

aan dat …’ en ‘Bewijs dat …’.  

 

Ten eerste is gebleken dat het voor sommige leerlingen onduidelijk is wat de 

overeenkomsten en de verschillen zijn tussen deze twee aanpakken. Een leerling zei 

hierover tijdens een interview: “Bij een meetkundige aanpak werk je met stellingen, bij een 

algebraïsche aanpak werk je met rekenregels zoals de sinus- en cosinusregel.” (zie interview 

B1). Een andere leerling zegt tijdens een interview: “Als je geen cijfers krijgt, dan moet je de 

meetkundige aanpak kiezen. Als je wel cijfers krijgt, dan kies je de algebraïsche aanpak.” 

(zie interview P1). Tijdens het interview heb ik deze leerlingen een opgave laten zien waarin 

stellingen gebruikt moesten worden, maar waar in de bijbehorende figuur ook getallen bij de 

zijden stonden. Deze opgave konden beide leerlingen niet categoriseren. Deze leerlingen 

bleken de twee methoden niet op een juiste wijze van elkaar te kunnen onderscheiden: 

zodra er in een figuur getallen gegeven worden, denken zij dat ze het probleem op 

algebraïsche wijze op moeten lossen. Ook een leerling die wiskunde D volgt, waarbij al 

aandacht is geweest voor de vlakke meetkunde, gaf aan dat ze de twee methoden 

verwarrend vindt. Zij vertelde hierbij dat het bewijzen bij wiskunde D (het meetkundig 

bewijzen) altijd hetzelfde inhoudt: zoeken naar gelijkvormigheid en congruentie, gelijke zijden 

en hoeken. Nu ze twee manieren heft geleerd, heeft ze het gevoel dat ze een wiskundig 

probleem “steeds weer anders moet aanpakken” (zie interview P2).   

 

Een tweede onduidelijkheid met betrekking tot het algebraïsch en meetkundig bewijzen is dat 

leerlingen denken dat het geven van een algebraïsch bewijs bij een wiskundig probleem 

gemakkelijker is dan het geven van een meetkundig bewijs. Voor dit misverstand bestaan 

twee mogelijke oorzaken. Leerlingen zijn gewend om veel met algebra te werken en daarom 

hebben sommige leerlingen een sterke voorkeur voor een algebraïsche aanpak. Daarnaast 

is dit misverstand bij een aantal leerlingen mogelijk ontstaan doordat twee docenten in de les 

aan de leerlingen vertelden dat een algebraïsche aanpak gemakkelijker is dan een 

meetkundige aanpak. Een van die leerlingen van deze docent zei tijdens het interview dan 

ook: “Bij meetkundig zit je gewoon te kijken en je blijft gewoon kijken totdat je opeens ziet 

van: ‘Oh, daar kan ik een driehoek tekenen. (…) Maar algebraïsch is veel makkelijker.” (zie 
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interview A1). De mening van de docent is hier overgenomen door de leerlingen en zij zien 

deze mening als een feit.   

 

Ten derde is gebleken dat er bij leerlingen onduidelijkheden bestaan over de verschillen 

tussen vraagstellingen als ‘Toon aan dat …’ en ‘Bewijs dat …’. Tijdens de interviews is er 

aan de leerlingen gevraagd naar de vraagstellingen die zij in het boek zijn tegengekomen, 

zoals ‘Bewijs’ of ‘Leg uit’. Uit de opmerkingen die leerlingen daarover maakten, zijn 

verschillende onduidelijkheden gebleken. Tijdens de interviews maakten meerdere leerlingen 

van verschillende docenten de opmerking dat zij bij al deze verschillende vragen op dezelfde 

manier antwoord geven. Zij gaven aan dat vragen die beginnen met ‘Bewijs’ , ‘Toon aan’ en 

‘Leg uit’ volgens hen allemaal op hetzelfde neerkomen. Een van de leerlingen zei daarover: 

“Je moet bij al die vragen laten zien dat iets zo is.’’ (zie interview P2).  Een andere leerling 

van dezelfde docent had het gevoel dat er bij opgaven die beginnen met ‘Bewijs’ maar één 

“weg” is tot de oplossing (zie interview J1), terwijl er bij opgaven die beginnen met ‘Toon aan 

…’ of ‘Leg uit …’ vaak meerdere wegen zijn om tot de oplossing te komen. Bij deze 

leerlingen bestaat dus onduidelijkheid met betrekking tot deze (examen)werkwoorden. 

Verder gaf een leerling aan dat ze de vraag ‘Toon aan dat …’ minder “eng” vindt klinken dan 

de vraag ‘Bewijs dat …’ (zie interview P2). Een bewijsvraag is voor haar gevoel meer 

“uitgebreid”. Daarvoor zijn veel argumenten nodig, terwijl volgens haar bij een ‘Toon aan’-

vraag één of twee argumenten voldoende zijn om de redenering kloppend te maken. Een 

andere leerling gaf aan dat de vraag ‘Bewijs dat …’ algemener dan ‘Toon aan ...’. Het woord 

‘bewijs’ wordt volgens haar vooral gebruikt wanneer leerlingen de juistheid van een stelling 

moeten bewijzen. Een vraag waarin bijvoorbeeld de lengte van een zijde gevraagd wordt 

begint volgens deze leerling met ‘Toon aan dat’ en niet met ‘Bewijs dat’ (zie interview P2). 

Ook bij deze leerlingen bestaat onduidelijkheid over de betekenis van het begrip ‘bewijs’. 

Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat er zowel door het tekstboek als door de docenten 

weinig tot geen aandacht wordt besteed aan de hierboven genoemde begrippen en 

vraagstellingen (zie ook de secties 6.1.1 en 6.2.2).    

 

In het volgende hoofdstuk worden er, aan de hand van de in dit hoofdstuk beschreven 

resultaten, conclusies getrokken en wordt er een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag 

van deze studie.  
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7. Conclusies 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Welke mogelijkheden hebben 

leerlingen, die het vak wiskunde B volgen in klas 5 vwo, om te leren redeneren en bewijzen 

binnen het domein ‘meetkunde met coördinaten’ in het nieuwe examenprogramma dat in het 

jaar 2015 is ingegaan?’. Hiervoor is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de inhoud van 

lessen die gegeven zijn op verschillende scholen aan klassen van verschillende docenten en 

naar de inhoud van de tekstboeken van de methode ‘Moderne Wiskunde’, die geschreven 

zijn voor de hierboven genoemde doelgroep en die in de geobserveerde lessen werden 

gebruikt. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek en de bestudeerde literatuur is er 

een conclusie getrokken. Deze conclusie is gestructureerd in vijf punten, waarvan de eerste 

drie punten antwoord geven op de deelvragen die beschreven staan in hoofdstuk 2.   

 

Ten eerste is uit de interviews gebleken dat sommige leerlingen geen juiste perceptie 

hebben van wiskundige begrippen die een belangrijke rol spelen bij het redeneren en 

bewijzen, zoals ‘stelling’, ‘bewijs’, ‘algebraïsch bewijs’ en ‘meetkundig bewijs’. Ook over de 

activiteit van het redeneren en bewijzen bestaan er bij leerlingen onduidelijkheden. Uit de 

resultaten van de tekstboekanalyse is gebleken dat er in de boeken die behoren tot het 

nieuwe curriculum nagenoeg geen aandacht voor de betekenis en de inhoud van 

bovenstaande begrippen. Tijdens de lessen werd er beperkte aandacht besteed aan deze 

begrippen en aan de vraag wat redeneren en bewijzen in de wiskunde eigenlijk is. Deze 

onderzoeksresultaten komen onder andere overeen met de resultaten van het onderzoek 

van Otten et al. (2014), waarin beschreven wordt dat leerlingen moeite hebben met het 

inzien wat de activiteit van redeneren en bewijzen inhoudt. Dit vormt een beperking voor 

leerlingen om te leren redeneren en bewijzen. 

 

Ten tweede is gebleken dat sommige leerlingen moeite hebben om de juiste redenering te 

vinden om bijvoorbeeld een uitspraak aan te tonen of om een stelling te bewijzen, waardoor 

de mogelijkheden om te leren bewijzen worden beperkt. Dit was merkbaar tijdens de 

geobserveerde lessen en tijdens de interviews. In de geobserveerde lessen was er weinig 

aandacht voor het leren redeneren. De geobserveerde docenten gaven wel voorbeelden van 

bewijzen, maar daarbij was hun achterliggende redeneerproces niet of onvoldoende 

zichtbaar, waardoor deze voorbeelden slechts in beperkte mate bijdroegen aan de 

ontwikkeling van het redeneerproces van de leerlingen. Deze resultaten sluiten aan bij de 

resultaten uit de onderzoeken van onder andere Hanna en Jahnke (1996) en Reiss et al. 

(2008), waarin geconcludeerd werd dat  er tijdens wiskundelessen te weinig aandacht is voor 

de manier waarop een bewijs ontstaat omdat het doceren van redeneren en bewijzen vaak 
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beperkt blijft tot het presenteren van een correct resultaat, terwijl het onrealistisch is om te 

denken dat leerlingen zichzelf kunnen leren redeneren en bewijzen. De resultaten van de 

tekstboekanalyse laten zien dat er in de boeken die behoren tot het nieuwe 

examenprogramma, in tegenstelling tot de oude boeken, nagenoeg geen aandacht besteed 

wordt aan de ontwikkeling van het redeneerproces van leerlingen. Dit geldt zowel voor de 

voorbeelden in het boek als voor de opgaven. Er is over het algemeen dus weinig aandacht 

voor het leren redeneren en de ontwikkeling van het redeneerproces van de leerlingen, 

waardoor hun leermogelijkheden op dit gebied worden beperkt.  

 

Ten derde is uit de interviews en de lesobservaties gebleken dat leerlingen veelal niet goed 

weten hoe ze een wiskundige beredenering of een bewijs op papier moeten zetten, waardoor 

de mogelijkheden om te leren bewijzen worden beperkt. In de tekstboeken die behoren tot 

het nieuwe examenprogramma wordt zeer weinig aandacht besteed aan de vraag hoe een 

bewijs genoteerd dient te worden. In de boeken van het oude examenprogramma werd aan 

de leerlingen, door middel van voorbeelden en opgaven, een vaste bewijsstructuur met 

bijbehorende notatie aangeleerd, maar in de nieuwe boeken niet meer. Tijdens de lessen 

besteedden de geobserveerde docenten weinig aandacht aan de notatie van wiskundige 

bewijzen. De docenten gebruikten in de les veelal de bewijsstructuur en de notaties uit het 

oude examenprogramma, maar lichtten deze niet of nauwelijks toe. Deze bevindingen sluiten 

aan bij de bevindingen van Heinz (2004) en Yackel en Hanna (2003), die concludeerden dat 

er vaak te weinig aandacht is voor de manier waarop een bewijs ontstaat.  

 

Ten vierde is gebleken dat leerlingen te weinig voorbeeldredeneringen en voorbeeldbewijzen 

tot hun beschikking hebben. Verschillende onderzoekers, zoals Carroll (1994), beweren dat 

leerlingen aan het begin van een leerproces behoefte hebben aan veel uitgewerkte 

voorbeelden. Zowel uit de lesobservaties als uit de tekstboekanalyse is bovendien gebleken 

dat leerlingen onvoldoende oefenopgaven tot hun beschikking hebben om hun eigen 

redeneer- en bewijsvaardigheden te kunnen ontwikkelen. De resultaten van de 

tekstboekanalyse laten zien dat de boeken die behoren tot het nieuwe examenprogramma 

weinig opgaven bevatten waarin het leren redeneren centraal staat of waarin leerlingen 

meetkundige technieken moeten gebruiken om de eigenschappen van figuren te 

onderzoeken. Dit is echter wel een productieve vaardigheid waar leerlingen tijdens het 

examen over moeten beschikken (College voor Toetsen en Examens vwo, havo, vmbo, 

2016). Daarnaast is gebleken dat het tekstboek het enige materiaal is met voorbeelden en 

opgaven waarvan in de les gebruik gemaakt wordt en dat een aantal docenten instructie 

geeft aan de hand van de opgaven uit het boek, waardoor het aantal opgaven waarmee de 

leerlingen kunnen oefenen, nog kleiner wordt.  
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Ten vijfde is uit dit onderzoek gebleken dat de curriculumwijziging, zoals beschreven in de 

inleiding, van invloed is op de mogelijkheden om te leren redeneren en bewijzen binnen het 

nieuwe curriculum. Uit de resultaten van de lesobservaties en de interviews met leerlingen 

kan worden afgeleid dat de curriculumwijziging heeft gezorgd voor onzekerheid bij de 

docenten en bij de leerlingen. De docenten gebruikten in de lessen begrippen die in het oude 

programma wel gebruikt werden, maar in het nieuwe programma niet meer. Verder 

noteerden de docenten hun bewijzen nog volgens de principes voor het noteren van een 

bewijs van het oude examenprogramma, maar pasten deze principes minder secuur toe. Dit 

leidde tot onzekerheid bij leerlingen over het al dan niet volledig zijn van hun notatie van een 

bewijs.  

 

Er kan worden geconcludeerd dat er in het nieuwe examenprogramma voor wiskunde B van 

2015, ondanks het feit dat het onderdeel ‘redeneren en bewijzen’ kleiner is geworden ten 

opzichte van het oude examenprogramma, mogelijkheden zijn om te leren redeneren en 

bewijzen binnen het domein van de meetkunde. Wel zijn er de hierboven beschreven 

knelpunten gevonden die de mogelijkheden om te leren redeneren en bewijzen binnen het 

domein ‘meetkunde met coördinaten’ beperken. In het volgende hoofdstuk worden er 

aanbevelingen gedaan om deze beperkende factoren zoveel als mogelijk op te heffen, zodat 

de mogelijkheden voor leerlingen om te leren redeneren en bewijzen kunnen worden 

vergroot.  
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8. Aanbevelingen voor de lespraktijk 

Op basis van de conclusies die in het vorige hoofdstuk beschreven staan, kan een aantal 

aanbevelingen voor de lespraktijk worden gedaan.   

 

Allereerst blijkt uit de conclusies dat het nodig is dat leerlingen een juiste perceptie hebben 

van de begrippen die een belangrijke rol spelen bij het redeneren en bewijzen. Wat is een 

wiskundige redenering? Wat is een wiskundig bewijs? Wat houdt bewijzen in de wiskunde in 

en waarom is dit zo belangrijk? Wat is een stelling? Wat wordt er bij een opgave verwacht 

als er gevraagd wordt naar een meetkundig bewijs of een algebraïsch bewijs? In de 

tekstboeken die behoren tot het nieuwe examenprogramma staat, in tegenstelling tot de 

tekstboeken die behoren tot het oude examenprogramma, geen uitleg over de inhoud en de 

betekenis van deze begrippen. Daarom is het belangrijk dat docenten zich bewust zijn van 

deze verandering, die impliceert dat docenten bij het gebruik van de nieuwe tekstboeken 

aandacht aan moeten besteden aan deze begrippen en hun betekenis. Aan het begin van 

hoofdstuk 7 ‘Meetkunde: rekenen of redeneren’ in het boek voor 5 vwo van de 11e editie 

kunnen docenten een korte uitleg geven over bewijzen als een fundamentele activiteit in de 

wiskunde, op basis van axioma’s en definities en met als doel om nieuwe theorie te vormen 

die beschreven wordt in de vorm van stellingen. Op een later moment in dit hoofdstuk is het 

handig als docenten uitleggen wat er in het tekstboek bedoeld wordt met een algebraïsch 

bewijs en een meetkundig bewijs. Daarbij is het vooral goed om uit te leggen dat, wanneer er 

bij een figuur getallen vermeld staan, leerlingen niet direct een algebraïsch bewijs moeten 

gaan ontwikkelen. Het voorkomen van getallen in een figuur impliceert namelijk niet direct tot 

een analytische aanpak. De combinatie van getallen in een figuur en de toepassing van 

meetkundige stellingen (zoals de stelling van Thales), kan immers al leiden tot het gewenste 

antwoord.  

 

Ten tweede blijkt uit de conclusies dat er meer tijd geïnvesteerd moet worden in de 

ontwikkeling van de redeneervaardigheden van leerlingen. De tekstboeken en de docenten 

geven wel voorbeelden van bewijzen, maar daarbij is er te weinig aandacht voor het 

redeneerproces dat nodig is om tot een bewijs te komen. Als leerlingen zelf bewijzen moeten 

gaan geven, dan is hun redeneerproces van essentieel belang. Het is daarom nodig dat 

docenten hier tijdens de les voldoende aandacht aan besteden. Dat kan op verschillende 

manieren. Een eerste goede stap is om een bewijs niet als een geheel te presenteren aan de 

leerlingen, maar om de argumenten en andere onderdelen van het bewijs stap voor stap 

zichtbaar te maken. Daarnaast is het naar mijn mening ook beter wanneer de docent niet 

direct van de stap ‘voorbeeldopgave tonen’ naar de stap ‘voorbeelduitwerking tonen’ te gaan, 
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maar daartussen tijd neemt om de leerlingen over de voorbeeldopgave na te laten denken. 

Dat kan leiden tot een actievere houding van de leerlingen en de activatie van hun eigen 

redeneerproces. Een mogelijkheid is om de leerlingen eerst alleen de figuur te tonen die in 

de voorbeeldopgave gegeven is en de te bewijzen uitspraak nog achterwege te laten. De 

docent kan de leerlingen vervolgens de opdracht geven om de figuur te analyseren. Wat zijn 

de eigenschappen van de figuur? Kunnen er nieuwe gegevens worden afgeleid met 

bijvoorbeeld gelijkvormigheid of met de stelling van Thales? Na het verzamelen van een 

aantal argumenten van leerlingen, kan de docent de te bewijzen uitspraak of stelling erbij 

geven. Dan kan de docent samen met zijn leerlingen nadenken over de vraag welke van de 

verzamelde argumenten gebruikt kunnen worden voor het bewijs en of er al genoeg 

argumenten zijn verzameld om het bewijs compleet te maken. Als dat inderdaad zo is, dan 

moeten deze argumenten op de juiste manier gekoppeld worden. Als dat niet zo is, dan kan 

de docent de leerlingen helpen om de nog benodigde argumenten te verzamelen. Deze 

aanpak leidt mogelijk tot een actievere houding van leerlingen in de les en bovendien een 

betere communicatie in de klas. Door samen te kijken naar een bewijs merken leerlingen dat 

een bewijs niet zomaar gegeven kan worden, maar dat er een heel redeneerproces aan 

voorafgaat en kunnen zij ervaren hoe dat redeneerproces werkt.       

 

Ten derde blijkt uit de conclusies dat leerlingen niet goed weten hoe ze een bewijs moeten 

noteren. In de onderzochte tekstboeken die behoren tot het nieuwe examenprogramma 

wordt hier geen aandacht aan besteed. Daarom is het naar mijn mening een goed idee als 

docenten hun leerlingen een vaste bewijsstructuur aanleren. Om leerlingen te leren hun 

bewijs op een overzichtelijke manier te noteren, is het zinvol om leerlingen voorbeelden van 

uitgewerkte bewijzen voor te leggen en hen te laten kijken naar het woord- en 

symboolgebruik in die bewijzen. Leerlingen zullen dan zien dat er in bewijzen vaak 

uitdrukkingen als ‘Hieruit volgt …’, ‘Nu geldt: …’, ‘Stel dat …, dan …’ en symbolen zoals  

accolades of implicatiepijlen worden gebruikt. Leerlingen zien dan dat bewijzen niet in 

“essayvorm” (zie interview J1) geschreven hoeven te worden, maar dat argumenten en 

conclusies op een korte manier met woorden en symbolen aan elkaar gekoppeld kunnen 

worden. Wanneer een docent symbolen gebruikt bij het geven van voorbeelden tijdens de 

instructie, dan is het belangrijk dat de leerlingen gewezen worden op de betekenis ervan. 

Deze informatie is immers niet meer in de tekstboeken beschikbaar. Daarnaast is het aan te 

bevelen dat docenten tijdens de les specifiek stilstaan bij het noteren van een algebraïsch 

bewijs. Bij een dergelijk bewijs moeten leerlingen eerst een algebraïsche representatie van 

de gegeven figuur opstellen, waarbij het belangrijk is dat zij kort en bondig toelichten op 

welke manier zij dat hebben gedaan, voordat zij met deze representatie gaan rekenen.  
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Ten vierde blijkt uit de conclusies dat er bij leerlingen behoefte is aan extra materiaal waarin 

voorbeeldredeneringen, voorbeeldbewijzen en bewijsopgaven beschikbaar zijn, omdat er in 

de tekstboeken zeer weinig voorbeelden staan en daarnaast het aantal bewijsopgaven 

beperkt is. Docenten kunnen, indien zij daar toegang toe hebben, extra materiaal uit andere 

lesmethoden of uit digitale bronnen gebruiken. Voorbeelden en opgaven met betrekking tot 

meetkundige bewijzen zijn daarnaast ook vindbaar in de tekstboeken behorend tot het oude 

examenprogramma. Voorbeelden en opgaven met betrekking tot analytisch meetkundige 

bewijzen zijn vindbaar in de (pilot)examens behorend tot het nieuwe examenprogramma. 

Daarnaast is het aan te bevelen dat docenten tijdens hun uitleg geen voorbeelden of 

opgaven gebruiken uit het tekstboek, zodat leerlingen een grotere diversiteit aan 

voorbeelden en meer oefenopgaven tot hun beschikking hebben.   

 

Ten vijfde blijkt uit de conclusies dat er in sommige lessen een negatieve invloed van het 

oude curriculum aanwezig is, met name bij het gebruik van begrippen en notaties bij 

voorbeeldbewijzen tijdens de instructie van de docent. Veel docenten hebben in de 

afgelopen jaren meetkundelessen gegeven binnen het oude curriculum en weten precies 

welke voorkennis de leerlingen hebben, welke opgaven ze moeten maken en welke lesstof 

daarvoor nodig is. Dit schooljaar hebben deze docenten een start gemaakt met het geven 

van meetkundelessen binnen het nieuwe curriculum. Uit de lesobservaties is gebleken dat 

sommige docenten nog teveel denken vanuit hun ‘oude’ kaders. Deze docenten hadden een 

verkeerd beeld van de voorkennis van leerlingen en gebruikten in de meetkundelessen 

begrippen en notaties die voor hunzelf wel vanzelfsprekend waren, maar voor de leerlingen 

niet. Dat kan voor verwarring zorgen bij de leerlingen. Daarom is het belangrijk dat docenten 

zich bewust zijn van de inhoud van het nieuwe curriculum en van de verschillen tussen het 

oude en nieuwe curriculum. Ook is het nodig dat zij opnieuw bekijken wat de voorkennis van 

de leerlingen is wanneer er met een meetkundehoofdstuk begonnen wordt. Docenten 

kunnen zich verdiepen in het nieuwe curriculum door alleen of met collega’s de syllabus voor 

wiskunde B op het vwo door te nemen. Verder kunnen docenten scholing volgen op 

vakinhoudelijk gebied. De pilotdocenten die genoemd werden in sectie 2.4 ervaarden een 

grote verandering op inhoudelijk gebied, zoals de introductie van de analytische meetkunde 

waarin nadruk wordt gelegd op de algebraïsche vaardigheden (Kuiper et al., 2012). Zij 

adviseren daarom een scholing over de essentiële kenmerken van de inhoudelijke 

vernieuwing, die met name gericht is op de docenten die nog geen ervaring hebben met het 

nieuwe examenprogramma. Op deze manier worden zij goed voorbereid op de 

vernieuwingen en kunnen ze kwalitatief goede meetkundelessen geven.  
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9. Beperkingen van het onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de tekortkomingen van dit onderzoek beschreven en worden er 

suggesties gedaan voor verder onderzoek.  

 

In de conclusie van dit onderzoek, die beschreven staat in hoofdstuk 7, is te lezen dat een 

aantal resultaten uit dit onderzoek overeenkomen met resultaten van andere onderzoekers, 

zoals beschreven in de literatuurstudie (zie hoofdstuk 4). Uit dit onderzoek zijn echter ook 

resultaten naar voren gekomen waarbij er niet direct een verband met resultaten uit de 

literatuur te leggen is. Dit betreft resultaten die te maken hebben met de curriculumwijziging 

waarop dit onderzoek gebaseerd is.  

 

Een opvallend resultaat met betrekking tot de tekstboeken die behoren tot het nieuwe 

curriculum is dat er in deze boeken veel minder aandacht is voor de betekenis van begrippen 

als ‘bewijs’ en ‘stelling’ en voor de notatie van een bewijs, en dat er bovendien veel minder 

voorbeelden in de boeken staan. Door de curriculumwijziging is de plaats van het redeneren 

en bewijzen in het nieuwe curriculum kleiner geworden dan in het oude curriculum. Dat zou 

een verklaring voor bovenstaande bevindingen kunnen zijn, maar het resultaat daarvan is 

dat leerlingen niet goed weten wat redeneren en bewijzen in de wiskunde inhoudt en hoe 

een bewijs op een correcte en volledige wijze genoteerd dient te worden. Het zou zeer 

interessant geweest zijn als er binnen deze studie ook tijd beschikbaar was geweest om 

verder onderzoek te kunnen doen naar de keuzes die de schrijvers van de tekstboeken 

hebben gemaakt.  

 

Een ander opvallend resultaat heeft betrekking op het docentgedrag van de geobserveerde 

docenten. Uit dit onderzoek is gebleken dat zij nog lijken te denken en werken vanuit de 

kaders van het oude curriculum, waardoor ze een verkeerd beeld hebben van de voorkennis 

van de leerlingen die werken met het nieuwe curriculum en ze bovendien tijdens hun 

instructies gebruik maakten van begrippen en concepten die niet meer voorkomen in het 

nieuwe curriculum. Het zou van toegevoegde waarde zijn geweest als er binnen deze studie 

ook een uitgebreid onderzoek gedaan was naar de gedachten en het handelen van de 

geobserveerde docenten met betrekking tot de curriculumwijziging die de aanleiding was 

voor dit onderzoek. Dat is in dit onderzoek niet gedaan, omdat  het onderzoek gedaan is 

vanuit het perspectief van de leerlingen en gericht was op hun mogelijkheden om te leren 

redeneren en bewijzen binnen het nieuwe curriculum. In het complementaire 

afstudeeronderzoek van Bart de Wit (in voorbereiding) is dezelfde onderzoekssituatie 

bestudeerd, maar dan vanuit het perspectief van de geobserveerde docenten.  
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Een tekortkoming van dit onderzoek is dat het ten tijde van dit onderzoek niet meer mogelijk 

was om lessen te volgen van klas 5 vwo wiskunde B leerlingen die nog werkten met het 

oude curriculum, omdat deze lessen niet meer gegeven werden. Als dit wel mogelijk was 

geweest, dan had er een nog betere en betrouwbaardere  vergelijking plaats kunnen vinden 

van de inhoud van de lessen. Een tekortkoming met betrekking tot de respondenten bij de 

interviews is dat er uiteindelijk slechts zes interviews hebben plaatsgevonden in plaats van 

de geplande acht interviews. Daardoor zijn er uit een bepaalde klas slechts twee leerlingen 

geïnterviewd, waardoor de resultaten met betrekking tot deze klas minder betrouwbaar zijn.   

 

In een volgend onderzoek zou het docentgedrag met betrekking tot een curriculumwijziging 

beter en uitvoeriger onderzocht kunnen worden. Daarnaast kan er met betrekking tot de 

curriculumwijziging die in dit onderzoek centraal stond, nog onderzocht worden welke 

curriculummaterialen er ten tijde van de curriculumwijziging beschikbaar waren welke 

materialen er momenteel beschikbaar zijn. Verder kan er nog onderzocht worden welke 

mogelijkheden er waren voor nascholing en professionele ontwikkeling ten tijde van deze 

curriculumwijziging en welke mogelijkheden voor professionele ontwikkeling er momenteel 

zijn voor docenten op het gebied van redeneren en bewijzen in de wiskunde.  
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Bijlage 1 Schema voor tekstboekanalyse (testversie) 

Horizontale analyse 

Achtergrondinformatie 

Titel  

Niveau en jaarlaag  

Aantal pagina’s  

Namen van de auteurs 
en hun achtergrond 

 
 

Uitgever en jaar van 
publicatie 

 

Jaar van publicatie  

Intenties van de auteurs Wiskundige intenties: Pedagogische intenties: 
 

Bijbehorende materialen  

Globale structuur 

Aantal hoofdstukken  

Aantal paragrafen per 
hoofdstuk 

 

Titels van de 
hoofdstukken 

 

Onderwerpen en 
volgorde 

 

Structuur van het boek 

en de verdeling van de 
pagina’s over de 
verschillende 
onderdelen, zoals 
introductie, theorie en 
opgaven 

 

Verticale analyse 

Uitleggende teksten 

Wordt er in het 
hoofdstuk een definitie 
gegeven van het begrip 
‘bewijs’? Zo ja, wat is de 
definitie? 

 

Wat zijn de 
belangrijkste 
kenmerken van een 
bewijs volgens het 
hoofdstuk? 
 

 

Vergelijking met de 
definitie van een bewijs 
volgens Stylianides 
 

Definitie ‘bewijs’ van Stylianides (2007):  
1. It uses statements accepted by the classroom 

community (set of accepted statements) that are 
true and available without further justification;    
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2. It employs forms of reasoning (modes of 
argumentation) that are valid and known to, or within 
the conceptual reach of, the classroom community; 
and 
 
 
 
 

3. It is communicated with forms of expression (modes 
of argument representation) that are appropriate and 
known to, or within the conceptual reach of, the  
classroom community. 
 
 
 
 

Totaal aantal 
tekstblokken 

Aantal 
 
 

Opmerkingen 

waarvan:   

 Theoretische tekst  
 

 

 Gerelateerde tekst  
 

 

 Uitgewerkt 
voorbeeld 

 
 

 

 Uitgewerkt 
voorbeeld met 
motivatie 

  

Welke stellingen 
worden 
genoemd/gebruikt?  
 
Wordt de stelling 
onderbouwd met een 
deductief (D) of een 
empirisch (E) 
argument? Wordt er 
geen argument 
gegeven (G) of wordt 
dat aan de leerling 
overgelaten (L)? Wordt 
er een schets (S) 
gegeven of wordt er 
intern of extern 
verwezen (V)? 
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Leerlingactiviteiten 

Totaal aantal opgaven Aantal Opmerkingen 
 
 

Aantal opgaven 
gerelateerd aan 
redeneren en bewijzen 

Aantal Opmerkingen 
 
 

Waarvan:   

Bewijsopgave met 
deductief argument 

  

Bewijsopgave met 
empirisch argument 

  

Bewijsopgave met 
impliciet argument 

  

   

Algemene stelling   
 

Specifieke stelling   
 

   

Vermoeden maken   
 

Vermoeden of stelling 
onderzoeken 

  
 

Een argument of bewijs 
evalueren of corrigeren 

  

Een tegenvoorbeeld 
vinden 
 

  

Een bewijs construeren   
 

Een rationale of niet- 
bewijs argument 
ontwikkelen 

  

Schets van een bewijs 
geven of een bewijs 
construeren aan de 
hand van een gegeven 
schets 

  

Anders 
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Bijlage 2 Schema voor tekstboekanalyse (definitief) 

Horizontale analyse                           Naam boek:  

Achtergrondinformatie 

Titel  

Niveau en jaarlaag  

Aantal pagina’s  

Namen van de auteurs 
en hun achtergrond 

 

Uitgever en jaar van 
publicatie 

 

Intenties van de auteurs Wiskundige intenties: 
 

Pedagogische intenties: 

Bijbehorende 
materialmen 

 

Globale structuur 

Aantal hoofdstukken  

Titels van de 
hoofdstukken 

 

Onderwerpen en 
volgorde 

 

Structuur van het boek 

en de verdeling van de 
pagina’s over de 
verschillende 
onderdelen, zoals 
introductie, theorie en 
opgaven 

 

Verticale analyse 

Uitleggende teksten 

Wordt er in het 
hoofdstuk een definitie 
gegeven van het begrip 
‘bewijs’? Zo ja, wat is de 
definitie? 

 

Wat zijn de 
belangrijkste 
kenmerken van een 
bewijs volgens het 
hoofdstuk? 

 

Vergelijking met de 
definitie van een bewijs 
volgens Stylianides 
 

Definitie ‘bewijs’ van Stylianides (2007):  
1. It uses statements accepted by the classroom 

community (set of accepted statements) that are 
true and available without further justification;    
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2. It employs forms of reasoning (modes of 
argumentation) that are valid and known to, or within 
the conceptual reach of, the classroom community; 
and 
 
 
 

3. It is communicated with forms of expression (modes 
of argument representation) that are appropriate and 
known to, or within the conceptual reach of, the 
classroom community. 
 
 
 

Totaal aantal 
tekstblokken 

Aantal 
 
 

Opmerkingen 
 

waarvan:   

 Theoretische tekst 
(T) 

  

 Gerelateerde tekst 
(G) 

  

 Uitgewerkt 
voorbeeld (Ub, Ubm, 
Ur, Uc) 

 Voorbeeldbewijs zonder motivatie (Ub):  
Voorbeeldbewijs met motivatie (Ubm):  
Voorbeeldberekening (Ur):  
Voorbeeldconstructie (Uc):  

Welke stellingen 
worden 
genoemd/gebruikt?  
 
Wordt de stelling 
onderbouwd met een 
deductief (D) of een 
empirisch (E) 
argument? Wordt er 
geen argument 
gegeven (G) of wordt 
dat aan de leerling 
overgelaten (L)? Wordt 
er een schets (S) 
gegeven, is het bewijs 
in een eerder hoofdstuk 
bewezen door het boek 
of door de leerling of 
genoemd (Hb, Hl, Hg) 
of wordt er intern of 
extern verwezen (V)? 
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Leerlingactiviteiten 

Totaal aantal opgaven Aantal 
 
 

Opmerkingen 
 
 

Aantal opgaven 
gerelateerd aan 
redeneren en bewijzen 

Aantal 
 
R:  
 
B:  

Opmerkingen 
 
 

Waarvan:  Onderverdeling bewijsopgaven in soort bewijs: 

Bewijsopgave met 
deductief meetkundig 
argument 

  

Bewijsopgave met 
impliciet meetkundig 
argument 

  

Bewijsopgave met 
algebraïsch meetkundig 
argument 

  

Bewijsopgave met 
schets 

  

Bewijsopgave met 
tegenvoorbeeld 

  

Bewijs uit het 
ongerijmde 

  

Bewijsopgave met 
gevalsonderscheiding 

  

Anders  
 

 

  Onderverdeling bewijsopgaven in soort stelling: 

Algemene stelling  
 

 

Specifieke stelling  
 

 

Quasi-algemene stelling  
 

 

  Onderverdeling redeneeropgaven: 

Vermoeden maken  
 

 

Vermoeden of stelling 
onderzoeken (maar niet 
bewijzen of het wel/niet 
klopt) 

  

Argument of bewijs 
evalueren of corrigeren 

  

Deductief argument 
ontwikkelen  

  

Algebraïsch argument 
ontwikkelen 
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Empirisch argument 
ontwikkelen 

  

Schets van een bewijs 
geven of bedenken wat 
de volgende stap is 

  

Berekening met 
meetkundig argument 

  

Redenering voor 
constructie geven 

  

Anders   
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Bijlage 3 Schema voor lesobservatie (definitieve versie) 

SCHEMA VOOR LESOBSERVATIE                      5VWO H7 11e editie 

Paragraaf:  Klas: Aantal lln: Docent: Datum: Lesuur: 

 

Globale 

lesindeling 

 

 

       –        (      min)                     

        

       –        (      min)                     

        

       –        (      min)                     

        

       –        (      min)                     

        

       –        (      min)                     

 

Lesonderdeel 

 

Start van de les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting van de les 

Doel van de les Wordt het lesdoel aan de leerlingen bekend gemaakt? Zo ja,  

wat is het lesdoel? 

 

 

 

Materialen 

 

 

Welke materialen worden er gebruikt tijdens de les, zoals 

digibord, tekstboeken en ICT? Hoe worden de tekstboeken 

gebruikt en wie bepaalt hoe de tekstboeken worden gebruikt?  

 

 

 

Wiskundige 

inhoud 

 

 

 Redeneren 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt er in de les stilgestaan bij de begrippen vermoeden, 

bewijs en stelling en bij het wiskundig redeneren?  

 

 

Op welke manier en in welke mate is er tijdens de klassikale 

instructie of tijdens het uitvoeren van activiteiten aandacht 

voor het wiskundig redeneren en het bijbehorende 

denkproces?  
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 Bewijzen 

 

 

 

 

 

 

 

 Notatie van een 

bewijs 

 

 

 Wordt het begrip ‘bewijs’ gedefinieerd of uitgelegd tijdens de 

klassikale instructie of tijdens het uitvoeren van activiteiten? 

Welke stellingen en bewijzen komen er tijdens de les aan 

bod?  

 

 

 

 

Wat leren de leerlingen over de notatie van een bewijs tijdens 

de klassikale instructie of tijdens het uitvoeren van 

activiteiten? Aan welke normen moeten hun bewijzen 

voldoen? 

 

 

 

 

Klassikale 

instructie 

 

Houding 

 Houding van de 

docent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Verwachte) 

houding en rol 

van de leerling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de houding van de docent? Ziet de docent zichzelf als 

presentator, als mediator van de tekst in het tekstboek, als 

coach, of anders? Wat zijn de intenties van de docent wat 

betreft het leren van redeneren en bewijzen? 

 

 

 

 

 

 

 

Welke houdingen verwacht de docent van de leerlingen? 

Dragen zij actief bij aan de klassikale instructie en de opbouw 

van hun kennis tijdens dit moment, of hebben zij een passieve 

houding? Worden ze door hun docent aan het denken gezet? 

Welke activiteiten voeren de leerlingen uit, zoals meedenken, 

berekening/bewijs afmaken, iets overschrijven? Zijn de 

leerlingen geïnteresseerd? Welke kans geeft dit de leerlingen 

om te leren redeneren en bewijzen? 
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Wiskundige inhoud 

 Accuraatheid 

en volledigheid 

van de docent 

 

 

 

 

 

 

 Denkproces 

 

Licht de docent de begrippen die hij gebruikt toe? Is de docent 

accuraat in de notatie van argumenten en bewijzen en wijst hij 

leerlingen expliciet op deze notatie? 

 

 

 

 

 

 

Licht de docent zijn eigen denk- en redeneerproces hardop 

toe en neemt hij hier voldoende tijd voor? Stimuleert de docent 

de leerlingen het wiskundig redeneren bij de leerlingen? Hoe 

vaak en op welke manieren worden de leerlingen aan het 

denken gezet tijdens de klassikale instructie? 

 

 

 

 

 

 

Zelfstandig 

werken 

 

 Keuze 

activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 Doel activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kiest de opgaven uit: de leerling of de docent? Maken de 

leerlingen alle opgaven, of een deel ervan? Maken alle 

leerlingen dezelfde opgaven? 

 

 

 

 

 

 

Is het doel van de leerlingactiviteiten bij de leerlingen bekend? 

Ligt de nadruk op het redeneren en bewijzen, of juist niet? 

Welke kans geeft dit de leerlingen om te redeneren en 

bewijzen? Welke houding wordt er verwacht dat de leerlingen 

ontwikkelen door het uitvoeren van de activiteiten? 
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 Inhoud 

activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bron activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 Vragen, 

discussie en 

overleg 

 

Wat is de inhoud en aard van de leerlingactiviteiten? Wat 

wordt van de leerlingen verwacht wat betreft het redeneren en 

bewijzen? Is er in de activiteiten veel aandacht voor het 

ontwikkelen van vermoedens, argumenten en bewijzen? Is er 

aandacht voor het achterliggende redeneerproces? Welke 

soorten bewijzen? 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de bron van de leerlingactiviteiten? Werken de 

leerlingen alleen uit het boek, of doen zij ook activiteiten vanuit 

andere bronnen? 

  

 

 

 

Hoe is de dynamiek tussen leerlingen onderling en tussen 

leerlingen en de docent tijdens het zelfstandig werken? Is er 

ruimte voor vragen? 
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Bijlage 4 Interviewvragen voor leerlinginterviews 

Vragen over de lessen 

1. Waar gaat het hoofdstuk ‘Meetkunde: rekenen of redeneren’ over? Wat is de 

essentie van het hoofdstuk, denken jullie? 

 

2. Wat hebben jullie in de lessen zoal geleerd? 

 

3. Zijn de woorden ‘vermoeden’, ‘bewijs’ en ‘stelling’ aan bod gekomen in de les? Zo 

ja, kunnen jullie uitleggen wat deze begrippen inhouden en kunnen jullie ze aan 

elkaar koppelen? 

 

4. Heeft de docent jullie geleerd wat een bewijs is? Heeft de docent jullie geleerd 

hoe je een bewijs moet geven? Zo ja: hoe heeft de docent dit jullie geleerd en 

welke voorbeelden heeft hij/zij daarbij gebruikt?  

 

Vragen over het tekstboek 

5. Je hebt een boek voor wiskunde. Wanneer gebruik je dit boek, en waarvoor? 

Lees je de theorie, en zo ja: welke stukken tekst lees je dan? Maak je de 

opgaven, en zo ja: welke?  

 

6. Zijn jullie het woord ‘bewijs’ tegengekomen in het boek? Welke andere woorden 

zijn jullie tegengekomen waaruit blijkt dat je moet bewijzen dat iets waar is? 

Maakt het volgens jullie uit welke woorden er gebruikt worden?  

 

7. Kunnen jullie uitleggen wat het verschil is tussen een meetkundig bewijs en een 

algebraïsch bewijs? 

 

Vragen over het geven van een bewijs 

8. Heb je iets geleerd over hoe je een bewijs of berekening moet opschrijven als je 

daarbij stellingen gebruikt? Heb je dat geleerd uit het boek of van de docent? 

 

9. Kunnen jullie bij de volgende opdracht een meetkundig en een algebraïsch bewijs 

vinden? 

 

 

    

 


