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1. Samenvatting 
Dit afstudeeronderzoek gaat over de motivatie van leerlingen om te kiezen voor wiskunde D en het 
beeld dat ze hebben van wiskunde D. Wiskunde D dreigt in de problemen te raken doordat te weinig 
leerlingen het vak kiezen waardoor scholen het vak afschaffen. Wiskunde D wordt door een aantal 
vervolgopleidingen juist als zeer nuttig beschouwd en die zouden graag willen zien dat het vak zoveel 
mogelijk gegeven wordt. 
Het vak wiskunde D is een keuzevak en leerlingen hebben in het algemeen de vrijheid om voor 
wiskunde D te kiezen, maar verkiezen vaak een ander vak boven wiskunde D. Uit dit onderzoek blijkt 
dat de voornaamste redenen hiervoor zijn dat wiskunde D te moeilijk lijkt of niet nuttig gevonden 
wordt. Uiteindelijk lijkt de oplossing voor het probleem dat leerlingen goede voorlichting moeten 
krijgen over de inhoud van het vak, het nut van het vak en moet de angst voor het vak weggenomen 
worden. Deze voorlichting begint bij de docent (in de derde klas) maar zou uitgebreid kunnen 
worden naar oud-leerlingen of huidige wiskunde D leerlingen.  
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2. Inleiding 
 
Het Nederlandse schoolsysteem heeft zijn huidige vorm gekregen in 2007, toen er een herziening is 
geweest van de tweede fase. Bij deze herziening is ook wiskunde op de schop gegaan. De toenmalige 
wiskundevakken A1, A2, B1 en B2 zijn veranderd in wiskunde A, B, C en D. De reden om de 
wiskundevakken om te gooien was om de schoolorganisatie eenvoudiger en transparanter te maken. 
Voorheen waren A2 en B2 uitbreidingen op A1 en B1 en omvatten de vakken A1, A2, B1, B2 
respectievelijk 160, 120, 320, 440 studielasturen op de havo en respectievelijk 360, 240, 600, 160 op 
het vwo. Om het dus eenvoudiger en transparanter te maken is de omvang van de vakken zo goed 
als gelijk getrokken en zijn de vakuitbreidingen, A2 en B2, geschrapt. Hier was vanuit het veld niet om 
gevraagd, maar het heeft wel geleid tot het ontstaan van het vak wiskunde D. Hierbij is er heel veel 
met de inhoud geschoven en is wiskunde D een keuzevak geworden voor leerlingen die ook het vak 
wiskunde B volgen. 
Binnen de profielen, met uitzondering van Cultuur & Maatschappij op de havo, is een wiskundevak 
verplicht. Het verschil tussen de vakken zit niet alleen in de studielasturen, maar ook in de 
onderwerpen. Op het vwo heeft wiskunde C heel veel overlap met wiskunde A, het enige verschil is 
dat wiskunde A differentiaalrekenen krijgt en wiskunde C grafen en matrices, de overige domeinen 
komen bij beide vakken aan bod. Wiskunde A en B tonen ook enigszins overlap, maar hier zitten 
grotere verschillen tussen. Zo krijgen de leerlingen bij wiskunde A rijen en recurrente betrekkingen, 
combinatoriek, kansrekening en statistiek waar ze bij wiskunde B integraalrekenen, goniometrische 
functies en voortgezette meetkunde krijgen. Op havo is er geen wiskunde C en daarmee is Cultuur & 
Maatschappij het enige profiel waarbij wiskunde niet verplicht is. Echter, hier komt verandering in in 
2014, er zal een wiskunde C variant komen voor de havo. Ook op de havo zit er veel minder overlap 
tussen wiskunde A en B, maar ook hier is duidelijk dat wiskunda A meer statistiek en kansrekening 
heeft en wiskunde B meer analyse en ruimtemeetkunde (College voor Examens, 2012). Niet alle 
onderwerpen die aangeboden werden voor de herziening in 2007 worden gedekt door deze vakken, 
deze onderwerpen zijn naar het vak wiskunde D gegaan, die op haar beurt nog meer onderwerpen 
heeft gekregen. 
De vakken die een leerling in de tweede fase krijgt bestaan uit een algemeen deel, profielvakken, 
profielkeuzevakken en een vrij deel. De keuze van het profiel legt de profielvakken zo goed als vast 
alsmede een aantal profielkeuzevakken. Zo zijn bijvoorbeeld bij het profiel Natuur & Techniek de 
profielvakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde en één profielkeuzevak gekozen uit Natuur, 
Leven en Techniek (NLT), informatica, biologie en wiskunde D. Het vrije deel mag opgevuld worden 
met nagenoeg elk vak, dus hier kunnen andere profielen het vak wiskunde D kiezen, mits de leerling 
dus ook wiskunde B heeft gekozen. 
De invulling van het vak wiskunde D werd toegewezen aan de commissie Toekomst Wiskunde 
Onderwijs, afgekort cTWO, met als doel om er een uitdagend en relevant vak van te maken. Het vak 
moet voor zowel verdieping al verbreding zorgen en er moesten tussen de wiskunde en de andere 
exacte vakken ook duidelijke verbanden naar voren komen (Drijvers, 2007). De verbreding zit in de 
onderwerpen die uit het oorspronkelijke wiskundeprogramma niet bij wiskunde B aan bod zijn 
gekomen, zoals bijvoorbeeld kansrekening en statistiek en ruimtemeetkunde (commissie Toekomst 
Wiskunde Onderwijs, Verschildocument, 2009), maar die onderdeel zijn geworden van wiskunde D. 
Dit geldt voor zowel de havo als het vwo. De verdieping komt door abstractere onderwerpen aan het 
wiskunde D programma toe te voegen.  
De implementatie van het vak Wiskunde D is deels gelukt (Cheung, 2012), maar of het vak het 
gewenste resultaat heeft geleverd valt nog te bezien. Op veel scholen moeten er noodoplossingen 
gemaakt worden voor het vak wiskunde D omdat er te weinig leerlingen voor het vak zijn. Voordat 
wiskunde D werd ingevoerd overwoog een ruime meerderheid van de ondervraagde leerlingen het 
vak wiskunde D als keuzevak (Posthuma, Peters, & Brinkman, 2006). Op dit moment geven docenten 
aan dat het aantal leerlingen dat voor wiskunde D kiest te laag is, zo blijkt uit de resultaten van een 
enquête van het cTWO onder 40 verschillende scholen (commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs, 
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Analyse resultaten Enquête wiskunde D, 2012). Uit de cTWO enquête blijkt dat voor het vwo een 
meerderheid van de scholen met klassen van 10 leerlingen of minder zit en voor de havo is dit zelfs 
het geval voor tweederde deel van de scholen. Het voorgaande beeld werd nog eens versterkt 
tijdens de uitvoer van dit afstudeeronderzoek, een aantal benaderde scholen gaf aan wiskunde D 
afgeschaft te hebben door het te lage aantal leerlingen. Dit is dus een probleem voor het 
voortbestaan van het vak wiskunde D.  
Het vak wiskunde D is belangrijk omdat er onderwerpen aan bod komen die relevant zijn voor een 
vervolgopleiding in de bètarichting. Tevens wordt er bij wiskunde D abstract gewerkt, wat bij geen 
enkel ander vak gebeurd. Als reden in het cTWO onderzoek dragen docenten aan dat het vak 
concurrentie heeft van andere keuzevakken die leerlingen leuker vinden of makkelijker lijken. Het is 
dus belangrijk om uit te zoeken waar het dalende aantal leerlingen aan ligt. In de enquête van het 
cTWO geven docenten aan dat als hun school voldoende leerlingen wiskunde D heeft, dit komt 
doordat ze een grote school zijn, goede voorlichting geven of enthousiaste docenten hebben. Met dit 
onderzoek wordt geprobeerd een beter beeld te krijgen van de keuze voor het vak wiskunde D. De 
onderzoeksvraag luidt “Hoe is het beeld van wiskunde D en welke factoren en in welke mate spelen 
een rol bij de keuze voor wiskunde D?”  
Voor mijzelf vind ik dit onderzoek van belang omdat het vak wiskunde D het interessantst is om te 
geven en wiskundig gezien het meest uitdagend. De resultaten uit dit onderzoek zal ik dan ook zeker 
gebruiken om op de school waar ik aan de slag zal gaan ervoor te zorgen dat wiskunde D zal blijven 
bestaan, maar niet ten koste van de motivatie van de leerlingen.  
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3. Theoretisch Kader 
 
Dit hoofdstuk zal duidelijk maken wat er al bekend is over het vak wiskunde D, keuzegedrag van 
leerlingen en vakmotivatie. Tevens zal hier een (werk)model gepresenteerd worden als hulpmiddel 
om het keuzegedrag van leerlingen voor het vak wiskunde D te bepalen. 
Als eerste wordt de positie van wiskunde D in het onderwijssysteem beschreven. Hierbij wordt 
ingegaan op de tweede fase en welke leerlingen kunnen kiezen voor wiskunde D en wat wiskunde D 
inhoudt ten opzichte van de andere wiskundevakken. Ten tweede wordt er een model gemaakt om 
een beeld te krijgen welke factoren een rol spelen om leerlingen te motiveren om voor wiskunde D 
te kiezen. Bij dit model wordt ook dieper ingegaan op de verschillende factoren die invloed lijken te 
hebben op het kiezen voor wiskunde D. Dit model zullen we gebruiken bij de analyses van de 
gegevens van dit onderzoek. Ten derde worden uit deze theorie en het model vragen geïsoleerd die 
nodig zijn voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag, “hoe zijn leerlingen te motiveren 
voor het kiezen van wiskunde D”. Tevens wordt er ook ingegaan op het beeld van wiskunde D en met 
name de attitude omdat dit een belangrijk onderdeel zal zijn van de motivatie voor de keuze van 
wiskunde D. 
Als laatste worden de externe factoren waar in dit onderzoek in wordt gedifferentiëerd besproken, 
dit zijn geslacht van de leerling, niveau en profielkeuze. 
 

3.1 De tweede fase en wiskunde D 
Het vakkenpakket voor havo en vwo leerlingen in de tweede fase bestaat uit verschillende 
onderdelen. Een algemeen deel, profielvakken, een profielkeuzevak en een vrij deel. Minimaal 
moeten leerlingen op havo en vwo uitkomen op respectievelijk 3200 en 4800 studielasturen om aan 
de eisen van een vakkenpakket te voldoen en dus uiteindelijk een diploma te kunnen behalen. In het 
algemene deel heeft een leerling weinig te kiezen, dit ligt vast voor alle leerlingen. Echter heeft de 
leerling alle vrijheid in het kiezen van een profiel. Binnen elk profiel moet een leerling nog een 
profielkeuzevak kiezen. Het algemene deel samen met de profielen komt voor havo neer op 2480 tot 
2640 en voor vwo op 3800 tot 4080 studielasturen. De resterende uren worden opgevuld in het vrije 
deel, hierbinnen moeten leerlingen nog minimaal één keuze-examenvak kiezen. Uiteindelijk blijft er 
nog een groot aantal uren over die een school zelf mag invullen, dit zou bijvoorbeeld kunnen door 
leerlingen nog een extra vak te laten kiezen (DUO, 2013). 
Door de juiste vakken te kiezen kan een leerling zowel een Natuur & Techniekprofiel als een Natuur 
& Gezondheidprofiel volgen. Dit zogenaamde dubbelprofiel is te krijgen door bij N&T te kiezen voor 
biologie of bij N&G te kiezen voor wiskunde B en natuurkunde. In beide gevallen liggen de keuzes 
binnen de profielkeuzevakken en is dit dus eenvoudig te bereiken. 
Wiskunde D is een keuzevak, binnen het profiel Natuur & Techniek is het een profielkeuzevak, maar 
bij de overige profielen moet het vak gekozen worden in het vrije deel, mits de leerling ook voor 
wiskunde B gekozen heeft in het profiel. 
Het vak wiskunde D had, zoals in de inleiding is vermeld, bij de invoering een aantal uitgangspunten. 
Het vak moest uitdagend en relevant zijn, verdiepend en verbredend en de samenhang binnen de 
wiskunde en tussen wiskunde en andere exacte vakken naar voren brengen (Drijvers, 2007). Er is 
gekeken naar de implementatie van deze uitgangspunten in het vak (Cheung, 2012). uit het 
onderzoek van Cheung (2012) bleek dat er wel dieper op wiskunde wordt ingegaan, maar dat 
relevantie en samenhang binnen de wiskunde en tussen wiskunde en andere vakken te wensen 
overlaat. Er wordt weinig gebruik gemaakt van toepassingen, samenwerking met het hoger onderwijs 
en de relevantie met studie en beroep komt te weinig aan bod. De methodes (Getal & Ruimte, 
Moderne Wiskunde en De Wageningse Methode) zijn vooral gefocust op abstractie en logisch 
redeneren.  
In wiskunde D wordt ook geen centraal examen gedaan, dus het vak wordt afgerond met een 
schoolexamencijfer. De eindtermen zijn in grove lijnen geformuleerd, hierdoor heeft de docent 
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redelijk wat vrijheid in de onderwerpen die hij wil behandelen en op welke manier hij dit doet. De 
domeinen die verplicht in wiskunde D zitten zijn kansrekening en statistiek, afgeleide functies en 
evenredigheidsverbanden (cTWO, Verschildocument, 2009). Verder moet de docent minimaal kiezen 
uit exponentiële functies of goniometrische functies en uit ruimtemeetkunde of wiskunde in de 
technologie. Uiteindelijk moet er ook een keuzeonderwerp aan bod komen.  
 

3.2 Een werkmodel voor de keuze voor wiskunde D 
Om het keuzegedrag van leerlingen in kaart te brengen is voor dit onderzoek een zelfgemaakt 
werkmodel samengesteld, waarin de factoren die een rol spelen bij het beeld van en de keuze voor 
wiskunde D onderscheiden worden. Dit model is bedoeld om globaal inzicht te krijgen in welke 
factoren invloed hebben op leerlingen om wiskunde D wel of niet te gaan volgen, het is niet de 
bedoeling van dit onderzoek om het model te analyseren en valideren. Als uitgangspunt voor dit 
model wordt het model voor “Theory of planned behavior” van Icek Ajzen (Ajzen, 1991) genomen. 
Deze theorie geeft weer welke factoren een onderdeel spelen bij het uitvoeren van bepaald gedrag. 
Azjen’s theoriën zijn getest op veel uiteenlopende onderwerpen zoals “stemkeuze”, “valsspelen, 
stelen, liegen” en “afvallen”. Hieronder zal eerst de “Theory of Planned Behavior” nader toegelicht 
worden en vervolgens wordt dit model aangepast voor “het kiezen van wiskunde D”. 

Het model van Ajzen onderscheidt drie categorieën die invloed hebben op het gedrag: attitude 
towards behavior, subjective norms, perceived behavioral control. Attitude towards behavior 
(attitude naar gedrag) is de houding van de persoon ten opzichte van het gedrag en verwijst naar de 
mate waarin een persoon een gunstig of ongunstig evaluatie of beoordeling heeft van het gedrag. 
Subjectieve Norm (sociale invloed) verwijst naar de sociale druk om het gedrag uit te voeren. 
Perceived behavorial control (effectiviteitsverwachting) verwijst naar het gemak of de moeite 
waarmee het gedrag uitgevoerd kan worden. 
In figuur 1 is een schematische weergave te zien. Deze factoren beïnvloeden in grote mate de 
intentie voor het uitvoeren van het gedrag. In welke mate de factoren invloed hebben verschilt per 
onderwerp. Daarnaast gaat het model ervan uit dat intentie niet direct leidt tot het uitvoeren van het 
gedrag, maar dat het perceived behavorial control daar een significante invloed op heeft. 
 
Het gedrag waar in dit onderzoek naar gekeken wordt is “het volgen van wiskunde D”, hierdoor moet 
er gekeken worden hoe elke van de categorieën geïnterpreteerd kan worden, zonder het model te 
veel om te gooien. Attitude verwijst in dit onderzoek naar de houding ten opzichte van het volgen 
van wiskunde D. Een attitude, kan worden gedefinieerd als een quasi-automatische reactie ten 
aanzien van een persoon, object of situatie, die gebaseerd is op relatief stabiele positieve of 

 
Figuur 1: Theory of Planned Behavior 
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negatieve gevoelens, en cognities over de persoon, het object of de situatie (Boekaerts & Simons, 
2012). Vakattitudes, ook wel vakbelevingen, kunnen worden gezien als georganiseerde gehelen van 
onderling samenhangende opvattingen, overtuigingen, normen en waarden ten aanzien van een vak 
(Boekaerts & Simons, 2012). Dergelijke attitudes komen tot stand op grond van gegeneraliseerde 
gevoelens, gedachten en gedragsintenties ten aanzien van een bepaald schoolvak. Een vakbeleving 
bepaalt wat leerlingen denken en voelen ten aanzien van het vak, waardoor zij geneigd zijn zich 
neutraal, positief, of negatief op te stellen ten overstaan van dat vak. Onder de vakbeleving in dit 
onderzoek vallen of het nodig is voor een vervolgopleiding, of het nuttig is voor andere vakken of een 
vervolgopleiding, de interesse voor het vak, het plezier in het vak en het vertoruwen het vak goed te 
kunnen (Martinot, Kuhlemeier, & Feenstra, 1988; zie ook den Brok, 2001).  
In aanvulling op de elementen uit de theorie van Ajzen (1991) onderscheiden wij nog 
organisatorische factoren die de attitude voor het volgen van wiskunde D beïnvloeden. Er wordt wel  
vanuit gegaan dat het vak gegeven wordt, maar welke alternatieven hebben de leerlingen, hebben 
de leerlingen alle vrijheid in keuzevakken of is er maar één alternatief? Onder organisatie valt ook 
hoe het vak gegeven wordt, zijn er klassen samengevoegd, wordt het buitenschool gegeven, zijn er 
meerdere docenten. Dit zijn allemaal factoren die een leerling positief dan wel negatief kan 
beïnvloeden om het vak te gaan volgen. Onder organisatie valt ook de inhoud van het vak. Een 
tweede aanvulling is de sociale invloed. Sociale invloed is de invloed van de omgeving van de 
leerlingen. In dit onderzoek wordt daarmee familie, vrienden en docenten bedoelt die invloed 
hebben op de keuze van de leerling. Docenten geven vaak advies voor het kiezen van een wiskunde. 
Effectiviteitsverwachting is het gemak of de moeite waarmee het gedrag uitgevoerd kan worden. 
Daarmee zal in dit onderzoek het gemak waarmee leerlingen denken wiskunde D te kunnen halen of 
en in welke mate wiskunde D helpt of juist tegenwerkt bij het behalen van een diploma. Deze 
aspecten zullen in mindere mate meegenomen worden in het onderzoek omdat verwacht wordt dat 
attitude en daarbinnen vakattitude een grotere rol spelen voor de keuze voor wiskunde D (Claassen, 
2011). In de theory of planned behavior heeft effectiviteitsverwachting ook invloed op het 
uiteindelijk uitvoeren van het gedrag, in dit geval het kiezen voor wiskunde D. Zo kan een leerling de 
intentie hebben om wiskunde D te kiezen, maar het uiteindelijk niet doen omdat het te moeilijk lijkt. 
Dit model is weergegeven in figuur 2. 
 

 
Figuur 2: Model voor het keuzegedrag van leerlingen voor wiskunde D. 
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3.3 Eerder onderzoek naar (keuzegedrag voor) Wiskunde D 
Vlak voor de invoering van wiskunde D in 2007 is er een onderzoek gedaan op twee scholen naar het 
keuzegedrag van leerlingen bij de profielkeuze in havo 3 en vwo 3/4 (Posthuma et al., 2006). Daarbij 
was de vraag wat leerlingen motiveert om voor wiskunde D te kiezen. Uit dit onderzoek bleek dat 
40% bij voorbaat al wiskunde D afwijst en dat de attitude het belangrijkste is voor het kiezen van een 
vak. Voor de vrij te kiezen vakken was dit bij ruim 90% van de leerlingen het geval. Daarnaast spelen 
advies van decanen en leraren en ouders, voor respectievelijk ongeveer 67% en 45% van de 
leerlingen, ook een grote rol. Tevens is de aansluiting bij toekomstmogelijkheden van belang, ook 
hier geldt weer dat het voor ruim 90% van de leerlingen het geval is. Tevens blijkt dat voor een goede 
motivatie voor de keuze van wiskunde D voldoende voorlichting gegeven moet worden. Leerlingen 
willen weten wat het vak precies inhoudt. Ook geven leerlingen aan dat door de inhoud van 
wiskunde D leuk en interessant te maken en niet te moeilijk, leerlingen ook te motiveren zijn voor 
het vak wiskunde (Posthuma et al., 2006). Uit een recenter onderzoek op maar slechts één school 
blijkt dat leerlingen het vak kiezen dat het beste past bij het profiel en de andere vakken die ze gaan 
kiezen en waarmee ze zoveel keuzemogelijkheden openhouden voor een vervolgstudie. Ook kiezen 
leerlingen wat ze het leukst lijken, ongeacht of het moeilijk is (Claassen, 2011). 
De resultaten uit deze onderzoeken suggereren dat attitude de grootste factor is in “het volgen van 
wiskunde D”. Ook blijkt dat de moeilijkheid van het vak minder van invloed is op de keuze van 
vakken, dit zal dus de invloed van de effectiviteitsverwachting vermoedelijk laag houden. 
 

3.4 Attitude 
Omdat attitude waarschijnlijk de grootste invloed heeft is het belangrijk om dit onderdeel verder uit 
te diepen. Onder attitude in het model vallen de factoren vakbeleving, vervolgopleiding en de 
organisatie. Naar vakbeleving is al veel onderzoek gedaan. Hieronder zal het beeld van leerlingen 
tegenover exacte vakken worden uitgelicht en ook hoe vakbeleving gemeten kan worden bij het vak 
wiskunde D en welke categorieën hierbij gebruikt worden. 
Het voornaamste beeld dat leerlingen hebben van exacte vakken, is dat het moeilijk is (Diepstraten, 
2010). Daarnaast zou er verwacht worden dat de vakken als saai worden beschouwd, maar dit geldt 
maar voor grofweg de helft van de leerlingen. Dit blijkt uit een onderzoek onder derdejaars 
leerlingen, dus ook de doelgroep die voor wiskunde D zou kunnen kiezen. Deze leerlingen vinden een 
practicum het meest positieve aan de exacte vakken en ook komt het gebruik van ICT goed uit de 
bus. Daarnaast vinden leerlingen het belangrijk dat er een link moet zijn tussen het vak en de realiteit 
(Diepstraten, 2010). 
De vakbeleving van wiskunde staat al jaren in de belangstelling, mede vanuit de veronderstelling dat 
de beleving van het vak problematisch zou zijn. CITO heeft in de jaren 80 de vakbelevingslijst (VBL) 
voor wiskunde ontwikkeld met als doel om het affectieve domein te meten(Martinot et al., 1988). De 
VBL bevat vier subschalen, plezier, angst en moeilijkheid, inzet en interesse en nut en relevantie. 
Plezier gaat uiteraard over het plezier dat leerlingen beleven aan het bezig zijn met wiskunde. Angst 
en moeilijkheid richt zich op de moeilijkheid die de leerlingen ondervinden van wiskunde en de 
daarmee samenhangende angstgevoelens. Bij inzet en interesse gaat het erom of het vak de 
leerlingen aanspreekt en of ze er veel tijd in willen steken. Nut en relevantie test of de leerlingen het 
vak praktisch nuttig vinden. Deze aspecten zijn gekozen omdat deze in de beleving van het 
wiskundeonderwijs een belangrijke rol spelen (Martinot et al., 1988). 
De verwachting was dat veel leerlingen bang zouden zijn voor wiskunde, het vak moeilijk en 
vervelend zouden vinden, het nut ervan niet zouden inzien en zich er niet voor zouden willen 
inzetten. Onderzoek liet zien dat leerlingen redelijk goede attitudes hadden voor wiskunde, maar wel 
dat deze lager was dan de attitude voor andere vakken als talen of biologie, en dat de vakattitude 
gedurende en over de schooljaren een dalende trend liet zien (van Amelsvoort, 1999). Deze 
problemen zouden ook het geval kunnen zijn bij wiskunde D, hoewel hier leerlingen voor het vak 
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kiezen. Omdat het een nieuw vak is, is van belang om te weten hoe de vakbeleving van dit vak is. De 
leerlingen dragen namelijk dit beeld over op andere leerlingen.  
 
Leerlingen kiezen hun profiel en vakken als basis voor hun vervolgopleiding. Veel leerlingen willen 
hun profiel breed houden om toegang te houden tot zoveel mogelijk opleidingen (Claassen, 2011). 
Wiskunde D zorgt wat betreft eisen niet voor een verbreding van de mogelijkheden; aangezien 
wiskunde D voor geen enkele opleiding verplicht is om te hebben (TKMST, 2013). Hierdoor zal de 
attitude voor wiskunde D vermoedelijk negatief beïnvloed worden, leerlingen die nog niet weten wat 
ze willen gaan doen, hebben niets aan wiskunde D om hun keuzemogelijkheden breed te houden en 
kiezen dan bijvoorbeeld voor economie of biologie. Wiskunde D wordt wel aangeraden voor exacte 
vervolgopleidingen. Mochten leerlingen dus wel weten wat voor vervolgopleiding ze gaan doen, en 
deze is in de exacte richting, dan heeft dit een positieve invloed op de attitude voor het volgen van 
wiskunde D. 
 
Hoe wiskunde D wordt ingericht verschilt per school. Zo zijn er scholen waar jaargangen 
gecombineerd worden of juist niveaus. Daarbij speelt ook het aanbod van andere vakken een rol, 
kunnen leerlingen bijvoorbeeld alleen maar kiezen uit wiskunde D of biologie of is er voor leerlingen 
de mogelijkheid om uit alle vakken te kiezen. Is er een kans dat lesuren van wiskunde D en een ander 
keuzevak overlapt, dan heeft dat ook een invloed op de keuze van de leerling. Dit zijn echter geen 
individuele eigenschappen maar omgevingsfactoren. Deze factoren zullen we niet onderzoeken, 
maar wel moet er rekening mee gehouden worden dat deze factoren er zijn. 

 

3.5 Externe factoren 
Bij “het volgen van wiskunde D” spelen een aantal externe factoren een rol. De factoren die voor dit 
onderzoek onderscheiden worden zijn geslacht, niveau en het profiel dat gekozen is. 
Hoewel geslacht niet direct een invloed is op de keuze van wiskunde D is het wel een indirecte 
invloed. Meisjes kiezen in het algemeen minder voor exacte vakken en meer voor taal en ook hebben 
meisjes minder vertrouwen in het vak wiskunde. Tevens heeft de vakbeleving van wiskunde invloed 
op de keuze voor exacte vakken (van Amelsvoort, 1999). In tabel 1 is te zien welk aandeel meisjes 
hebben binnen de profielen. Voor de natuurprofielen in het algemeen wijkt vwo nog niet heel erg af 
van de totale verhouding op scholen, maar zodra er wordt gekeken naar het profiel N&T dan ligt het 
aandeel meisjes toch wel heel laag. 
 

Tabel 1: Precentage meisjes in het onderwijs, de natuurprofielen en het N&T profiel 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012) 

 
havo vwo 

Totaal NT/NG NT Totaal NT/NG NT 

51% 43% 24% 53% 48% 38% 

 
Het is goed om het verschil in niveau in beeld te houden bij het kijken naar de keuze voor wiskunde 
D. De vervolgopleidingen voor de havo zijn anders dan die van vwo, waar leerlingen meestal voor een 
universitaire opleiding gaan. Zodoende beïnvloed het niveau ook deels de keuze voor wiskunde D. 
Het profiel dat een leerling kiest is geen directe invloed op de keuze voor wiskunde D, maar het 
beperkt wel de mogelijkheden voor een leerling. Het profiel heeft voornamelijk invloed op de 
organisatorische factoren voor het kiezen van wiskunde D. Op een aantal scholen is wiskunde D 
verplicht bij het profiel N&T, waardoor de keuze voor het profiel N&T aangeeft waarom voor 
wiskunde D gekozen is. 
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4. Onderzoeksvragen 
 
Het model leidt nu tot een aantal hoofdvragen met deelvragen die beantwoord moeten worden. Om 
een beter inzicht te krijgen in de overkoepelende vraag “Welke factoren en in welke mate spelen een 
rol bij de keuze voor wiskunde D en hoe is het beeld van wiskunde D?” zullen we elk van de factoren 
uit het werkmodel apart moeten bekijken en hierbij vragen stellen om tot een antwoord te komen. 
 
1. Welke redenen en factoren noemen leerlingen als redenen waarom zij wel voor het vak wiskunde 

D hebben gekozen? 
1.1. In welke mate noemen leerlingen de factoren attitude, sociale invloed en 

effectiviteitsverwachting als reden voor “het volgen van wiskunde D”? 
Om uiteindelijk een antwoord te kunnen geven hoe meer leerlingen gemotiveerd kunnen 
worden voor het kiezen van wiskunde D is het belangrijk om te weten op welk van deze 
aspecten de nadruk gelegd moet worden. 

1.2. In welke mate noemen leerlingen de factoren vakbeleving, vervolgopleiding en organisatie 
om wel voor wiskunde D te kiezen? 
Het vermoeden is dat attitude het meeste invloed heeft op het uiteindelijk kiezen voor 
wiskunde D. En in het werkmodel zijn dit onderdelen van attitude. 

1.3. Zijn er nog andere factoren die een invloed hebben op de keuze voor wiskunde D? 
Uit de onderzoeken is gebleken dat vakbeleving, vervolgopleiding en organisatie van invloed 
zijn, echter is nog niet zeker of dit het enige is. Natuurlijk is het ook hier belangrijk om te 
weten hoe groot de invloed van deze onderdelen op attitude. 

1.4. Zit er verschil in de antwoorden op vraag 1.1 tot en met 1.3 waar het gaat om leerlingen met 
verschillend geslacht, niveau en/of profiel? 
Deze externe factoren verdelen de populatie in verschillende groepen, om te kijken of deze 
groepen op een andere manier benaderd moeten worden om hun keuze voor wiskunde D 
positief te beïnvloeden, zal er gecontroleerd moeten worden of hier verschillen tussen 
zitten. 
 

2. Hoe is de vakbeleving van wiskunde D?  
Om te kunnen testen welk beeld leerlingen hebben van wiskunde D is het nodig om te weten hoe 
het vak ervaren wordt door leerlingen die het vak wel gekozen hebben, en hoe het beeld is ten 
opzichte van het vak wiskunde B. 
2.1. Hoe is de vakbeleving op scholen waar wiskunde D verplicht is?  

Organisatie heeft invloed op de attitude, maar wiskunde D kan ook verplicht zijn op scholen 
bij het profiel Natuur & Techniek. In dit geval heeft de profielkeuze direct invloed op het 
volgen van wiskunde D. Het is handig om te weten of voor leerlingen die geen keuzevrijheid 
hadden om te kiezen voor wiskunde D de attitude voor het volgen van wiskunde D afwijkt 
van leerlingen die hier wel voor konden kiezen. 

2.2. Wordt het vak wiskunde D als anders ervaren dan wiskunde B?  
Voor een duidelijk beeld wat het vak wiskunde D voor de leerlingen inhoudt kan het beste 
vergeleken worden met wiskunde B. Hoogstwaarschijnlijk vergelijken leerlingen het vak 
wiskunde D met de wiskunde die ze op dat moment volgen. Dit is vooral om goede 
voorlichting te kunnen geven aan de leerlingen.  

2.3. Wordt wiskunde D als moeilijker ervaren dan wiskunde B? 
Mijn ervaring is dat leerlingen wiskunde D als de moeilijkste wiskunde zien. Voor de 
effectiviteitsverwachting voor het kiezen van wiskunde D is de moeilijkheid van het vak de 
belangrijkste factor. 

2.4. Zit er verschil in de antwoorden op vraag 2.1 tot en met 2.3 waar het gaat om leerlingen met 
verschillend geslacht, niveau en/of profiel? 
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3. Hoe staan niet wiskunde D leerlingen tegenover het vak wiskunde D?  
Een idee krijgen hoe leerlingen tegenover het vak wiskunde D staan is nodig om leerlingen op de 
juiste manier te motiveren voor het vak wiskunde D. Dan kan er een uitspraak gedaan worden 
over op welke punten in het model nadruk gelegd moet worden om meer leerlingen te laten 
kiezen voor wiskunde D. 
3.1. In welke mate noemen leerlingen de factoren attitude, sociale invloed en 

effectiviteitsverwachting als reden voor het niet “het volgen van wiskunde D”?  
Leerlingen die niet gekozen hebben voor wiskunde D spelen de factoren een rol die een 
negatieve invloed hadden op het “volgen van wiskunde D”. Door de nadruk te leggen op 
juist de andere factoren, of deze factoren positief te beïnvloeden, kan een leerling positief 
komen te staan tegenover “het volgen van wiskunde D” 

3.2. Zit er verschil in de antwoorden op vraag 3.1 waar het gaat om leerlingen met verschillend 
geslacht, niveau en/of profiel? 

3.3. Welk beeld hebben niet wiskunde D leerlingen van het vak wiskunde D? 
Het is relevant om te weten of ze een positief of negatief beeld hebben van het vak. 
Daarnaast is het van belang om te weten of leerlingen een verkeerd beeld hebben van 
wiskunde D, dan is duidelijk op welke punten leerlingen meer voorgelicht moeten worden. 

3.4. Welke (profiel)keuzevakken hebben leerlingen die geen Wiskunde D hebben gekozen?  
Om inzicht te krijgen in waarom leerlingen voor wiskunde D zouden kiezen is het handig om 
te weten wat leerlingen als alternatief kiezen zodat de eigenschappen die wiskunde D 
aantrekkelijk maken er beter uitgelicht kunnen worden. 

 
4. Hoe zou wiskunde D aantrekkelijker gemaakt kunnen worden? 

Door leerlingen aan te laten geven wat ze anders zouden willen zien bij wiskunde D of wat ze 
juist goed vinden aan het vak geeft belangrijke informatie om leerlingen te kunnen motiveren 
voor wiskunde D. 
4.1. Wat vinden wiskunde D leerlingen positief en negatief aan het vak Wiskunde D? 

De redenen die hier genoemd worden geven aan wat leerlingen zelf positief en negatief 
vinden aan het vak en wat ze zouden gebruiken om medeleerlingen over te halen om het 
vak te volgen. 

4.2. Wat had ervoor kunnen zorgen dat niet wiskunde D leerlingen wiskunde D hadden 
overwogen? 
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk een groot deel van de hoofdvraag, echter wordt hier 
direct naar de reactie van de leerlingen gevraagd en kan er een beeld gecreëerd worden van 
de richting waarin een antwoord op de onderzoeksvraag gezocht moet worden. 

4.3. Hoe zouden wiskunde D leerlingen andere leerlingen motiveren om voor wiskunde D te 
kiezen? 
De redenen die hier genoemd worden geven aan wat leerlingen zelf positief vinden aan het 
vak en zouden gebruiken om medeleerlingen over te halen om het vak te volgen. Dit geeft 
ook een beeld van hoe het vak wiskunde D wordt ervaren. 

 
In de resultaten zullen de hoofdvragen beantwoord worden met behulp van de deelvragen. De 
deelvragen zullen niet puntsgewijs afgewerkt worden en kunnen in een andere volgorde 
terugkomen, een enkele deelvraag zal verspreid over de paragraaf terug te vinden zijn. Wel zal 
aangegeven worden waar een deelvraag is beantwoord.  



13 
 

5. Methode 
 
Om meer inzicht te krijgen in het vak wiskunde D en de keuze voor dit vak is gekozen voor 
leerlingenenquêtes. Deze enquêtes moeten de attitude, sociale invloed en de 
effectiviteitsverwachting meten en het beeld dat de leerlingen van het vak hebben. Er is gekozen 
voor twee enquêtes, één voor de leerlingen die het wel gekozen hebben, om een inzicht te krijgen 
waarom ze het gekozen hebben en om informatie te krijgen over hoe ze het vak beleven. De andere 
enquête is voor de leerlingen die wiskunde D niet gekozen hebben, maar dit volgens de regels wel 
hadden kunnen doen, dit zijn de leerlingen met wiskunde B. Deze leerlingen kunnen een inzicht 
geven in welk beeld zij van wiskunde D hebben als buitenstaander en waarom ze het vak niet 
gekozen hebben. In de volgende paragrafen wordt per enquête besproken hoe deze tot stand is 
gekomen, wat de steekproef is geweest en welke kenmerken de leerlingen hebben en wordt ook de 
betrouwbaarheid behandeld. Aan het eind komt de methode van het analyseren van de enquêtes 
aan bod. 
 

5.1 Leerlingenenquête van wiskunde D leerlingen 
Deze enquêtes gaan in op de attitude van leerlingen die het vak wiskunde D volgen met behulp van 
de vakbelevingslijst voor wiskunde. De vakbelevingslijst bestaat uit 32 Likert-vragen op een vijfpunts 
antwoordschaal verdeeld over de vier schalen, attitude, plezier, vertrouwen, nut. Per schaal zijn het 
aantal oorspronkelijke vragen voor dit onderzoek gehalveerd om zo wat ruimte te creëren voor meer 
vragen van andere schalen om de overige factoren van het keuzemodel te kunnen meten. Een 
andere aanpassing is dat bij het beantwoorden is gekozen voor de meerwaarde van wiskunde D ten 
opzichte van wiskunde B, of het moeilijker is dan wiskunde B en of het anders is dan wiskunde B. Dit 
omdat veel gehoorde redenen om niet voor wiskunde D te kiezen, “te moeilijk” en “te veel wiskunde 
in de week” waren. De totale vragenlijst bestaat uit 7 schalen met elk vragen op een vijfpunts Likert-
antwoordschaal. Verder is de enquête aangevuld met open vragen die de overige factoren, sociale 
invloed en effectiviteitsverwachting van het keuzemodel meten en daarbij de verwachtingen die ze 
van wiskunde D hadden en hoe zij leerlingen over zouden halen om voor het vak wiskunde D te 
kiezen. 
Om de enquête af te nemen zijn in eerste instantie 40 scholen benaderd in een straal van 30 
kilometer van Eindhoven, daarvan hebben er 20 positief gereageerd en zijn er resultaten 
binnengekomen van 16 verschillende scholen. Op twee van deze scholen was wiskunde D verplicht 
als profielkeuzevak in het profiel N&T. De enquêtes zijn afgenomen in de leerjaren 4 en 5 havo en 4, 
5 en 6 vwo. Dit leverde een totaal op van 447 leerlingen. Van deze 447 leerlingen hebben er 3 (1%) 
het E&M profiel en 7 (2%) het N&G profiel, 71 (16%)leerlingen hebben aangegeven zowel een N&T 
als N&G profiel te volgen, de rest heeft alleen N&T aangegeven. Van de N&G leerlingen hadden 2 het 
keuzevak natuurkunde, waardoor ze ook een dubbelprofiel N&G en N&T hebben. Ook onder de N&T 
leerlingen zijn er 80 die biologie als keuzevak hebben en dus ook een dubbelprofiel hebben. Deze 
leerlingen zijn meegerekend onder de leerlingen met een dubbelprofiel. De aantallen leerlingen met 
een E&M en N&G profiel zijn niet voldoende om een verschil te kunnen noemen binnen de profielen, 
echter kan nog wel gekeken worden of er verschillen zijn tussen het N&T profiel en het dubbelprofiel 
N&G en N&T. De verdeling jongens en meisjes is 334 (75%) om 113 (25%), dus grofweg 3:1. De 
niveaus waren 139 (31%) havo en 308 (69%) vwo leerlingen. Deze groepen zijn groot genoeg om 
afzonderlijk bestudeerd te kunnen worden. 
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Tabel 2: Betrouwbaarheid van de schalen 
 

Schaal Cronbach’s Alpha 

Interesse/Inzet 0,61 

Nut/Relevantie 0,65 

Plezier 0,73 

Vertrouwen 0,74 

Meerwaarde tov. Wis B. -0,22 

Moeilijkheid tov Wis B. 0,77 

Anders dan Wis B. 0,71 

 
De resultaten van de enquêtes zijn ingevoerd in het statistiek programma SPSS om de kwaliteit te 
testen. Voor de betrouwbaarheid van de schalen wordt uitgegaan van Cronbachs alpha, indien deze 
waarde minimaal 0,7 is kan de schaal als voldoende betrouwbaar worden beschouwd voor 
wetenschappelijke doeleinden, voor praktijkdoeleinden geldt meestal een grens van 0,6. 
Er zijn twee schalen die onder de grens van 0,7 zitten, dit zijn Interesse/Inzet (0,61) en 
Nut/Relevantie (0,65) en de schaal die er echt uitspringt is de meerwaarde ten opzichte van 
wiskunde B, die komt zelfs uit op een negatieve Cronbachs alpha (-0,22) en deze zal weggelaten 
worden uit de resultaten. Echter zijn de stellingen voor de schalen Interesse/Inzet en Nut/Relevantie 
afkomstig uit de VBL die uitgebreid getest is en ervan uitgegaan kan worden dat de stellingen 
hetzelfde meten per schaal.  
 

Tabel 3: Correlatiecoëfficiënten tussen de schalen. 
 

 Interesse Nut Plezier Vertrouwen Moeilijker Anders 

Interesse 1 0,415** 0,466** 0,003 -0,95* 0,315** 
Nut 0,415** 1 0,480** 0,204** 0,104* 0,322** 
Plezier 0,466** 0,480** 1 0,408** 0,188** 0,409** 
Vertrouwen 0,003 0,204** 0,408** 1 0,455** 0,146** 
Moeilijker -0,95* 0,104* 0,188** 0,455** 1 0,322** 
Anders 0,315** 0,322** 0,409** 0,146 0,322 1 

** Correlatie is significant op het 0.05 niveau (2-zijdig) 
* Correlatie is significant op het 0.05 niveau (2-zijdig) 

 
Uit de correlatiecoëfficiënten weergegeven in tabel 3 maken we op dat de schalen ook daadwerkelijk 
verschillend zijn. De correlatiecoëfficienten zijn allemaal kleiner dan 0,5, wat wil zeggen dat de 
schalen weliswaar enige samenhang vertonen, maar ook voldoende van elkaar verschillen. 
 

5.2 Leerlingenenquête van wiskunde B leerlingen 
De leerlingenenquête van wiskunde B leerlingen is een enquête met drie open vragen. Uiteindelijk is 
de bedoeling om een beeld te krijgen hoe de vakbeleving is van wiskunde D en wat de leerlingen 
beweegt om wiskunde D te kiezen. Belangrijke informatie kan gehaald worden bij de leerlingen die 
niet voor wiskunde D gekozen hebben maar dit wel hadden kunnen doen, dit zijn alle leerlingen die 
wiskunde B volgen. De vraag die hiervoor gesteld is, is simpelweg “De belangrijkste reden voor mij 
om Wiskunde D niet te kiezen was”. Daarnaast kan bij wiskunde B leerlingen informatie ingewonnen 
worden over hoe zij het vak wiskunde D zien. Dit kan dan vergeleken worden met de vakbeleving van 
wiskunde D om te kijken of dit beeld correct is of erg afwijkt van hoe het vak wordt beleefd. De 
laatste vraag van de enquête is “Wat had ervoor kunnen zorgen dat je wel voor wiskunde D had 
gekozen?”, dit geeft een indruk in waar op gelet kan worden bij het motiveren van leerlingen. 
Dezelfde scholen die de wiskunde D enquête af hebben genomen zijn gevraagd of ze ook de enquête 
voor wiskunde B leerlingen af wilden nemen. Uiteindelijk hebben 15 van de 16 scholen de enquête 
afgenomen. Totaal waren er 923 wiskunde B leerlingen die de enquête hebben ingevuld. Het aantal 
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jongens en meisjes was respectievelijk 459 (50%) en 464 (50%) dus grofweg 1:1. Het aantal havo 
leerlingen is 225 (24%) en vwo dus 698 (76%). 
De verdeling over de opgegeven profielen N&T en N&G is nagenoeg gelijk maar ook hier zijn er 
leerlingen die door het kiezen van biologie of natuurkunde op een dubbelprofiel uitkomen. 
Uiteindelijk hebben 137 leerlingen (15%) het N&T profiel tegenover 194 (21%)met N&G, 481 (52%) 
leerlingen geven aan een dubbelprofiel N&G/N&T te hebben. Verder waren er nog 101 leerlingen 
met een E&M profiel en slechts 4 (0%) met C&M en 1 met een dubbelprofiel C&M/E&M, van 1 
leerling is het profiel onbekend. 
 

5.3 Analyse 
De resultaten van de enquêtes zijn ingevoerd in excel en vervolgens geïmporteerd in het programma 
spss, waarmee de verdere analyse uitgevoerd zijn. Van de schalen zijn gemiddeldes en spreidingen 
(standaard deviaties) berekend. Dit geeft inzicht in de vakbeleving van de leerlingen en of ze 
wiskunde D moeilijker vinden dan wiskunde B en hoe anders het vak is ten opzichte van wiskunde B. 
Tevens is er gekeken of de resultaten statistisch significant verschillen per geslacht, niveau en profiel. 
Hiervoor is een variantie analyse (F-test) uitgevoerd .  
De open vragen zijn gecategoriseerd en vervolgens zijn er nog categorieën samengevoegd om tot 
zogenaamde supercategorieën te komen. De resultaten van de supercategorieën zijn bekeken en ook 
hier is getest of de resultaten van de open vragen statistisch significant verschillen voor het geslacht, 
niveau en profiel. Deze analyse is gedaan met behulp van een tabelanalyse (chi-kwadraattoeets). 
Voor alle statistische toetsen is een significantieniveau van 0,05 gehanteerd.   
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6. Resultaten 
 
Bij de resultaten worden per vraag de hoofd- en deelvragen beantwoord. Zoals al eerder is aangeven 
zullen de deelvragen niet in volgorde beantwoord worden, maar wordt er aangegeven waar een 
deelvraag beantwoord is. Aan het einde van elke paragraaf wordt een korte conclusie gegeven voor 
de hoofdvraag.  
 

6.1 Welke redenen en factoren noemen leerlingen als redenen waarom zij wel voor 
het vak wiskunde D hebben gekozen? 

 
  

 

 
Legenda 

  Attitude (77%) 

 Effectiviteitsverwachting (21%) 

 Sociale invloed (1%) 

 Overige (2%) 

  

Figuur 3: Aandeel per categorie waarom leerlingen voor wiskunde D kiezen? 

 
De verwachting was dat attitude de belangrijkste factor zou zijn in het kiezen van wiskunde D. Deze 
verwachting wordt bevestigd door de mate waarin leerlingen redenen noemen die in één van de 
categorieën voorkomen. Ruim driekwart van de leerlingen geeft een reden op in de categorie 
attitude, met uitspraken als “het leek me leuk en uitdagend”, “ik vind wiskunde leuk en wil 
waarschijnlijk een wiskundige vervolgstudie doen.” Maar ook redenen als “economie, M&O, 
(tekenen), biologie, waren gewoon niet mijn vakken muv tekenen (niks aan)” die de attitude voor 
wiskunde D positief beïnvloeden. Ongeveer 20% geeft aan dat effectiviteitsverwachting de reden was 
om wiskunde D te kiezen, hierbij moet gedacht worden aan “Ik was in de 3e klas goed in wiskunde” 
en “Een extra vak/compensatiepunt.”. De sociale invloed is extreem laag, nagenoeg niemand heeft 
gekozen voor wiskunde D op advies van een docent, familie of vrienden (onderzoeksvraag 1.1). 
 

Tabel 4: Percentage leerlingen per categorie om wiskunde D te kiezen. 
 

  Belangrijkste reden om wiskunde D te kiezen.  

Attitude Effectiviteits- 

Verwachting 

Totaal  76,3% 20,6% 

Geslacht 
Jongen 76,0% 20,7% 

Meisje 77,0% 20,4% 

Niveau 
havo 74,1% 23,7% 

vwo (gymnasium) 77,3% 19,2% 

Profiel 
N&T 75,5% 21,4% 

N&G/N&T 77,5% 18,3% 
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Als er gekeken wordt naar verschillen in redenen binnen geslacht, niveau en profiel dan is er nergens 
een statistisch significant verschil geconstateerd. Binnen deze groepen is de verdeling zo goed als 
hetzelfde als binnen de volledige populatie. (Onderzoeksvraag 1.4) 
 

Tabel 5: Percentage leerlingen per onderdeel van attitude om wiskunde D te kiezen. 
 

  Belangrijkste reden om wiskunde D te kiezen.  

Vakbeleving Vervolg-

opleiding 

Organisatie 

Totaal  38,3% 35,0% 26,7% 

Geslacht 
Jongen 35,8% 37,0% 27,2% 

Meisje 46,2% 28,7% 25,0% 

Niveau 
havo 37,8% 34,7% 27,6% 

vwo (gymnasium) 38,6% 35,1% 26,3% 

Profiel 
N&T 38,2% 35,1% 26,7% 

N&G/N&T 37,7% 32,1% 30,2% 

 
Alle gegeven redenen die onder attitude vallen kunnen worden onderverdeeld in vakbeleving, 
vervolgopleiding en organisatie (onderzoeksvraag 1.3). In tabel 5 is te zien dat vakbeleving en 
vervolgopleiding in gelijke mate genoemd worden, de organisatie speelt een wat kleinere rol. Het 
grootste gedeelte van organisatie was de reden dat leerlingen geen beter alternatief voor wiskunde 
D hadden, zoals een reactie als “Het was of biologie of wis D, en ik heb haat aan biologie. Dus toen 
was de keuze snel gemaakt” duidelijk maakt. 19 procentpunt van de 26,7% kan hierdoor verklaard 
worden. Onder vakbeleving zijn redenen als “omdat ik wiskunde een leuk vak vind” en “het leek me 
leuk en uitdagend” geschaard en onder vervolgopleiding “bredere keuze voor vervolgopleiding.” En 
“omdat ik een technische studie wil doen” (onderzoeksvraag 1.2). 
Wordt hier gekeken naar geslacht, niveau en profiel, dan laten niveau en profiel geen duidelijk 
verschil zien tussen vakbeleving, vervolgopleiding en organisatie. Bij geslacht zit er echter wel een 
verschil (p=0,04), meisjes geven (veel) vaker vakbeleving aan als belangrijkste reden om wiskunde D 
te kiezen en bij hen speelt vervolgopleiding een kleinere rol, terwijl bij jongens de vervolgopleiding 
ongeveer net zo belangrijk is als vakbeleving (onderzoeksvraag 1.4). 
 
Hieruit volgt dat voor het kiezen van wiskunde D de attitude de belangrijkste rol speelt, daarna pas 
de effectiviteitsverwachting. Binnen attitude zijn vakbeleving en de vervolgopleiding het 
belangrijkste.  

6.2 Hoe is de vakbeleving van wiskunde D?  
De vakbeleving wordt bepaald door interesse, nut, plezier en vertrouwen. In tabel 6 staan de 
gemiddelden en spreidingen (standaard deviaties). Hieruit kan opgemaakt worden dat de 
vakbeleving van het vak wiskunde D positief is (d.w.z. groter dan 3), leerlingen hebben vooral veel 
plezier en vertrouwen in het vak wiskunde D. De interesse en nut liggen een stuk lager maar zitten 
nog steeds aan de positieve kant. Er zijn wel redelijke verschillen tussen leerlingen gezien de hoge 
waarden van de standaard deviatie. 
Leerlingen vinden wiskunde D wel verschillen van wiskunde B. Een score van 1 zou betekenen dat 
wiskunde B en wiskunde D hetzelfde zijn en een score van 5 zou betekenen dat wiskunde D totaal 
anders is. Deze score van rond de 3 geeft aan dat leerlingen wiskunde D wel anders vinden dan 
wiskunde B, maar dat er geen wereld van verschil tussen de vakken zit (onderzoeksvraag 2.2). 
Wiskunde D wordt door de leerlingen die het volgen niet als moeilijker ervaren dan wiskunde B, 
gemiddeld vinden de leerlingen het zelfs makkelijker. De spreiding bij dit onderdeel is echter zeer 
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hoog (0,94), wat inhoudt dat leerlingen het ofwel veel moeilijker dan wiskunde B vinden, ofwel veel 
makkelijker. (onderzoeksvraag 2.3) 
 

Tabel 6: Leerlingen scores per schaal 
 

Schaal Gemiddelde Standaard Deviatie 

Interesse/Inzet 3,28 0,67 

Nut/Relevantie 3,26 0,69 

Plezier 3,96 0,62 
Vertrouwen 3,94 0,69 

Moeilijker dan wis. B. 2,78 0,94 

Anders dan wis. B. 3,12 0,77 

 
Er is een statistisch significant verschil in het plezier dat jongens en meisjes beleven aan het vak 
wiskunde D. Jongens geven gemiddeld 4,12 voor plezier en meisjes 3,92. Hoewel het verschil klein is 
kan gezegd worden dat jongens net iets meer plezier in het vak hebben dan meisjes. Naast dit 
verschil in plezier is er ook nog een verschil gevonden of leerlingen wiskunde D moeilijker vinden dan 
wiskunde B. Dit verschil was statistisch significant binnen profiel (p<0,01), de N&T leerlingen gaven 
gemiddeld 2,73 en de leerlingen met een dubbelprofiel gaven 2,89. Oftewel, de leerlingen die 
biologie bij hun N&T profiel hadden ervoeren wiskunde D ten opzichte van wiskunde B wat moeilijker 
dan de leerlingen zonder biologie. Hoewel er binnen het niveau eenzelfde verschil is te zien, was dit 
verschil niet statistisch significant (onderzoeksvraag 2.4). 
 

Tabel 7: Gemiddelde en spreiding voor de vraag:  
Wiskunde D is moeilijker dan wiskunde B, per externe factor. 

 
 Wis D moeilijker dan wis B. 

Gemiddelde 
Standaard 
Deviatie 

Geslacht 
Jongen 2,79 0,95 

Meisje 2,75 0,89 

Niveau 
Havo 2,90 1,05 
Vwo 2,73 0,88 

Profiel 
N&T 2,73 0,92 

N&G/N&T 2,89 0,95 

 
Wiskunde D was verplicht op twee van de geënquêteerde scholen. De resultaten van deze scholen 
zijn te vinden in Tabel 8. Deze scholen hebben 40 en 31 leerlingen die het vak wiskunde D volgen. Uit 
deze resultaten kan niet opgemaakt worden dat het verplicht stellen van wiskunde D een negatief of 
positief effect heeft op de vakbeleving hiervan. Vergeleken met de meeste scholen waar wiskunde D 
een keuze is verschillen de gemiddeldes van de schalen niet statistisch significant (onderzoeksvraag 
2.1). 
Wel is er een duidelijk verschil tussen de twee scholen: school 1 is veel positiever over wiskunde D 
dan school 2. Uit de open vragen is geprobeerd een verklaring te vinden voor dit verschil, maar er 
waren geen eenduidige antwoorden die dit verschil zouden kunnen verklaren. 
 
Over de vakbeleving kunnen we dus zeggen dat het vak in het algemeen als positief ervaren wordt, 
leerlingen hebben veel plezier en vertrouwen in het vak. Het is volgens de leerlingen niet moeilijker 
dan wiskunde B, zelfs wat makkelijker en wiskunde D wordt wel als anders gezien dan wiskunde B. 
Het verplicht stellen van wiskunde D lijkt op de beleving van het vak geen invloed te hebben. 
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Tabel 8: Scores van de scholen waar wiskunde D verplicht is binnen N&T 
 

 School 1 (40 lln) School 2 (31 lln) 

Schaal Gemiddelde Standaard 
Deviatie 

Gemiddelde Standaard 
Deviatie 

Interesse/Inzet 3,35 0,66 3,06 0,46 

Nut/Relevantie 3,25 0,74 3,03 0,59 
Plezier 4,17 0,58 3,90 0,62 

Vertrouwen 4,19 0,70 3,86 0,81 

Moeilijker dan wis. B. 2,86 0,90 3,03 0,92 

Anders dan wis. B. 3,13 0,62 3,51 0,85 

 

6.3 Hoe staan niet wiskunde D leerlingen tegenover het vak wiskunde D?  
De antwoorden op welk beeld de leerlingen van het vak wiskunde D hebben is opgedeeld in twee 
delen. De moeilijkheidsgraad van het vak wordt afzonderlijk bekeken. De meeste leerlingen, 
ongeveer 73%, geven in hun beeld van wiskunde D een moeilijkheidsgraad van het vak en daarbij 
vaak nog andere zaken. Slechts 35,3% gaf enkel de moeilijkheidsgraad van het vak als reden voor het 
beeld dat ze hebben. In tabel 9 zijn de gegeven antwoorden onderverdeeld in de categorieën 
vakbeleving, organisatie en effectiviteitsverwachting en daarbinnen weer onderverdeeld in of het 
een positief, neutraal of negatief beeld is. Hieruit valt op te maken dat veel leerlingen, 33%, 
aangeven dat ze een positief beeld hebben van het vak en slechts 18,8% een negatief beeld 
(onderzoeksvraag 3.3) 
 

Tabel 9: Aandeel per categorie over het beeld van wiskunde D 
 

 Positief Neutraal Negatief 

Vakbeleving 19,9% 1,5% 6,3% 

Organisatie 6,3% 4,7% 10,7% 

Effectiviteitsverwachting 6,8% 0% 1,8% 

Moeilijkheidsgraad 35,3% 

Geen indruk 6,6% 

 
Zoals in tabel 9 te zien is geeft 35% alleen een moeilijkheidsgraad op van het beeld dat ze hebben 
van wiskunde D, echter in totaal geeft bijna driekwart dit als reden. Omdat de moeilijkheidsgraad zo 
vaak genoemd werd is hier een apart overzicht gemaakt in tabel 10. Hierin is te zien dat van de 
leerlingen die een moeilijkheidsgraad noemde als reden, ruim tweederde het vak als moeilijk ziet, dit 
komt neer op ruim de helft van de leerlingen. Slechts 6,6% van de leerlingen ziet wiskunde D als een 
makkelijk vak. 
 

Tabel 10: Hoe moeilijk lijkt de leerlingen wiskunde D? 
 

 Beeld van de moeilijkheid van wiskunde D  

Moeilijk 53,3% 

Niet heel moeilijk/Afwisselend/ 
Net zo moeilijk als wiskunde B 

13,7% 

Makkelijk/ 
Net zo makkelijk als wiskunde B 

6,6% 

Geen moeilijkheidsgraad genoemd 27,2% 

 
In figuur 4 staan de resultaten van de redenen die gegeven worden voor het niet kiezen van 
wiskunde D. Attitude is de factor die het meest genoemd wordt met ruim 60%, vervolgens 
effectiviteitsverwachting met 36,5%. Sociale invloed wordt nauwelijks genoemd. Het grootste 
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gedeelte van de leerlingen die effectiviteitsverwachting noemt, 22 procentpunt van de 36,5%, geeft 
aan dat wiskunde D ze te moeilijk lijkt en nog eens 8 procentpunt geeft aan niet goed te zijn in 
wiskunde. De voornaamste reden die genoemd wordt binnen attitude is dat leerlingen een ander vak 
verkozen boven wiskunde D, ofwel het leek ze leuker, interessanter of ze hadden het andere vak 
nodig voor hun vervolgopleiding (onderzoeksvraag 3.1). 
 
Tussen geslacht en profiel zijn geen duidelijke verschillen op te merken bij de reden voor het niet 
kiezen voor wiskunde D. Echter is er wel een duidelijk verschil te zien tussen niveau, wat wordt 
bevestigd door de tabelanalyse (p=0,02). Op de havo speelt effectiviteitsverwachting een grotere rol 
dan op het vwo en speelt attitude een minder grote rol (onderzoeksvraag 3.2). 
 
 

 

 

Legenda 

  Attitude (62%) 

 Effectiviteitsverwachting (37%) 

 Sociale invloed (1%) 

 Overige (1%) 

 

 

figuur 4: Aandeel attitude, sociale invloed, effectiviteitsverwachting en overige. 

 
Tabel 11: Percenatge per categorie opgesplitst naar externe factoren. 

 

 Belangrijkste reden om wiskunde D niet te kiezen. 

Attitude Effectiviteits- 

Verwachting 

Totaal  61,5% 36,5% 

Geslacht 
Man 61,4% 36,2% 

Meisje 61,6% 36,9% 

Niveau 
havo 56,0% 41,3% 

vwo (gymnasium) 63,3% 35,0% 

Profiel 

N&T 62,0% 35,0% 

N&G 53,6% 42,8% 

E&M 65,3% 34,7% 

N&G/N&T 63,5% 35,1% 

  

Voor de keuzevakken die door de leerlingen verkozen worden boven wiskunde D zal onderscheid 
gemaakt moeten worden tussen wiskunde D als profielkeuzevak en wiskunde D als vrije keuzevak. 
De leerlingen die een dubbelprofiel hebben kunnen gezien worden als leerlingen met N&T en als 
profielkeuzevak biologie, dit waren er 481 (52%). Verder hebben nog 65 leerlingen informatica 
gekozen (7%) en 16 leerlingen NLT (2%). Dit houdt in dat biologie verreweg de meeste leerlingen 
trekt, wel moet rekening gehouden worden met het feit dat dit ook leerlingen betreft met het profiel 
N&G en natuurkunde als keuzevak, maar het vakkenpakket is uiteindelijk hetzelfde. Daarnaast volgen 
nog eens 194 leerlingen N&G (21%), dus bijna driekwart van de leerlingen die niet kiest voor 



21 
 

wiskunde D, heeft biologie in zijn pakket. Biologie zou dus als grootste concurrent gezien kunnen 
worden van wiskunde D. 
In het vrije deel wordt economie het meest gekozen, 335 leerlingen (36%) geeft aan dit vak gekozen 
te hebben met de 102 leerlingen (11%) die het E&M profiel volgen heeft dus een kleine 50% van de 
wiskunde B leerlingen zonder wiskunde D het vak economie. Verder zijn aardrijkskunde en M&O met 
respectievelijk 101 (11%) en 84 (9%) leerlingen veel gekozen vakken in de vrije ruimte 
(onderzoeksvraag 3.4).  
 
De attitude van niet wiskunde D leerlingen ten opzichte van wiskunde D is in het algemeen positief, 
de grootste factor om het vak niet te kiezen is echter wel attitude, maar hiervan is het grootste 
aandeel doordat leerlingen een ander vak verkiezen boven wiskunde D. Het is dus belangrijk om deze 
alternatieven in de gaten te houden, uitspraken zoals “Dat ik biologie in mijn pakket wilde en dat is 
niet mogelijk als je wiskunde D kiest” geven aan dat leerlingen niet voor wiskunde D in combinatie 
met een vak dat ze leuker vinden dan wiskunde D kunnen kiezen. Ook speelt de moeilijkheid van het 
vak een grote rol in het niet kiezen voor wiskunde D, leerlingen hadden voorafgaand aan het kiezen 
het beeld dat wiskunde D heel moeilijk is en dit beeld hebben ze nog steeds. Veel voorkomende 
antwoorden op de vraag om het niet te kiezen waren “wiskunde B is al moeilijk genoeg” en “omdat ik 
dacht dat het te moeilijk zou zijn”. 
 

6.4 Hoe zou wiskunde D aantrekkelijker gemaakt kunnen worden? 
In figuur 5 staan categorieën waarover leerlingen positief en negatief zijn bij de vraag wat ze van 
wiskunde D vinden. Een aantal leerlingen geeft aan niets positiefs te vinden aan wiskunde D, maar 
ruim een kwart van de leerlingen heeft ook niets negatiefs te melden over wiskunde D. 
Opvallend is dat ongeveer eenderde positief is over de inhoud van het vak maar ook eenderde is 
negatief over de inhoud. Positief over de inhoud zijn de leerlingen omdat het vak verbredend en 
verdiepend is, maar het negatieve van het vak is dat het veel werk omvat. Zo heeft een leerling het 
volgende geantwoord voor positief respectievelijk negatief, “veel diepgang en interessante 
onderwerpen” en “soms veel tijd aan kwijt” De categorieën motivatie, “we krijgen leuke en 
interessante stof, leuke en vrije lessen”, en nut, “Het helpt je bij wiskunde b en natuurkunde door 
sommige overeenkomstige onderwerpen”, worden beide met 16% genoemd als positieve 
eigenschappen. Organisatie en effectiviteitsverwachting worden het minst genoemd met 
respectievelijk 11% en 7%. Bij wat leerlingen negatief vinden aan het vak geeft een kleine 18% aan 
dat ze het vak moeilijk vinden. De overige categorieën worden niet veel genoemd. Hierbij moet 
gedacht worden aan uitspraken als “dat we geen voorbeelden uit de wereld te zien krijgen”, “op 
vervelende tijden les” en “je moet beter opletten bij het lezen van een som.” 
 
 

Positief Negatief 

Legenda (Positief/Negatief) 

  Niets (10% /29%) 

 Inhoud (35%/36%) 

 Nut (16%/3%) 

 Motivatie (16%/4%) 

 Organisatie(11%/6%) 

 
Effectiviteits- 
verwachting (7%/18%) 

 Overige (5%/4%) 

 
Figuur 5: Percentage per categorie van wat leerlingen positief of negatief vinden. 
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Van de wiskunde D leerlingen geeft 40% aan niets te willen veranderen, “het is wel goed zo“ en 
“niets” waren veel voorkomende antwoorden op de vraag wat ze zouden willen veranderen. Van de 
leerlingen die wel wat wil veranderen geeft 28% iets inhoudelijks aan, dit houdt in dat ze andere 
onderwerpen willen zien, minder werk, makkelijker of meer samenhang. Verder wil nog een groot 
aantal leerlingen 11% meer toepassingen zien binnen het vak. De rest is verdeeld over werkvormen, 
organisatie en een categorie overige. (onderzoeksvraag 4.1). 

  

 

Legenda 
 

  Niets (40%) 

 Inhoud (28%) 

 Werkvorm (8%) 

 Toepasbaarheid (11%) 

 Organisatie(8%) 

 Overige (5%) 

  

Figuur 6: Aandeel per categorie wat de wiskunde D leerling graag anders wil zien. 

 
Hoe wiskunde D leerlingen anderen over zouden halen is voornamelijk door ze te vertellen hoe leuk 
en interessant het vak is, 33% noemt namelijk attitude, en dat het vak niet zo moeilijk is als velen 
denken, 27% geeft aan dat ze effectiviteitsverwachting aanhalen om leerlingen over te halen. Enkele 
leerlingen geven beide redenen op, “zeggen dat het leuk is en zeker niet moeilijker dan wiskunde B, 
hoewel het bekend staat als de moeilijkste wiskunde.” Ook zouden ze het nut voor een 
vervolgopleiding onder de aandacht brengen. Hoewel deze punten allemaal bereikt kunnen worden 
door middel van voorlichting, noemt 6% van de leerlingen puur voorlichting om leerlingen over te 
halen, hetgeen aangeeft dat leerlingen zelf de indruk hebben dat er te weinig voorlichting wordt 
gegeven. Sommige leerlingen antwoorden met “niet, zij moeten hun eigen keuzes maken” of 
soortgelijke antwoorden en onder overige vallen onder andere de leerlingen die er een materiële 
beloning tegenover willen stellen (onderzoeksvraag 4.2). 
 

  

 

Legenda 

  Niet (9%) 

 Attitude (33%) 

 Voorlichting (6%) 

 Effectiviteitsverwachting (27%) 

 Vervolgopleiding (16%) 

 Overige (10%) 

  

Figuur 7:Aandeel per categorie in de antwoorden op  
“hoe zou jij niet wiskunde D leerlingen overhalen om wiskunde D te volgen? 

 
Wordt er gekeken naar wat wiskunde B leerlingen antwoorden op wat hun over zou kunnen halen, 
dan geeft ruim eenderde aan niet over te halen te zijn. Er is niets wat ervoor had kunnen zorgen dat 
ze wiskunde D hadden gekozen. Echter moet wel gemeld worden dat sommige leerlingen wel 
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aangeven waarom niets ze had kunnen overhalen, “niets, ik wilde sowieso biologie” of “niets, ik zou 
best graag wiD willen doen, maar dan heb ik te veel vakken”. Deze antwoorden geven aan dat er wel 
iets zou kunnen zijn wat ervoor had kunnen zorgen dat ze overgehaald hadden kunnen worden, maar 
er is niets wat aangeeft wat die reden precies is. Daarna is effectiviteitsverwachting de meest 
genoemde, veel leerlingen geven aan dat als het vak makkelijker was geweest, minder werk of als ze 
zelf beter waren geweest in wiskunde ze het vak hadden overwogen. Ook geven veel leerlingen aan 
dat voorlichting hen de goede richting in had kunnen duwen, “meer uitleg over wat het vak inhoud”, 
“meer informatie waarom je het zou kiezen”. Ook organisatie wordt veel genoemd, hieronder vallen 
vooral de keuzemogelijkheden van de keuzevakken, “als er geen biologie tegenover had gestaan”, 
“als ik economie niet had kunnen kiezen”. Hier komt voornamelijk uit dat leerlingen andere 
keuzevakken verkiezen boven wiskunde, maar ook dat de keuze van vooral biologie ervoor zorgt dat 
leerlingen niet meer voor wiskunde D konden kiezen. Vervolgopleiding en inhoud worden het minste 
genoemd (onderzoeksvraag 4.3). 
 

 

Legenda 

  Niets (34%) 

 Inhoud (4%) 

 Voorlichting (17%) 

 Effectiviteitsverwachting (21%) 

 Vervolgopleiding (6%) 

 Organisatie(16%) 

 Overige (2%) 

Figuur 8: Aandeel per categorie 

 
Voorlichting is een belangrijk onderdeel voor de leerlingen om overgehaald te worden. Wiskunde B 
leerlingen geven dit aan omdat het niet duidelijk is wat het vak inhoudt en wiskunde D leerlingen 
willen vooral duidelijk maken hoe leuk en interessant het vak is en dat het niet zo moeilijk is als het 
algemene beeld dat er heerst. Hier moet wel bij gezegd worden dat effectiviteitsverwachting veel 
genoemd wordt als negatief aspect van wiskunde D en dat er aan de inhoud van het vak nog wel het 
een en ander mag veranderen, zoals andere onderwerpen, meer projecten. 
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7. Conclusie en discussie 
Uit de resultaten komen vier belangrijke punten naar voren, de moeilijkheid van wiskunde D, de 
keuzevakken, vervolgopleiding en voorlichting van het vak wiskunde D. Voorlichting is direct een 
oplossing voor het probleem. Deze oplossing wordt tegelijk besproken met de bevindingen over 
voorlichting. Afsluitend worden mogelijke uitbreidingen van dit onderzoek besproken en zal er een 
persoonlijke reflectie gegeven worden op dit afstudeeronderzoek. Maar allereerst zal ingegaan 
worden op de externe factoren die in dit onderzoek onderzocht zijn. 
 

7.1 Externe factoren 
In dit afstudeeronderzoek is elke keer gekeken naar een verschil tussen geslacht, niveau en profiel.  
Volgens de literatuur (Martinot et al., 1988) was er een verschil te verwachten tussen jongens en 
meisjes wat betreft de vakbeleving. Meisjes hebben in het algemeen minder plezier in wiskunde en 
minder vertrouwen, maar binnen dit onderzoek naar wiskunde D is er geen statistisch significant 
verschil te constateren tussen jongens en meisjes voor de vakbeleving van wiskunde D. Beide 
groepen liggen dus op een lijn gezien de vakbeleving. Wel was er een verschil te constateren in de 
reden om wiskunde D te kiezen, voor meisjes is vakbeleving belangrijker dan de vervolgopleiding. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat meisjes veelal minder technische studies kiezen en heel vaak 
een studie kiezen met biologische aspecten, voor deze opleiding is de meerwaarde van wiskunde D 
minder duidelijk en zal wiskunde D dus gekozen worden omdat het ze een leuk vak lijkt, niet omdat 
het nodig is voor een vervolgopleiding. 
Verder waren er nog kleine verschillen gevonden tussen de profielen N&T en N&G/N&T met 
betrekking tot de moeilijkheid van wiskunde D ten opzichte van wiskunde B. Hier vonden de 
leerlingen die N&G/N&T hebben, wiskunde D relatief moeilijker dan de leerlingen met alleen N&T. 
Het verschil in de profielen zit hem alleen in het vak biologie, dus kan er ook gezegd worden dat 
leerlingen met biologie wiskunde D vergeleken met wiskunde B moeilijker vinden. Een mogelijke 
verklaring hiervoor kan zijn dat wiskunde D een aantal abstracte onderwerpen kan bevatten zoals 
bijvoorbeeld het complexe vlak. Het is waarschijnlijk dat deze abstractie makkelijker wordt opgepikt 
door de leerlingen met enkel een N&T profiel hetgeen het verschil kan verklaren.  
Gekeken naar niveau was er een verschil tussen de havo en het vwo, voor havo leerlingen kwam 
effectiviteitsverwachting vaker voor dan attitude om niet voor wiskunde D te kiezen. Het kan zijn dat 
voor havo leerlingen wiskunde D moeilijker lijkt dan voor vwo leerlingen. 
 

7.2 Moeilijkheid 
Zoals uit de literatuur (Diepstraten, 2010) blijkt zien leerlingen bètavakken als moeilijke vakken en 
niets is minder waar in dit onderzoek naar wiskunde D. De moeilijkheid van wiskunde D wordt veel 
genoemd. 30% van de leerlingen kiest niet voor wiskunde D omdat ze denken dat het te moeilijk is of 
denken niet goed genoeg te zijn. 50% van de niet wiskunde D leerlingen hebben het beeld dat 
wiskunde D moeilijk is en een deel geeft aan het vak te overwegen als het makkelijker zou zijn. Wordt 
daarbij ook het model in acht genomen dan is er te zien dat effectiviteitsverwachting ook uiteindelijk 
nog een invloed heeft op de keuze voor wiskunde D. Een van de antwoorden van een leerling die het 
niet gekozen heeft was ” Het leek me heel moeilijk maar ik twijfelde erover om het te kiezen, want ik 
vind wiskunde een leuk vak”.  Dit is in strijd met wat de literatuur (Claassen, 2011) zegt over dat 
leerlingen een vak kiezen dat ze leuk vinden ondanks dat ze het moeilijk lijkt. Het kan ook zijn dat in 
dit geval het vak wiskunde D als te moeilijk wordt gezien. Maar als een leerlingen dus een positieve 
attitude voor wiskunde D heeft maar een negatieve effectiviteitsverwachting dan kan een leerling 
wel de intentie hebben om wiskunde D te volgen, maar het uiteindelijk niet doen omdat hij verwacht 
wiskunde D niet te kunnen halen. Ook speelt de docent hierin een grote rol, docenten moeten goed 
op de hoogte zijn van de moeilijkheid van wiskunde D. Een antwoord van een leerling was “De indruk 
die ze geven is dat het wel makkelijk is. Maar van docenten hoor ik dat dat altijd best pittig is.” Dit 
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geeft aan dat docenten zelf aangeven dat het een moeilijk vak is, terwijl zij juist het beste op de 
hoogte moeten zijn over hoe moeilijk wiskunde D daadwerkelijk is. 
 

7.3 Keuzevakken 
Van alle niet wiskunde D leerlingen die wiskunde B hebben volgt 75% biologie, veel leerlingen geven 
ook aan dat als ze moeten kiezen tussen wiskunde D of biologie, dat ze voor biologie kiezen. Om 
leerlingen te motiveren voor wiskunde D moet in eerste instantie de organisatie zodanig zijn dat 
leerlingen met biologie nog de mogelijkheid hebben om voor wiskunde D te kiezen. Naast biologie is 
ook economie een veel gevolgd vak onder de wiskunde B leerlingen echter heeft niemand het 
commentaar gegeven dat economie en wiskunde D niet samen te volgen zijn. 
 

7.4 Vervolgopleiding 
“Omdat ik moest kiezen tussen wiskunde D of Biologie en Biologie is bij veel studies verplicht en 
wiskunde D is nergens verplicht om te hebben” was het antwoord van een leerling waarom ze niet 
voor wiskunde D had gekozen. Voor leerlingen is het belangrijk dat het vak nut heeft voor een 
vervolgopleiding. Voor een deel van de opleidingen is dit het geval, maar is dit niet duidelijk bij de 
leerlingen. Veel leerlingen kiezen hun vakken op basis wat de vervolgopleiding verplicht stelt aan 
vakken, eventuele extra vakken kiezen ze op basis van nut of omdat ze het vak leuk of interessant 
vinden. In het geval van wiskunde D is het vak voor geen enkele opleiding verplicht, dus moet 
duidelijk worden wat voor meerwaarde wiskunde D heeft voor hun eventuele vervolgopleiding. 
Leerlingen die het vak volgen geven in het algemeen aan dat het vak nuttig is voor een 
vervolgopleiding, maar dit is niet bij alle leerlingen duidelijk.  
 

7.5 Implicaties 
Uiteindelijk lijkt op basis van de uitkomsten van dit onderzoek voorlichting het belangrijkste, 
leerlingen moeten enthousiast gemaakt worden voor het vak. Er moet duidelijk gemaakt worden wat 
leerlingen ermee kunnen, bij welke opleidingen wiskunde D een rol kan spelen. Het hele beeld dat 
wiskunde D een moeilijk vak is kan voornamelijk weggehaald worden met de juiste voorlichting. 
Docenten in de derde klas moeten goed op de hoogte zijn wat er allemaal speelt binnen wiskunde D. 
Een deel van de leerlingen geeft aan geen idee te hebben wat het vak inhoudt, andere leerlingen 
geven aan het vak te overwegen als er meer voorlichting gegeven zou zijn. Wiskunde D leerlingen 
zouden leerlingen kunnen overhalen door te vertellen hoe leuk en nuttig het vak is en door 
voorbeelden te geven wat er allemaal gedaan wordt in wiskunde D. 
Om leerlingen te motiveren om voor wiskunde D te kiezen moet het beeld van wiskunde D als een 
moeilijk vak weggehaald worden. Het vertrouwen dat wiskunde D leerlingen in het vak hebben is 
positief en ook wordt het vak gemiddeld niet moeilijker gevonden dan wiskunde B, hoewel de 
spreiding daarbinnen wel groot is. Leerlingen moeten voor de keuze een goed beeld hebben hoe 
moeilijk het vak daadwerkelijk is. Dit kan bereikt worden door goede voorlichting te geven.  
Bij deze voorlichting moet ook duidelijk naar voren komen welke rol het vak vervult in 
vervolgopleidingen en voor andere vakken. Een van de belangrijkste onderdelen die wiskunde B mist 
is statistiek, bij veel opleidingen is statistiek een struikelvak in het eerste jaar. Ook dit komt dus weer 
neer op duidelijke voorlichting eventueel onderbouwd met statistieken. 
Goede mogelijke voorlichters zijn bijvoorbeeld oud-leerlingen die het vak wiskunde D gevolgd 
hebben en nu een vervolgopleiding volgen waar het vak goed van pas komt. Deze leerlingen kunnen 
enthousiast vertellen en kunnen ook de angst voor het vak weghalen. Een andere optie is om huidige 
wiskunde D leerlingen voorlichting te laten geven, zij hebben een duidelijk beeld van het vak 
wiskunde D, wat het inhoudt en zitten dichterbij een vervolgopleiding waar het vak nuttig voor zou 
kunnen zijn. 



26 
 

Op de wiskunde D dag1 heb ik meerdere positieve verhalen gehoord van scholen waar de voorlichting 
op deze manier wordt aangepakt. 
 

7.6 Vervolgonderzoek 
De gebruikte enquêtes zijn gebaseerd op de vakbelevingslijst wiskunde waarvan het aantal vragen 
was gehalveerd, dit gaf echter een lage kwaliteit, het aantal vragen per schaal zou iets omhoog 
moeten. De open vragen kunnen vereenvoudigd worden door leerlingen zelf aan te laten geven 
welke categorie bij welke stelling het belangrijkste is. Veel leerlingen geven namelijk meerdere 
punten op terwijl de belangrijkste reden gevraagd wordt, dit maakt het categoriseren van de 
antwoorden een lastige taak. 
Het model dat gebruikt is lijkt compleet te zijn gezien de antwoorden die verkregen zijn op alle 
vragen. Hoe echter de verschillende onderdelen samenhangen en welke hiervan een belangrijke rol 
spelen kan nog veel verder uitgezocht worden, zo lijkt de effectiviteitsverwachting in het geval van 
wiskunde D een grote invloed te hebben op het uiteindelijk kiezen voor wiskunde D. 
Voor dit onderzoek is er gekozen om de informatie te verkrijgen van de bovenbouwleerlingen met 
wiskunde B en eventueel wiskunde D. Het kijkt met terugwerkende kracht naar wat leerlingen in 
derde klas motiveerde waarom ze wel of niet voor wiskunde D gekozen hebben. Het mist echter de 
input van de derde klas leerlingen, daar is het algemene proces voor het kiezen van de vakken 
belangrijker dan voor de leerlingen die het al gekozen hebben. 
In dit onderzoek is naar voren gekomen dat voor een aantal vervolgopleidingen wiskunde D nuttig 
kan zijn. Dit zou nog veel verder uitgediept kunnen worden door te kijken welke onderwerpen 
belangrijk zijn voor welke vervolgopleidingen en daarbij de invloed van wiskunde D op het gemak 
waarmee vakken te volgen zijn. 
Ook is er in dit onderzoek geen aandacht besteed aan wat scholen zelf doen aan voorlichting voor 
wiskunde D en hoe scholen zelf naar wiskunde D kijken. Hoe de schoolleiding wiskunde D ziet en wat 
de wiskunde docenten weten van wiskunde D. Dit kan nog veel verder uitgediept worden. 
 

7.7 Persoonlijke reflectie 
Wat betreft de inhoud van het project heb ik veel kennis opgedaan over wat leerlingen belangrijk 
vinden in hun keuze voor een profiel en keuzevakken. Ook heeft het me veel inzicht gegeven in wat 
leerlingen van wiskunde D vinden en hoe ik hier als docent invloed op uit kan oefenen. Door de 
uitvoering van dit project ben ik ook bij de wiskunde D dag1 geweest. Deze dag staat in het teken van 
wiskunde D met workshops over de aansluiting, onderwerpen en het examenprogramma, afgesloten 
met een plenaire discussie. Tijdens deze discussie heb ik al wat van mijn bevindingen gepresenteerd 
en kwamen er bevestigende reacties op mijn conclusies. Maar op deze dag heb ik ook weer nieuwe 
ideeën gekregen om het probleem waar wiskunde D mee kampt aan te kunnen pakken. Al deze 
kennis ga ik zeker gebruiken bij mijn volgende baan waarvan ik nu al weet dat ze met een tekort aan 
wiskunde D leerlingen zitten. 
Met het onderzoek zelf heb ik wel veel moeite gehad om te beginnen, vooral de theorie induiken 
kost veel tijd omdat het nogal talig is, iets wat mij veel minder ligt dan stellingen en bewijzen waar ik 
voorheen mee gewerkt heb. Uiteindelijk gaf het wel een voldaan gevoel om de theorie achter het 
onderzoek netjes op een rijtje te hebben, het geeft een idee van een bewijs, alles wat je gebruikt 
moet gebaseerd zijn op waarheden. Dit laatste aspect vind ik weer een stuk minder aan sociaal 
wetenschappelijk onderzoek, het is namelijk allemaal gebaseerd op statistiek en ik vind het lastig om 
hier harde conclusies uit te trekken. Toch denk ik dat ik nog wel een keer met sociaal 
wetenschappelijk onderzoek aan de slag ga, al zal het alleen voor mezelf zijn of de school waar ik 
werk. In mijn ogen is onderzoek een belangrijk onderdeel van het onderwijs om inzicht te krijgen in 
de problemen in het onderwijs en mogelijke oplossingen, echter kost dit veel tijd en als docent heb je 
nog veel meer taken die je uit moet voeren.  

 
1 De wiskunde D dag is een dag georganiseerd door de 

Stichting Leerplanontwikkeling Nederland voor wiskunde 
D docenten. 
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Bijlage A: Enquête voor wiskunde B leerlingen 
 
Beste leerling, 
 
Deze enquête is bedoeld om een inzicht te krijgen waarom er wel of niet voor wiskunde D gekozen 
wordt en wat er eventueel moet gebeuren om het vak aantrekkelijker te maken. Op de achterkant 
staan een aantal vragen met betrekking tot wiskunde D. 
 
Deze enquête wordt alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en er is dus geen cijfer aan 
gekoppeld. Er zijn dus ook geen goede of foute antwoorden. Tevens kan de enquete anoniem 
worden ingevuld. 
 
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten. Voordat je aan de lijst met stellingen begint 
verzoeken we je om eerst de algemene informatie hieronder in te vullen. 
 
Alvast bedankt voor je medewerking, 
 
Ron van Elst 
Eindhoven School of Education 
 
 
 

School: .........................................................................................................  

Geslacht:  .....................................................................................................  

Leeftijd: ........................................................................................................  

Klas:..............................................................................................................  

Profiel:..........................................................................................................  

Keuzevakken: ...............................................................................................   
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1. De belangrijkste reden voor mij om Wiskunde D niet te kiezen was: 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2. Welke indruk krijg je van Wiskunde D van leerlingen die het vak wel hebben? 
 (bv. moeilijk, interessant enz.) 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3. Wat had ervoor kunnen zorgen dat je wel voor wiskunde D had gekozen? (bv. meer projecten, 
groepswerk, minder uren enz.) 
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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Bijlage B: Enquête voor wiskunde D leerlingen 
Enquete Wiskunde D 
 
Beste leerling, 
 
Deze enquête is bedoeld om een inzicht te krijgen in waarom leerlingen wel of niet voor Wiskunde D 
kiezen en wat er eventueel moet gebeuren om het vak Wiskunde D aantrekkelijker te maken. Op de 
achterkant staat een lijst met stellingen over het vak wiskunde D. Het eerste gedeelte gaat alleen 
over wiskunde D het tweede gedeelte gaat over het vak Wiskunde D ten opzichte van Wiskunde B. 
Ook willen we weten wat voor jou de belangrijkste reden was om wiskunde D te kiezen. Bij elke 
stelling kan je op een schaal van 1 tot 5 aangeven of je het er totaal niet mee eens bent (1) of volledig 
mee eens bent (5). Je geeft dit aan door het rondje in te kleuren wat van toepassing is, er mag slechts 
één rondje ingekleurd worden. Wil je een antwoord wijzigen, dan kan dit door een kruis door het 
verkeerde antwoord te zetten en het goede rondje in te kleuren. 
 
Deze enquête wordt alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en er is dus geen cijfer aan 
gekoppeld. Er zijn dus ook geen goede of foute antwoorden. Tevens kan de enquete anoniem 
worden ingevuld. 
 
Het invullen van de enquête duurt zo’n 10 minuten. Voordat je aan de lijst met stellingen begint 
verzoeken we je om eerst de algemene informatie hieronder in te vullen. 
 
Alvast bedankt voor je medewerking, 
 
Ron van Elst 
Eindhoven School of Education 
 
 
 

School: .........................................................................................................  

Geslacht:  .....................................................................................................  

Leeftijd: ........................................................................................................  

Klas:..............................................................................................................  

Profiel:..........................................................................................................  

Keuzevakken: ...............................................................................................   
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Wiskunde D 
Volledig 
oneens 

 Volledig 
eens 

Op een of andere manier kan ik wiskunde D maar niet onder de knie krijgen. O O O O O 
Voor wiskunde D doe ik niet meer dan nodig is. O O O O O 
Ik ben best goed in wiskunde D. O O O O O 
Ik denk dat je in weinig beroepen iets aan wiskunde D hebt. O O O O O 
      Ik weiger veel vrije tijd aan wiskunde D te besteden. O O O O O 
Onze lessen wiskunde D zijn vaak boeiend. O O O O O 
Voor proefwerken wiskunde D ben ik zenuwachtiger dan voor andere proefwerken. O O O O O 
Ik merk aan andere vakken dat ik wat aan wiskunde D heb. O O O O O 
      In je latere leven kun je best zonder Wiskunde D. O O O O O 
Ik vind wiskunde D een leuk vak. O O O O O 
Het interesseert mij niet zo wat er in de lessen wiskunde D wordt verteld. O O O O O 
Zonder wiskunde D zou het op school veel leuker zijn. O O O O O 
      
Wiskunde D hangt mij meters de keel uit. O O O O O 
Meestal begrijp ik wat er in de lessen wiskunde D behandeld wordt. O O O O O 
In de les wiskunde D gaat de tijd snel voorbij. O O O O O 
Ik geloof dat Wiskunde D maar weinig nut heeft. O O O O O 
      

Wiskunde D ten opzichte van Wiskunde B      

Door wiskunde D begrijp ik wiskunde B beter. O O O O O 
Bij wiskunde D wordt anders lesgegeven dan bij wiskunde B O O O O O 
Ik heb meer plezier in wiskunde D dan wiskunde B. O O O O O 
Ik maak liever huiswerk voor Wiskunde D dan voor Wiskunde B O O O O O 
      
Ik moet meer leren voor een Wiskunde D proefwerk dan voor Wiskunde B O O O O O 
Bij wiskunde D komen dezelfde onderwerpen aan bod als bij wiskunde B. O O O O O 
Ik haal hogere cijfers voor wiskunde D dan voor wiskunde B O O O O O 
Het lesmateriaal/boek van Wiskunde D lijkt erg op dat van Wiskunde B O O O O O 
      
Wiskunde D kost me veel minder tijd dan Wiskunde B O O O O O 
De opdrachten bij Wiskunde D zijn saaier dan bij Wiskunde B O O O O O 
Bij Wiskunde D geeft de docent enthousiaster les dan de docent bij Wiskunde B. O O O O O 
Wiskunde D is moeilijker dan Wiskunde B. O O O O O 
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1. De belangrijkste reden voor mij om Wiskunde D wel te kiezen was: 

 ..............................................................................................................................................................................  

2. Welke verwachtingen die je had van Wiskunde D zijn uitgekomen, welke niet? 

Wel uitgekomen:...................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Niet uitgekomen:  .................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3. Wat vind je positief aan wiskunde D, wat juist niet? (bv. het is abstracter, leuke projecten 

enz.) 

Positief: .................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Negatief:  ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
 

4. Wat zou je graag anders zien? (bv. andere onderwerpen, meer toepassingen enz.) 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
 

5. Hoe zou jij een derdeklasser overhalen om voor wiskunde D te kiezen? 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
 

 


