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De wereld verandert continue. Van kinds af aan maakt verandering deel uit van ons leven. Het is daarom 

belangrijk dat kinderen situaties waarin verandering een rol speelt beter leren begrijpen. We noemen dit soort 

situaties waarin grootheden veranderen bij verstrijken van tijd dynamische systemen. Bij het begrijpen van een 

dynamisch systeem speelt het concept van een samengestelde variabele grootheid een belangrijke rol. Naast 

een beter begrip van de wereld om hen heen, geeft een beter begrip van samengestelde variabele grootheden 

leerlingen een goede basis bij het leren van wiskundige concepten zoals functie, grafiek en de differentiaal- en 

integraalrekening. 

Traditioneel komt het onderwerp van samengestelde variabele grootheden in het voortgezet en hoger onderwijs 

aan bod. Er is daardoor weinig onderzoek uitgevoerd naar het onderwijzen van samengestelde variabele 

grootheden in het basisonderwijs. Om het onderwijs van samengestelde variabele grootheden in het 

basisonderwijs te kunnen onderzoeken, is het belangrijk om te weten welke voorkennis leerlingen al hebben van 

samengestelde variabele grootheden. Vandaar de onderzoeksvraag: Wat begrijpen leerlingen uit groep zeven al 

van samengestelde variabele grootheden? 

Om het redeneren over samengestelde variabele grootheden door studenten te onderzoeken, hebben Carlson et 

al het ‘covariation framework’ ontwikkeld (Carlson, Jacobs, Coe, Larsen & Hsu, 2002). In dit framework worden 

een vijftal opeenvolgende ontwikkelingsniveaus van redeneren over variabele grootheden onderscheiden. In 

tegenstelling tot studenten in het hoger onderwijs beschikken basisschoolleerlingen niet over wiskundige 

gereedschappen zoals functie en de differentiaal- en integraalrekening om een dynamische systeem te 

analyseren, te modelleren en te begrijpen. Het onderliggende wiskundige model van een dynamisch systeem kan 

echter vervat worden in een dynamische representatie waardoor basisschoolleerlingen in staat zijn om zo’n 

dynamisch systemen te onderzoeken en over samengestelde variabele grootheden in het systeem 

te redeneren. Door deze substitutie van een dynamische representatie voor wiskundige kennis kan het 

covariation framework ook gebruikt worden om het redeneren over samengestelde variabele grootheden door 

leerlingen in groep zeven te analyseren. 

Om dat redeneren over samengestelde variabele grootheden door leerlingen uit groep zeven te onderzoeken is 

een onderwijsexperiment ontwikkeld dat met een tiental leerlingen wordt uitgevoerd. Leerlingen krijgen problemen 

voorgelegd waarbij samengestelde variabele grootheden een belangrijke rol spelen. De experimenten worden op 

video opgenomen om achteraf de uitingen en gedragingen van de leerlingen te analyseren met behulp van het 

aangepaste covariation framework. 

Verwacht wordt dat leerlingen in groep zeven minimaal op het tweede ontwikkelingsniveau in het covariation 

framework redeneren over samengestelde variabele grootheden, maar daarbij ook gedrag van hogere niveaus 

vertonen zonder het bij dat niveau behorende begrip. Het is belangrijk dit pseudo-conceptueel begrip (Vinner, 

1997) te onderscheiden van echt begrip van samengestelde variabele grootheden om tot een goede analyse van 

de onderwijsexperimenten te komen. 

Begin 2011 vinden de experimenten plaats waardoor de eerste resultaten op de poster gepresenteerd kunnen 

worden. 


