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2 Samenvatting 
Voor schooljaar 2015-2016 zou er een verplichte rekentoets komen in het voortgezet 
onderwijs. Op de havo is het verplichte karakter echter uitgesteld omdat leerlingen nog niet op 
het gewenste niveau waren. Zo haalde minder dan de helft van de havo-leerlingen in 2013-
2014 een voldoende. Er is dus vraag naar een manier om leerlingen beter voor te bereiden op 
de rekentoets. Een manier om dat te doen is het integreren van rekenopgaven met breuken in 
de reguliere wiskundeles. In dit onderzoek laten we zien welke voor- en nadelen die aanpak 
heeft. Eerst wordt de huidige stand van zaken in kaart gebracht door middel van 
literatuuronderzoek. Met interviews achterhaalden we de mening en visie van docenten en aan 
de hand daarvan zijn vier lessen ontworpen en uitgevoerd. Uit de evaluatie van deze lessen 
volgt dat het integreren van rekenopgaven een waardevolle voorbereiding op de rekentoets 
kan zijn, mits het zorgvuldig geïmplementeerd wordt. 
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3 Inleiding 
Om het rekenniveau in Nederland te versterken werd in schooljaar 2014/2015 een rekentoets 
ingevoerd op de middelbare school. Volgens het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 
[Cito] (2014) zijn de doelstellingen hiervan: 

• borging basisniveau rekenvaardigheid voor alle leerlingen;  
• inzicht rekenvaardigheid van leerlingen bij doorstroom naar vervolgonderwijs;  
• vergelijking rekenniveau van een school over de jaren heen.  

 
Op 13 oktober 2015 is besloten om de rekentoets niet mee te nemen in de slaag-/zakregeling 
op het vmbo en de havo. De aanleiding daarvoor was een motie van de PvdA waarin de 
regering wordt verzocht ‘de rekentoets niet te laten meetellen in het vmbo, havo en mbo 
zolang de toets nog een drempel is om het diploma te halen’ (VO-raad, 2015, p. 1). Dat 
betekent niet dat de rekentoets afgeschaft is, alleen dat het meetellen voor het eindexamen is 
uitgesteld voor vmbo en havo.  
Een verplichte rekentoets zou inderdaad een drempel vormen, in schooljaar 2013-2014 haalde 
bijvoorbeeld ruim 40% van de leerlingen de rekentoets niet (Dienst Uitvoering Onderwijs, 
2014). Het slagingspercentage op de havo is slechts 47,3%. In Tabel 1 staan de 
slagingspercentages nog eens uitgesplitst per profiel in havo/vwo. De slagingspercentages op 
de havo zijn veel lager dan op het vwo. In het vmbo is er al veel aandacht voor rekenen en daar 
is een aparte rekentoets (Rijksoverheid, 2014). Wij gaan ons onderzoek richten op de 
bovenbouw van de havo, omdat daar de minste leerlingen de rekentoets halen.  

 
De zorgwekkende slagingspercentages motiveren ons om manieren te zoeken om leerlingen 
beter voor te bereiden op de rekentoets door meer aandacht te besteden aan rekenen. Op dit 
moment kiest elke school voor een eigen aanpak. Een voorbeeld van aanpak is het invoeren van 
aparte rekenlessen (APS, 2013). Het nadeel daarvan is dat die uren ten koste gaan van de 
overige vakken. Bovendien zijn dit soort lessen gericht op een beperkt aantal leerlingen 
(bijvoorbeeld alleen de meest rekenzwakke leerlingen) en kunnen ze gepaard gaan met hoge 

Tabel 1: 
Percentage voldoende voor de rekentoets per profiel in havo/vwo (Examenmonitor VO, 2014) 
 havo vwo 
natuur & techniek  81.7%  98.8%  
natuur & gezondheid  50.2%  91.0%  
economie & maatschappij 46.3%  89.4%  
cultuur & maatschappij 11.8%  62.2%  
dubbel profiel natuur & techniek en natuur & gezondheid 73.6%  97.9%  
dubbel profiel economie & maatschappij en cultuur & maatschappij 34.1%  86.5%  
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kosten. Op het vmbo is er al langer ervaring met het bijspijkeren van rekenen, maar die aanpak 
is misschien niet de beste voor havo-leerlingen (APS, 2013). 
Er is veel kritiek, van onder andere de VO-raad (2014), op de toets omdat deze te talig zou zijn, 
rekenen een onevenredig groot gewicht in de in- en doorstroomkansen van leerlingen krijgt en 
er te weinig transparantie is. Zo is er beperkt inzagerecht in de rekentoets met slechts vier 
beschikbare voorbeeldtoetsen. De resultaten van de rekentoets worden gerapporteerd in 
bijvoorbeeld de examenmonitor 2014.   Er kan achteraf niet gediscussieerd worden over de 
opgaven, omdat ze geheim moeten blijven. De toekomst van de rekentoets blijft onzeker. 
 
De perikelen rondom de rekentoets geven wel aan dat het rekenonderwijs beter kan. Er is 
uitstel omdat rekenen voor leerlingen nog een drempel is om hun diploma te halen. Maar 
rekenen is onder andere op de havo een essentiële basisvaardigheid die een vereiste is voor 
andere schoolvakken. Rekenen is geen doel op zich, maar vooral een bouwsteen om 
bijvoorbeeld meer wiskunde te leren. Het wordt met de invoering van de rekentoets apart 
getoetst, maar een goede rekenvaardigheid is ook een groot voordeel bij andere schoolvakken. 
Daarom zou men ervoor kunnen kiezen om rekenen te integreren in bestaande schoolvakken, 
in plaats van rekenen als een op zichzelf staand vak te behandelen met aparte lessen. 
 
Als eerstegraads wiskundedocenten zijn wij vooral geïnteresseerd in het integreren van 
rekenen bij het vak wiskunde in de bovenbouw van de havo. Wij gaan ons hierbij focussen op 
het rekenen met breuken.  
Uiteindelijk is het rekenen met breuken een vaardigheid die getraind moet worden, dus hoe 
vaker het terugkeert in de reguliere lessen, hoe beter de voorbereiding op bijvoorbeeld de 
rekentoets. Daarnaast komt het rekenen met breuken ook geregeld voorbij in het reguliere 
curriculum van wiskunde en andere vakken.  
Hierbij is het natuurlijk ook belangrijk om rekening te houden met verschillende methodes die 
gebruikt worden op scholen, zodat de ontworpen lessen in meer scholen kan worden gebruikt. 
 
Naast het ontwerpen van lessen beogen we met dit onderzoek ook een huidige visie samen te 
vatten van docenten over het integreren van het rekenen met breuken in de lessen.  
We willen dus vooral weten wat wiskundedocenten vinden van onze aanpak om breuken in het 
wiskundeonderwijs te integreren ter voorbereiding op de rekentoets. 
 

4 Theoretisch kader 
Rondom rekenen en rekenvaardigheden zijn diverse begrippen te formuleren. In dit theoretisch 
kader worden de belangrijkste begrippen gedefinieerd of beschreven aan de hand van 
relevante literatuur.  
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Een van de centrale begrippen in dit onderzoek is ‘rekenen’. In dit verslag gebruiken we de 
definitie: “Maken van sommen en het beantwoorden daarvan met behulp van een aantal 
technieken, waarbij de antwoorden goed of fout zijn” (Hoogland, 2005, p. 188). Daarnaast is er 
het begrip rekenvaardigheid.  
 
Een vaardigheid kan worden gedefinieerd als een uit meerdere onderdelen bestaande 
complexe doelgerichte handeling, waarbij de verschillende onderdelen samen een geheel 
vormen. Een leerproces ligt ten grondslag aan het correct uitvoeren van een vaardigheid 
(Strijbos et al., 2001). In het bijzonder is rekenvaardigheid de vaardigheid in het rekenen. 
Opvallend is dat Strijbos et al. expliciet benoemen dat er een leerproces nodig is. Op dit 
leerproces richten we ons ook in dit onderzoek. 
 
De omschrijving van Hoogland van rekenen richt zich puur op het maken van sommen en het 
vinden van antwoorden, maar dat is het niet het enige dat leerlingen moeten leren. In de 
rekentoets wordt ook aandacht besteed aan het maatschappelijke belang van rekenen. Zo 
noemt het SLO in haar rekentoetswijzer 3F uit 2011 de volgende domeinoverstijgende 
vaardigheden: 
1. Relevante gegevens uit een situatie identificeren. 
2. De gegevens weergeven in een geschikte representatie (bijvoorbeeld tekening, tabel, 
grafiek) of in een geschikt rekenmodel. 
3. De noodzakelijke vaardigheden toepassen om een gewenst resultaat te verkrijgen. 
4. De resultaten interpreteren in termen van de situatie. 
 
Om deze relevantie en praktische toepassing van rekenen te beschrijven is het begrip 
gecijferdheid ingevoerd. Er is veel discussie over wat ‘gecijferdheid’ inhoudt en wat de relatie is 
tot rekenvaardigheid (Oonk et al., 2007). Oonk et al. komen tot een definitie van gecijferdheid 
die we ook in dit verslag zullen gebruiken: “Samenhangend inzicht in getallen, maatinzicht en 
ruimtelijk inzicht, een repertoire van parate kennis, belangrijke referentiegetallen en -maten, 
karakteristieke voorbeelden en toepassingen en routine in rekenen, meten en meetkunde” (p. 
4).   
Van belang is het kunnen toepassen van reken-wiskundige kennis in alledaagse situaties. Deze 
omschrijving sluit mooi aan bij de inhoud van de rekentoets en zullen wij dus in het vervolg 
gebruiken. 
 
De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) legt nog meer de nadruk 
op het maatschappelijke belang in haar definitie van wiskundige geletterdheid: Het vermogen 
om wiskunde te herkennen, te begrijpen en te gebruiken. Dit vermogen moet het mogelijk 
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maken goed beargumenteerd een oordeel uit te spreken over de rol die wiskunde speelt, en in 
het bijzonder die wiskunde die nodig is in iemands huidige of toekomstige leven, werkzame 
leven, sociale leven met kennissen en familieleden, en zijn/haar leven als een constructieve, 
betrokken en reflectieve burger (OECD, 1999). 
 
Het rekenen met breuken geïntegreerd in een ander wiskundeonderwerp past in het realistisch 
rekenen. Realistisch rekenen is gebaseerd op vijf principes (van Zanten, 2011, p. 16-19): 
1. Mathematiseren vanuit betekenisvolle realiteit 
2. Modelleren en formaliseren 
3. Ruimte voor eigen inbreng van leerlingen 
4. Interactie en reflectie 
5. Verstrengeling van leerlijnen 
Rekenen met breuken staat niet op zichzelf als een los concept, maar moet worden toegepast 
in de context van een ander wiskundeonderwerp (Dekker & Kindt, 2006). Dat sluit goed aan bij 
de rekentoets, want ook daar ligt een sterke focus op het rekenen in een context. De vragen 
gaan bijvoorbeeld over het leggen van tapijt of het berekenen van een prijs. 
 
Het is van belang om een verschil te maken tussen het intended en implemented curriculum 
(Van den Akker, 2003). Het intended curriculum is de leerstof zoals beoogd, het implemented 
curriculum is hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Het is de bedoeling dat elke leerling 
voldoende rekenvaardigheden heeft gehad als hij of zij aan de rekentoets begint, maar in de 
praktijk is daar niet altijd genoeg aandacht aan besteed. Als wij materiaal gaan ontwikkelen, 
moeten we er voor zorgen dat het niet alleen bij een intentie blijft, maar dat het materiaal echt 
gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk. 
 
Het materiaal is gebaseerd op het lesmateriaal voor het werken met breuken in de havo-
onderbouw. De leerlingen hebben op de basisschool en in de havo-onderbouw al geleerd om te 
werken met breuken, dus is het belangrijk om in de havo-bovenbouw de coherentie van de 
leerstof te bewaken. Onder anderen Bruin-Muurling (2010) heeft onderzoek gedaan naar de 
coherentie van het rekenen met breuken tussen het primair en voortgezet onderwijs en vond 
dat in het voortgezet onderwijs de vaardigheid in het rekenen met breuken niet verder wordt 
ontwikkeld en dat bijvoorbeeld deling met breuken niet expliciet wordt beschreven in de 
lesmethodes. Verder zou er expliciete aandacht moeten zijn voor de betekenis van gedeelde 
concepten in het primair en voortgezet onderwijs. Bruin-Muurling betoogt dat ook dieper 
begrip van de onderliggende wiskunde nodig is en niet alleen het toepassen van regels en 
procedures. 
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4.1 Belangrijke begrippen 
Rekenen: Maken van sommen en het beantwoorden daarvan met behulp van een aantal 
technieken, waarbij de antwoorden goed of fout zijn. (Hoogland, 2005) 
 
Vaardigheid: Een uit meerdere onderdelen bestaande complexe doelgerichte handeling, waarbij 
de verschillende onderdelen samen een geheel vormen. Een leerproces ligt ten grondslag aan 
het correct uitvoeren van een vaardigheid. (Strijbos et al., 2001) 
 
Gecijferdheid: Samenhangend inzicht in getallen, maatinzicht en ruimtelijk inzicht, een 
repertoire van parate kennis, belangrijke referentiegetallen en -maten, karakteristieke 
voorbeelden en toepassingen en routine in rekenen, meten en meetkunde. (Oonk et al., 2007) 
 
Wiskundige geletterdheid: Het vermogen om wiskunde te herkennen, te begrijpen en te 
gebruiken. Dit vermogen moet het mogelijk maken goed beargumenteerd een oordeel uit te 
spreken over de rol die wiskunde speelt, en dan wel die wiskunde die nodig is in iemands huidige 
of toekomstige leven, werkzame leven, sociale leven met kennissen en familieleden, en zijn/haar 
leven als een constructieve, betrokken en reflectieve burger. (OECD, 1999) 
 
Realistisch rekenen: Rekenonderwijs volgens de volgende vijf principes:  
1. Mathematiseren vanuit betekenisvolle realiteit 
2. Modelleren en formaliseren 
3. Ruimte voor eigen inbreng van leerlingen 
4. Interactie en reflectie 
5. Verstrengeling van leerlijnen (van Zanten, 2011) 
 
Intended and implemented curriculum: Het intended curriculum is de leerstof zoals beoogd, 
het implemented curriculum is hoe het er in de praktijk aan toe gaat. (Van den Akker, 2003) 
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5 Onderzoeksvragen 
Kortom, de aanleiding voor ons onderzoek is de invoering van een verplichte rekentoets. Vooral 
in de bovenbouw van de havo blijken veel leerlingen de rekentoets niet te halen. Daarom is 
meer aandacht voor rekenen gewenst. De doelgroep is dus leerlingen uit de bovenbouw van de 
havo. In ons onderzoek bekijken we een aanpak daarvoor, namelijk het integreren van rekenen 
met breuken binnen de bestaande wiskundelessen. Bij ons onderwerp passen de volgende 
doelstelling en vragen: 
 

• Onderwerp: Leren van breuken in de wiskundeles 
• Doelstelling: Wiskundelessen ontwerpen voor de bovenbouw van de havo waarin 

breuken geïntegreerd zijn met als focus om de leerlingen beter voor te bereiden op de 
rekentoets.  

• Hoofdvraag: Wat vinden wiskundedocenten van onze aanpak om breuken in het 
wiskundeonderwijs te integreren ter voorbereiding op de rekentoets? 

• Deelvraag 1: Wat is er al bekend in de literatuur over het integreren van rekenen met 
breuken binnen wiskunde? 

• Deelvraag 2: Wat is de visie van wiskundedocenten op de integratie van het rekenen 
met breuken binnen de wiskunde?  

• Deelvraag 3: Bij welke onderwerpen binnen het vak wiskunde kan het rekenen met 
breuken nog meer geïntegreerd worden? 

• Deelvraag 4: In hoeverre hebben de docenten het idee dat leerlingen beter voorbereid 
worden op de rekentoets door het ontworpen materiaal? 
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6 Methode 
Met ons onderzoek beogen wij materiaal en aanbevelingen te ontwikkelen om de 
rekenvaardigheid specifiek bij breuken te versterken binnen de wiskundelessen. Dit gaan we 
doen door het rekenen met breuken te integreren in bestaande leerstof. Wiskunde is naast 
natuurkunde, economie, scheikunde en biologie het belangrijkste vak waar rekenvaardigheid 
vereist is. Wij richten ons op de havo-bovenbouw van wiskunde, omdat de rekentoets daar het 
slechtst gemaakt werd en daar dus veel winst te behalen is. Bovendien zijn wij zelf eerstegraads 
wiskundedocenten in de havo-bovenbouw. 
 
In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens de fasen in het onderzoek. Dat zijn een 
verkenning van het probleem met literatuuronderzoek en een interview onder docenten. 
Daarna volgt het kiezen van onderwerpen en het ontwerpen van lessen bij die onderwerpen. 
Tot slot voeren we die lessen uit op twee verschillende scholen en evalueren we hoe deze 
lessen gegaan zijn en wat er beter kan. 
 

6.1 Literatuuronderzoek 
In eerste instantie richtten we ons op de eerste deelvraag door literatuur te verzamelen over 
het rekenen met breuken en te inventariseren welk eerder onderzoek er is gedaan naar 
integreren van het rekenen met breuken binnen wiskunde. De belangrijkste begrippen zijn 
beschreven in een theoretisch kader (zie paragraaf 4.1).  
 

6.2 Docenten interviewen 
In dit onderzoek werd een interview afgenomen bij vier docenten op twee scholen. Het doel 
was om in kaart te brengen hoe het rekenonderwijs op dit moment is ingericht en wat de 
mening/visie van docenten is op het integreren van rekenopgaven in de wiskundeles. Dit was 
van belang om lessen te ontwerpen die in de praktijk bruikbaar zijn. In sectie 6.2.1 worden de 
respondenten beschreven. In sectie 6.2.2 worden de instrumenten beschreven en in sectie 0 
komt aan bod hoe de resultaten verwerkt zijn. 

6.2.1 Respondenten 
In dit verslag wordt naar de vier geïnterviewde docenten verwezen met fictieve voornamen. 
Het gaat om Anne en Brenda op school A en Christine en Daniel op school B (drie vrouwen, één 
man). Beide scholen hebben mavo/havo/vwo afdelingen, maar school A ligt in een stad en 
school B ligt in een klein dorpje. De scholen zijn gekozen omdat we daar ook stage liepen. De 
respondenten zijn erop geselecteerd dat ze wiskundedocenten in de bovenbouw zijn en 
minimaal één vierde klas havo les geven. Op school A waren dat maar twee docenten. Anne zit 
in de leeftijdscategorie 55-65 jaar en heeft meer dan 40 jaar ervaring in het onderwijs. 
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Brenda zit in de leeftijdscategorie 25-35 jaar met bijna 10 jaar ervaring. Op school B is Christine 
gekozen omdat zij verreweg de meeste havo 4 klassen heeft. Haar leeftijdscategorie is 35-45 
jaar. Tot slot werd Daniel gekozen omdat hij als enige op zijn school ook een klas havo 4 
wiskunde D heeft. Wiskunde D heeft meer ruimte om te experimenteren omdat het curriculum 
daar minder overladen is. Dat perspectief kan waardevol zijn. De leeftijdscategorie van Daniel is 
25-35 jaar met meer dan 10 jaar ervaring. 

6.2.2 Instrumentatie 
Vooraf aan de interviews is een opzet en een lijst met vragen gemaakt. Die is terug te vinden in 
bijlage 11.1. Het interview bestaat uit drie delen: huidige situatie, visie en haalbaarheid. In het 
eerste deel wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Hoe is het rekenonderwijs op dit 
moment ingericht? Op welke manier leren leerlingen rekenen met breuken en zijn ze daar 
voldoende vaardig in? Dit was een soort nulmeting om te kijken wat er nu al gedaan wordt en 
waar er ruimte voor verbetering is.  
In het tweede deel mochten de docenten hun visie over die verbetering geven. Wat zouden zij 
graag willen zien? Ze vertelden hoe het rekenonderwijs er in een ideale wereld uit zou zien en 
wiens taak/verantwoordelijkheid dat is. In het bijzonder vroegen we hen naar hun mening over 
het integreren van rekenopgaven in de wiskundeles. In dit deel gaat het meer om vergezichten 
en wensen dan om concrete uitvoering. Het richt zich op deelvraag 2 van de onderzoeksvragen 
(hoofdstuk 5). 
In het derde deel gingen we in op de haalbaarheid van het integreren van rekenopgaven met 
breuken in de wiskundeles. Welke praktische bezwaren zien de docenten tegen het integreren 
van rekenopgaven? Wegen de voordelen op tegen de nadelen? Aan welke voorwaarden moet 
een nieuwe aanpak voldoen om een succes te worden? Deze vragen zijn vooral van belang om 
lessen te ontwerpen die in de praktijk bruikbaar zijn. Het heeft weinig zin als de lessen niet 
aansluiten bij de gebruikers, namelijk docenten van havo 4. 
 

6.2.3 Analyse 
Bij twee docenten zijn geluidsopnamen gemaakt van het volledige interview en die zijn 
vervolgens op papier uitgeschreven. Twee andere docenten maakten bezwaar tegen het maken 
van geluidsopnamen, zij wilden liever een gewoon gesprek. Van die gesprekken zijn 
aantekeningen gemaakt op papier. Alle respondenten hebben hun uitgeschreven antwoorden 
ontvangen en aangegeven dat dit een correcte weergave was van wat ze gezegd hadden. Dit 
heet ook wel “member checking” (Miles & Huberman, 1985, p. 309). Daarna zijn alle interviews 
samengevat en de belangrijkste punten staan in paragraaf 7.1 van dit verslag. Elk van de drie 
delen (huidige situatie, visie en haalbaarheid) komt aan bod en aan het einde wordt een 
voorzichtige conclusie getrokken. 
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6.3 Onderwerpkeuze 
Vervolgens werd er onderzocht welke onderwerpen bij wiskunde aan bod komen en wanneer 
(derde deelvraag). Daarvoor zijn de boeken van de belangrijkste methodes geraadpleegd. Dit 
zijn Getal & Ruimte, Moderne Wiskunde en Math4All. De hoofdstukken die behandeld worden 
in havo 4 werden doorgenomen. Hierbij werd ook rekening gehouden met de hoofdstukken die 
nog aan bod kwamen bij de lessen die wij gaven aan havo-4 wiskunde A, zodat het materiaal 
nog binnen aanzienlijke tijd te testen was. 
Na een overleg met de verantwoordelijke docenten was de onderwerpkeuze definitief. Deze 
onderwerpen werden vervolgens vergeleken met de rekentoets om vergelijkbare opgaven in de 
lesvoorbereidingen te verwerken. De gekozen hoofdstukken waren: 
 

- Recht- en omgekeerd evenredigheid 
- Formules met twee variabelen 
- Complementregel bij kansen 
- Exponenten en logaritmen 

 
Bij elk van de gekozen onderwerpen is een les ontworpen, door ons gegeven en besproken met 
de verantwoordelijke docent. Op onze scholen werd Getal & Ruimte als schoolboek gebruikt, 
maar we willen graag dat de ontworpen lessen kunnen worden toegepast onafhankelijk van de 
gebruikte methode op die school. Dan zijn de lessen namelijk breder inzetbaar, bijvoorbeeld op 
andere scholen of als de school overstapt op een nieuwe methode. We hebben daarom steeds 
de drie belangrijkste methoden bekeken: Getal & Ruimte, Moderne Wiskunde en Math4All. 
In de figuur hieronder staat voor elk van de drie methodes in welk hoofdstuk dat onderwerp 
aan bod komt. Voor Getal & Ruimte is de 10e editie gekozen, omdat die op beide scholen 
gebruikt werd. Voor Moderne Wiskunde was de 10e editie de meest recente in schooljaar 2014-
2015. Voor Math4all is de versie op hun site www.math4all.nl gebruikt van schooljaar 2014-
2015. De precieze hoofdstuknummers kunnen in de loop der jaren veranderen als nieuwe 
edities uitkomen. 
 
Recht- en omgekeerd evenredigheid 
Getal & Ruimte Havo A 10e editie: Hoofdstuk 8: Allerlei formules 
Moderne Wiskunde Havo A 10e editie: Vaardigheden 4, Hoofdstuk 4: Allerlei formules 
Math4all: Formules en grafieken: Hoofdstuk 5: Machtsfuncties 
 
Formules met twee variabelen 
Getal & Ruimte Havo A 10e editie: Hoofdstuk 6: Formules en veranderingen 
Moderne Wiskunde Havo A 10e editie: Vaardigheden 4, Hoofdstuk 4: Allerlei formules 
Math4all: Formules en grafieken: Hoofdstuk 2: Formules 

http://www.math4all.nl/
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Complementregel bij kansen 
Getal & Ruimte Havo A 10e editie: Hoofdstuk 7: Rekenen met kansen 
Moderne Wiskunde Havo A 10e editie: Hoofdstuk 4: Kansen en Vaardigheden 3 
Math4all: Statistiek en Kansrekening: Hoofdstuk 2: Kansen 
 
Exponenten en logaritmen 
Getal & Ruimte Havo A 10e editie: Hoofdstuk 10: Groei 
Moderne Wiskunde 10e editie: Hoofdstuk 5: Exponentiële formules en Hoofdstuk 6: Tabellen en 
grafieken 
Math4all: Formules en grafieken: Hoofdstuk 4: Exponentiële verbanden 
 
We hebben de onderwerpen voorgelegd aan onze stagebegeleiders, die ermee instemden dat 
we de lessen mochten testen als deze onderwerpen aan bod zouden komen. 
 

6.4 Ontwerpen van lessen 
Het ontwerpgerichte onderdeel van dit onderzoek bestond uit het ontwerpen van vier 
wiskundelessen. Hiervoor werd onderzocht welke soort opgaven zich lenen om aan te passen 
en breuken meer aan bod te laten komen. De focus lag er op dat leerlingen minder snel een 
rekenmachine erbij pakten en hierdoor bijvoorbeeld het vereenvoudigen van breuken blijven 
trainen. Als eerste werd gekeken naar de lesvoorbereidingen zonder integratie van breuken, 
zodat deze bleven voldoen aan de leerdoelen van dat onderwerp. Daarna werden de opgaven 
aangepast, zodat het rekenen met breuken duidelijk naar voren komt in de les. In paragraaf 7.2 
gaan we dieper in op de gemaakte keuzes. 
 

6.5 Lessen uitvoeren 
We hebben één les uitgevoerd op school A en drie lessen op school B. Bij al deze lessen zat een 
stagebegeleider een gedeelte van de les achterin om te observeren. Het gaat om de volgende 
lessen in havo 4: 

- Wiskunde A in een klas van Brenda, Recht- en omgekeerd evenredigheid 
- Wiskunde A in een klas van Christine, Formules met twee variabelen 
- Wiskunde B in een klas van Daniel, Exponenten en logaritmen 
- Wiskunde B in een klas van Daniel, Complementregel bij kansen 

 
De lessen zijn elk in één klas gegeven, zodat de lessen vergeleken kunnen worden met de 
oorspronkelijke lessen zonder integratie van het breuken-rekenen. 
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6.6 Evaluatie 
We hebben diverse vormen van evaluatie gebruikt. De belangrijkste is het nabespreken met de 
‘echte’ docent van die klas. We hebben deze begeleidende docenten gevraagd de hele les erbij 
te zitten om te observeren. Dit is de meest betrouwbare variant van evaluatie in dit verslag, 
want het gaat om ervaren docenten die gewend zijn om lessen te observeren en te evalueren in 
hun rol als Stage Practicum Docent (SPD). De nabespreking vond zo snel mogelijk na elke les 
plaats, bij alle lessen was dat nog dezelfde dag. Dit type evaluerende gesprekken is heel 
gebruikelijk in een stage en dus waren deze docenten gewend aan deze manier van 
nabespreken. 
Daarnaast evalueerden we zelf ook en reflecteerden op de gegeven lessen. Hoewel deze 
ervaringen subjectief zijn, denken we toch dat deze toevoeging waardevol is omdat het 
perspectief van de les geven toch anders is dan een les van achter uit de klas observeren. Als 
laatste perspectief zijn er natuurlijk de leerlingen. We kozen ervoor de leerlingen niet formeel 
te interviewen, maar we hebben wel gekeken hoe leerlingen met de opgaven aan de slag 
gingen en waar ze tegen problemen aanliepen. Verder hebben we in een informele setting 
(gesprekken in latere lessen) gehoord wat leerlingen ervan vonden. 
Bij de leerlingen hebben we voor deze methode gekozen in plaats van een interview omdat we 
met name geïnteresseerd zijn in de toegevoegde waarde van het integreren van breuken voor 
de rekenvaardigheid. Leerlingen hebben meer moeite om alle stof te overzien en wij ervaren 
dat leerlingen in havo 4 vaak moeite hebben om hun eigen vaardigheden in te schatten. De 
docenten en wijzelf hebben een beter overzicht en wij hebben ook vergelijkingsmateriaal van 
klassen die geen geïntegreerde rekenopgaven met breuken hebben gehad. 
Verder willen we opmerken dat niet alle lessen zomaar te vergelijken zijn. Het gaat om vier 
verschillende lessen, bij drie klassen met verschillende docenten (Brenda, Christine en Daniel) 
en op twee verschillende scholen. Bovendien zitten er lessen voor zowel wiskunde A als 
wiskunde B bij. Het voordeel is dat onze methode in diverse omgevingen uitgeprobeerd is, 
maar dat betekent wel dat de resultaten van de evaluatie niet zomaar gegeneraliseerd kunnen 
worden. We zullen het type klas erbij vermelden waar dat relevant is (bijvoorbeeld wiskunde A 
of B bij opmerkingen over de moeilijkheidsgraad).   
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7 Resultaten 

7.1 Interview docenten 
In deze paragraaf worden de resultaten van het interview onder docenten besproken. Het gaat 
om docenten op twee verschillende scholen die wiskunde geven aan minimaal één klas in de 
bovenbouw van de havo. Doel van deze interviews was achterhalen hoe het rekenonderwijs op 
dit moment is ingericht en wat de mening/visie van de docenten is op het integreren van 
rekenopgaven in de wiskundeles. Daarbij lag de focus op rekenen met breuken. De opzet van 
het interview staat beschreven in de bijlage Interview docenten op pagina 29. Het interview 
bestaat uit drie delen: huidige situatie, visie en haalbaarheid. 

7.1.1 Huidige situatie 
Het rekenonderwijs krijgt op beide middelbare scholen de meeste aandacht in de onderbouw. 
Op  school A komt rekenen in de wiskundeles in bijna elk hoofdstuk terug. Rekenen met 
breuken in het bijzonder zit vaak in paragrafen over algebraïsche vaardigheden en wordt dan 
ook getoetst. Op die school gebruiken de leerlingen in de bovenbouw meestal hun grafische 
rekenmachine voor breuken. Anne: “Met de grafische rekenmachine is rekenen geen ‘obstakel’ 
meer om de wiskunde te leren.” Een nadeel is dat leerlingen minder vaardig blijven in 
hoofdrekenen. In de bovenbouw worden breuken alleen nog getoetst in hoofdstukken met veel 
algebra. 
Op school B worden in de onderbouw aparte rekenlessen aangeboden naast de gewone 
wiskundelessen. Voor 1 en 2 mavo zijn deze lessen verplicht (0,5 lesuur per week). Hier 
betekent 0,5 lesuur per week dat de leerlingen gedurende een halfjaar 1 les per week krijgen en 
dan een half jaar geen rekenles. In 3 en 4 mavo zijn er alleen verplichte rekenlessen (0,5 lesuur 
per week) voor leerlingen met een geconstateerde rekenachterstand. Voor havo en vwo zijn er 
vanaf de tweede klas verplichte rekenuren, maar alleen voor leerlingen met een 
geconstateerde rekenachterstand. Dit is 1 lesuur per week in 4 en 5 havo, en een 0,5 lesuur per 
week in 2 en 3 havo en op het vwo. 
De rekenuren op school B worden gegeven door docenten van diverse vakken, dus niet alleen 
wiskundedocenten. In de rekenlessen wordt een aparte rekenmethode gebruikt. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen vooral thuis oefenen, want er zijn maar weinig contacturen 
beschikbaar. Het constateren van een rekenachterstand gebeurt door leerlingen een toets af te 
laten nemen. Scoren ze hier te laag op, dan krijgen ze verplichte rekenuren. Daniel: “Vooral 
gemotiveerde leerlingen maken de toets, als je als zwakke rekenaar de verplichte rekenlessen 
wilt ontlopen dan lukt dat.” 
Op de afdeling havo van school B krijgen zo’n twee of drie leerlingen per leerjaar deze extra 
lessen. In werkelijkheid zijn er veel meer leerlingen die zwak zijn in rekenen, en de 
geïnterviewden geven aan dat die groep gebaat zou zijn bij meer oefening, bijvoorbeeld door 
integratie in de wiskundelessen. De voordelen daarvan zijn dat leerlingen vaker rekenopgaven 
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zien, er meer mee bezig zijn en dat kunnen doen in hun reguliere omgeving. Een aparte klas 
met extra uren is een te hoge drempel. 
Als leerlingen de rekentoets niet halen, kunnen ze de extra rekenlessen van de school volgen, 
maar in principe wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid. De school biedt alleen 
ondersteuning als een leerling daar om vraagt. Dat kan bijvoorbeeld ook door de leerling een 
rekenmethode aan te raden om thuis mee te oefenen. 
 
De tijd in de les besteed aan rekenen verschilt per hoofdstuk. Expliciete aandacht voor 
rekenregels is er alleen als daar tijd voor is. Daniel geeft bijvoorbeeld aan dat hij indien nodig 
een hele les aan rekenen besteedt. Hij heeft op de achterkant van het bord allerlei regels voor 
breuken staan, om erbij te pakken als de leerlingen twijfelen. Toetsing gebeurt impliciet, omdat 
er in de gewone toetsen altijd wel wat gerekend moet worden. In de praktijk toetsen leerlingen 
het meeste in op hun grafische rekenmachine. Expliciet toetsing van rekenen komt eigenlijk 
niet voor (behalve nu met de invoering van de rekentoets). Christine: “Rekenfouten worden 
altijd aangerekend, maar de leerlingen krijgen geen les in hoe dat beter moet.”  
 
Brenda: “De meeste leerlingen kunnen goed genoeg rekenen met breuken om hun wiskunde 
opgaven te maken. Ze zijn wel erg afhankelijk van hun rekenmachine en ze zijn slecht in 
hoofdrekenen. Als hun rekenmachine niet het gewenste antwoord geeft, weten ze niet meer 
wat ze moeten doen.” Bij wiskunde A speelt dat meer dan bij wiskunde B. Jongens overschatten 
vaak hun eigen rekenvaardigheid terwijl meisjes vaker onzeker zijn. Bij jongens uit zich dat in 
slordig werk en het missen van fouten. Meisjes schrijven liever niets op of zoeken bevestiging 
van de docent dat ze het goede antwoord hebben. Natuurlijk zijn dit slechts algemene trends 
die niet voor alle leerlingen gelden. Christine over haar wiskunde A klas:  “Ik verwacht niet zo 
veel van die klas. Ik ben al lang blij als ze een voldoende voor de toets halen. Hun 
rekenvaardigheid met breuken zou beter kunnen, maar ik vind het eigenlijk wel goed genoeg 
voor de havo.”  
 

7.1.2 Visie 
De geïnterviewde docenten hebben verschillende meningen over de inrichting van het 
rekenonderwijs. Die meningen zijn vooral ingegeven door praktische bezwaren. Onder het 
kopje Haalbaarheid gaan we daar dieper op in. Drie docenten vinden dat er meer aandacht voor 
rekenen zou moeten zijn. Enerzijds om de rekentoets te halen en anderzijds omdat leerlingen te 
veel struikelen over het rekenen in plaats van de wiskunde. Tijdgebrek noemen ze als 
belangrijkste reden dat er nu te weinig aandacht voor rekenen is. Christine vindt dat er al 
voldoende aandacht voor rekenen is op school, volgens haar zijn de leerlingen voldoende 
vaardig en zijn er al mogelijkheden voor gemotiveerde leerlingen om te oefenen. Bij 
ongemotiveerde leerlingen denkt ze dat de school daar weinig aan kan doen. 
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Als oplossingen om het rekenonderwijs te verbeteren worden meer wiskundelessen of extra 
rekenlessen genoemd. Brenda: “Rekenen zou bij alle vakken naar voren moeten komen, in elk 
geval bij wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie.” Verder moet er ook in het dagelijks 
leven regelmatig gerekend worden ter oefening. De docenten denken dat in het huidige 
systeem vooral herhaling mist. Als leerlingen niet vaak genoeg hoeven te rekenen, verliezen ze 
de vaardigheid van de basisschool of uit de onderbouw. Het rekenen zou bij de parate kennis 
moeten horen. De basis die wordt gelegd op de basisschool is voldoende volgens de docenten, 
in elk geval op havo en vwo.  
 
De geïnterviewden noemen diverse personen en instanties die de taak hebben om leerlingen te 
leren rekenen. Opvallend is dat ze de eigen rol (havo wiskundedocent) vrij klein inschatten. 
Daniel vergelijkt ‘leren rekenen’ met spelling. “Ik corrigeer spelfouten in wiskundeproefwerken, 
dus dan verwacht ik dat andere docenten ook rekenfouten corrigeren bij hun vak.” Hij ziet leren 
rekenen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle docenten, net als bijvoorbeeld 
spelling of presentatievaardigheden. Wel ziet hij wiskunde als een vak waarbij relatief makkelijk 
aandacht besteed kan worden aan rekenen. 
Verder identificeren de docenten nog anderen die een rol spelen in het wiskundeonderwijs. Een 
groot deel van de verantwoordelijkheid ligt bij de leerlingen zelf en hun ouders. Indien een 
leerling achterloopt, zal hij/zij zelf thuis moeten oefenen met hulp van de ouders of eventueel 
door een bijlesinstituut in te schakelen. De middelbare school richt zich op de gemiddelde 
leerling en kan niet elke zwakke leerling helpen. De docenten geven aan dat veel kinderen niet 
genoeg oefenen en dat zij ze daar niet toe kunnen dwingen. De school reikt oefenmateriaal 
aan, maar de leerling moet zelf willen oefenen. Bij de uitgevers van schoolmethodes ligt de 
verantwoordelijkheid om voor duidelijke methodes te zorgen met veel oefening. Tot slot zien 
de docenten een kleine rol voor de overheid, namelijk zorgen dat onderwijsinstellingen 
aandacht besteden aan rekenen. De overheid bepaalt dat er gerekend moet worden, maar het 
onderwijs mag zelf kiezen hoe ze dat inrichten. 
 
Hoewel ze de verantwoordelijkheid om leerlingen te leren rekenen niet bij zichzelf willen 
neerleggen, geven de docenten wel aan dat de wiskundeles in havo 4 zich goed leent om 
aandacht te besteden aan bijvoorbeeld breuken. Zij zien dan vooral een rol bij het herhalen en 
bijhouden van bestaande vaardigheden en niet zozeer het (opnieuw) aanleren van rekenen. Dat 
zou op de basisschool en in de onderbouw al moeten gebeuren. 
Het integreren van rekenopgaven in de les zou daar aan bij kunnen dragen. Als positieve 
effecten verwachten de docenten dat leerlingen sneller kunnen rekenen, minder slordige 
fouten maken en meer zelfvertrouwen krijgen. Als nadelen noemen ze de tijd die het in beslag 
neemt, dat zwakke leerlingen blijven steken bij het rekenen en niet aan de wiskunde toekomen 
en de extra voorbereidingstijd die het hen kost. 
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7.1.3 Haalbaarheid 
Tijd zien de docenten als het grootste praktische bezwaar tegen het integreren van 
rekenopgaven. Zij zien het curriculum als overladen. Christine: “Ik heb eigenlijk geen tijd om 
aan extra onderwerpen (zoals rekenen met breuken) te besteden. Het lukt al nauwelijks om de 
gewone lesstof door te werken.” Als er in de wiskundeles meer aandacht voor rekenen moet 
komen, willen de docenten daar graag extra lesuren voor. De tijd voor rekenen kan niet ten 
koste gaan van andere vakinhoud, want het is al allemaal belangrijke examenstof. 
Daarom zien de docenten het integreren van rekenopgaven als een betere optie dan volledige 
lessen aan rekenen besteden. Zo kan er bijvoorbeeld geoefend worden met breuken zonder de 
reguliere stof te vertragen. Voorwaarde is dan wel dat men duidelijke leerdoelen stelt, dus voor 
het oorspronkelijke lesdoel en het rekenen met breuken. Hoofdzaak is dat het de reguliere stof 
overgebracht wordt; het rekenen moet gezien worden als een luxe. 
Anne: “Als je iets nieuws uitprobeert, moet je regelmatig evalueren. Alleen zo kom je erachter 
of je nieuwe aanpak echt nut heeft. Dat moet niet alleen in jullie onderzoek, maar ook in de 
dagelijkse lespraktijk.” Overleggen met collega’s, praten met leerlingen en kijken naar hun werk 
zijn manieren om dat te doen. Als blijkt dat leerlingen te veel focussen op het rekenen en 
daardoor achterlopen met de rest van de stof, hoort dat een reden te zijn om te stoppen met 
het integreren van rekenopgaven. Ook achterlopen op de planning, om wat voor reden dan 
ook, is voor sommige docenten een reden om tijdelijk te stoppen met rekenopgaven 
integreren. 
Een ander bezwaar dat leeft bij de docenten is dat andere vakken te weinig doen aan rekenen. 
Zij denken dat het veel nuttiger is als meerdere vakken er aandacht aan besteden, het hoeft 
niet allemaal op het bordje van wiskunde te komen. Bij het doorvragen bleek dat hier vooral 
frustratie over werkdruk aan ten grondslag ligt. De docenten willen graag iets extra’s doen, 
maar ze zien op tegen de tijd en hoeveelheid werk die dat kost. 
 

7.1.4 Conclusie interview 
Uit dit interview valt te concluderen dat er nog veel te winnen is in het rekenonderwijs voor de 
bovenbouw van de havo. Meer aandacht voor rekenen in het algemeen is wenselijk, en het 
integreren van rekenopgaven is een manier om dat te doen. In het ideale geval blijven 
leerlingen zo vaardiger in het rekenen met breuken zonder dat het ten koste gaat van de 
reguliere wiskundestof. Regelmatig evalueren is van groot belang om de aanpak op waarde te 
schatten.  
  



20 
 

7.2 Lesontwerp 
In deze paragraaf zullen we beschrijven welke lessen we hebben ontwerpen en welke keuzes 
we daarbij hebben gemaakt. De lesvoorbereidingen zijn terug te vinden in bijlage 11.2: 
Lesvoorbereidingen.  
 
In de ontworpen lessen is gekozen voor een deel klassikale uitleg (docent gestuurd), gevolgd 
door een tijd zelfstandig werken (gedeelde sturing). Tijdens het zelfstandig werken worden de 
opgaven wel door de docent uitgekozen, maar in welke vorm ze eraan werken mogen de 
leerlingen zelf kiezen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van samenwerking. Uit (Vermunt en 
Verloop 1999) blijkt dat deze werkvorm effectief is, omdat: 

 Leerlingen ondersteunen elkaar; docent heeft meer tijd voor begeleiden. 
 Leerlingen construeren zelf actief kennis. 
 Leerlingen ontwikkelen ook vaardigheden. 

Aangezien de docent nog steeds de leerlingen aanstuurt is hier sprake van constructieve frictie 
(Vermunt en Verloop 1999) en kunnen de leerlingen de vaardigheden qua rekenen met 
breuken concreet verwerken. De oefeningen zorgen voor voldoende herhaling, zodat de 
leerlingen dit uiteindelijk zelfs zouden moeten kunnen uitleggen aan andere leerlingen. 
   
Het regelmatig herhalen (memoriseren) van het rekenen met breuken door veel oefenstof aan 
te bieden valt onder de ‘teaching activities’ die cognitieve leeractiviteiten ondersteunen 
(Koopman 2014). 
 
Aangezien we in de lesontwerpen meerdere leerdoelen willen bereiken wordt het rekenen met 
breuken gezien als een secundair leerdoel. Om deze reden zijn met name de voorbeelden van 
de verdiepende stof verrijkt met breukenalgebra. 
 
Tijdens het zelfstandig werken zal de docent alert moeten zijn dat rekenmachines achterwege 
blijven. Ook zal de docent regelmatig schriften moeten controleren om de leerlingen gerichte 
feedback te geven op het uitwerken van breukenopgaven. Op deze manier kunnen de 
leerlingen zich blijven ontwikkelen in de nieuw aangeboden leerstof en toch de 
rekenvaardigheid trainen. 
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8 Evaluatie 
Na het geven van de lessen is het natuurlijk van belang om te evalueren hoe ze gelopen zijn. 
Had het integreren van rekenopgaven met breuken meerwaarde? Waren er praktische 
problemen bij de uitvoering? Hoe ervoeren de docent en de leerlingen de lessen? Dat soort 
vragen komen in deze paragraaf aan bod. 
In de evaluatie moet naar voren komen welke toegevoegde waarde het integreren van 
rekenopgaven heeft, welke nadelen er zijn en welke verbeteringen er aan het ontworpen 
materiaal aangebracht zouden kunnen worden. Ook vergelijken we de visie van de twee 
docenten met de visie zoals die uit hun eerdere interview kwam. Is er een verandering of zijn de 
antwoorden vergelijkbaar? 
 

8.1 Nabespreken docenten 
Bij het nabespreken noemden de docenten diverse goede punten van het integreren van 
breuken in de wiskundeles. Ze waren blij dat leerlingen actief met breuken bezig waren. Dat 
lesdoel werd bij alle lessen gehaald. Die betrokkenheid bleek bijvoorbeeld uit vragen over 
breuken, zowel aan de docent als aan medeleerlingen. Het was even schrikken dat ze geen 
rekenmachine mochten gebruiken en veel leerlingen losten dat op door samen te werken. 
Anne merkte op dat leerlingen meer zelfvertrouwen kregen. Ze hadden de rekenmachine 
eigenlijk niet nodig en daar hadden ze nog niet vaak bij stil gestaan. Zoals een leerling wiskunde 
A op school B zei: “Dit is eigenlijk heel makkelijk!” Christine vond dat zelfbewustzijn de grootste 
winst van de les. Ze hoopte dat leerlingen minder snel de rekenmachine pakken voor 

makkelijke sommen, zoals 5 ∙ 1
10

. Voor deze les was dat ondenkbaar. 

Daniel vond het goed om leerlingen zelf te laten komen met de rekenregels in zijn wiskunde B 
klas. Ze roepen dan zelf wat ze denken dat de regels zijn en ze verbeteren elkaar waar nodig. De 
kennis is al aanwezig, maar moet wel weer geactiveerd worden. Dan is het beter om leerlingen 
te betrekken bij de les in plaats van zelf nog eens alle rekenregels te presenteren. De 
rekenregels bleven achter op het bord staan en werden in vervolglessen er nog regelmatig bij 
gepakt.  
Qua niveau maakten de breuken de les bij wiskunde B niet veel moeilijker. De leerlingen waren 
niet veel tijd kwijt aan het rekenen met breuken als ze eenmaal de regels weer gezien hadden. 
Bij wiskunde A waren de breuken wel echt een drempel. De focus van de les kwam vooral op de 
breuken te liggen en het andere onderwerp van de les kwam in de verdrukking. Brenda gaf als 
tip om zo min mogelijk lesdoelen te stellen. Dan maar een les waarin rekenen met breuken het 
hoofddoel is, want meerdere lesdoelen bij wiskunde A is erg lastig. 
Een kritiekpunt was dat we soms te kort door bocht gingen. Een berekening mag gerust 
helemaal uitgeschreven worden met alle tussenstappen. Daniel: “Denk niet te snel dat ze het 
wel snappen. Meestal is dat niet zo.” Verder waren sommige voorbeelden te moeilijk, wiskunde 
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A had bijvoorbeeld veel moeite met de regel 𝑎 ∙ 𝑏
𝑐

= 𝑎𝑏
𝑐

. Deze regel met letters presenteren is 

niet verstandig, maar zelfs met getallenvoorbeelden blijft het abstract. 
De visie van de docenten bleef grotendeels onveranderd. De problemen die optraden kwamen 
niet onverwacht en de meeste voordelen waren ook voorzien. Voor Anne was het een welkom 
inzicht dat de grafische rekenmachine niet nodig was in de les. De leerlingen bleken daar goed 
mee om te kunnen gaan en het dwong ze om na te denken bij het rekenen met breuken. 
Daarom wilde ze de rekenmachine zelf ook vaker uit de les bannen. 
 

8.2 Eigen ervaringen 
Onze eigen ervaringen hebben we verwerkt door het schrijven van evaluaties (zie voor een 
voorbeeld bijlage 11.3) en met elkaar na te bespreken. Een van de belangrijkste dingen om te 
evalueren was of de lesdoelen wel gehaald waren. Het beste ging dat in een les met herhaling 
(zie bijvoorbeeld ‘negatieve en gebroken exponenten’ in bijlage 11.2). Leerlingen zijn dan al wat 
vertrouwder met de stof en dan kunnen breuken prima toegevoegd worden aan de les. Zo 
wordt zowel het originele lesonderwerp als de breuken herhaald en dat is goed te combineren. 
Lastiger wordt het als er een volledig nieuw onderwerp geïntroduceerd wordt. De combinatie 
van een nieuw concept (zie bijvoorbeeld ‘complementregel’ in bijlage 11.2) met een herhaling 
van breuken gaat ten koste van het nieuwe concept. Het lesdoel van aandacht besteden aan 
breuken werd gehaald, maar er waren vervolglessen nodig om de complementregel helemaal 
duidelijk te maken. In onze ogen werkt het toevoegen van breuken vertragend op het begrijpen 
van de reguliere stof, dus dat is een afweging om bij stil te staan. Herhalingslessen lenen zich in 
die zin beter voor extra aandacht voor breuken. 
Verder hebben we didactisch gezien ook bijgeleerd. Leerlingen zien veel liever getallen dan 
letters. Rekenregels voor breuken zijn al abstract en niet iedereen kan zich daar iets bij 
voorstellen, dus dan geven getallen houvast. Daarom beginnen we een les liever met een 

voorbeeld als 2
3
∙ 4
5

= 2∙4
3∙5

= 8
15

 in plaats van de regel 𝑎
𝑐
∙ 𝑏
𝑑

= 𝑎𝑏
𝑐𝑑

. Uiteindelijk moeten leerlingen 

ook breuken met letters (variabelen) kunnen manipuleren, maar dat kan stapsgewijs. Het 

voorbeeld 5 ∙ 𝑏
𝑎
∙ 𝑎
𝑏−4

= 5𝑏
𝑎
∙ 𝑎
𝑏−4

= 5𝑎𝑏
𝑎(𝑏−4)

= 5𝑏
𝑏−4

 was achteraf bezien nog te hoog gegrepen. Er 

komen daar te veel concepten bij elkaar, namelijk gehele getallen schrijven als een breuk, 
breuken vermenigvuldigen, volgorde van bewerkingen, haakjes zetten, rekenen met letters en 

breuken vereenvoudigen. Een beter voorbeeld is 3
𝑎
∙ 𝑎−2

𝑎
= 3𝑎−6

𝑎2
, want daar hoeft geen geheel 

getal als breuk geschreven te worden en er hoeft niet vereenvoudigd te worden.  
Een ander voordeel van het tweede voorbeeld is dat het misconcepties aan het licht brengt. In 
onze les vroeg er bijvoorbeeld een leerling of je de a’s niet weg kon strepen. Een ander 

misconcept is 3
𝑎
∙ 𝑎−2

𝑎
= 3𝑎−6

𝑎
 waarbij “de noemer blijft staan bij een optelling” voor 

vermenigvuldiging wordt gebruikt. Het is goed om deze opmerkingen te horen, vanuit de klas 
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kwam bij ons dan gelijk een verbetering. De hele klas heeft dan nog eens gehoord wat er hier 
mis gaat en maakt hopelijk niet dezelfde fout. 
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9 Conclusie en discussie 
In dit hoofdstuk noemen we de belangrijkste resultaten en conclusies van dit onderzoek, 
uitgesplitst naar deelvraag. Daarna plaatsen we enkele kanttekeningen bij de gebruikte 
onderzoeksmethodes.  
 

9.1 Conclusie per deelvraag 
Deelvraag 1: Wat is er al bekend in de literatuur over het integreren van rekenen met 
breuken binnen wiskunde? 
In de literatuur is er veel geschreven over rekenen en ook over breuken in het bijzonder. In het 
theoretisch kader lag de  nadruk op het helder definiëren van de begrippen voor de rest van het 
onderzoek. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar het leren van breuken (Bruin-Muurling, 
2010) met de aanbeveling om meer aandacht te besteden aan rekenen op de middelbare 
school. Over het integreren van rekenopgaven met breuken in de wiskundeles hebben we geen 
literatuur gevonden. Wel is er onderzoek gedaan naar het integreren van wiskundige 
vaardigheden in de economieles (de Pater & de Boer, 2013). Daarin wordt ook de aanbeveling 
gedaan om de gevolgen van de rekentoets verder te onderzoeken. Hopelijk is dit verslag een stap in 
die richting.  
 
Deelvraag 2: Wat is de visie van wiskundedocenten op de integratie van het rekenen met 
breuken binnen de wiskunde?  
Uit het interview in paragraaf 7.1 valt te concluderen dat er nog veel te winnen is in het 
rekenonderwijs voor de bovenbouw van de havo. Meer aandacht voor rekenen in het algemeen 
is wenselijk. De docenten vinden weliswaar dat er onvoldoende herhaling is bij het rekenen met 
breuken, maar ze zijn verdeeld over de vraag wiens verantwoordelijkheid dat is. De rol van de 
wiskundedocent binnen het rekenonderwijs schatten ze vrij klein in. Ze zien ook een belangrijke 
rol voor docenten van andere vakken, leerlingen en hun ouders, de overheid en uitgevers van 
schoolmethoden. 
Het integreren van rekenopgaven is een manier om rekenen de aandacht te geven die het 
verdient. In het ideale geval blijven leerlingen zo vaardiger in het rekenen met breuken zonder 
dat het ten koste gaat van de reguliere wiskundestof. Regelmatig evalueren is van groot belang 
om de aanpak op waarde te schatten. De docenten zien praktische bezwaren in de vorm van 
tijdgebrek. Ze zijn bang dat het rekenen ten koste gaat van de lesdoelen van de reguliere 
lessen. Vooral de zwakkere leerlingen zouden niet aan de wiskunde toekomen, omdat ze blijven 
steken bij het rekenen. 
 
Deelvraag 3: Bij welke onderwerpen binnen het vak wiskunde kan het rekenen met breuken 
nog meer geïntegreerd worden? 



25 
 

Met name de onderwerpen die als makkelijker worden beschouwd zijn het meest geschikt om 
verdieping in het rekenen aan te bieden, maar het rekenen met breuken kan eigenlijk in elk 
onderdeel worden toegevoegd. De docent moet dan zelf beoordelen of alle lesdoelen nog 
gehaald kunnen worden. Voorbeelden van onderwerpen zijn recht- en omgekeerd 
evenredigheid, formules met twee variabelen, exponenten en logaritmen of de 
complementregel bij kansen. Instructies waarbij de rekenmachine vereist is, zijn minder 
geschikt, omdat leerlingen dan niet zelf het rekenwerk hoeven te doen en niet zelf nadenken. 
Een voorbeeld van zo’n minder geschikt onderwerp is het plotten van grafieken. 
 
Deelvraag 4: In hoeverre hebben de docenten het idee dat leerlingen beter voorbereid 
worden op de rekentoets door het ontworpen materiaal? 
De docenten waren blij dat leerlingen actief met breuken bezig waren. Dat lesdoel werd bij alle 
lessen gehaald. Het viel op dat leerlingen meer zelfvertrouwen kregen. Ze konden rekenen 
zonder rekenmachine en daar hadden ze nog niet vaak bij stil gestaan. Daarom vonden de 
docenten het een goed idee om de rekenmachine vaker uit de les te bannen. Ze zagen het wel 
zitten om zelf ook vaker rekenen in hun les te verwerken. 
Qua niveau maakten de breuken de les bij wiskunde B niet veel moeilijker. De leerlingen waren 
niet veel tijd kwijt aan het rekenen met breuken als ze eenmaal de regels weer gezien hadden. 
Bij wiskunde A waren de breuken wel echt een drempel. De focus van de les kwam vooral op de 
breuken te liggen en het andere onderwerp van de les kwam in de verdrukking. Soms kwamen 
de breuken juist te weinig aan bod. Een berekening mag gerust helemaal uitgeschreven worden 
met alle tussenstappen.  
 
Hoofdvraag: Wat vinden wiskundedocenten van onze aanpak om breuken in het 
wiskundeonderwijs te integreren ter voorbereiding op de rekentoets? 
Al met al is het integreren van rekenopgaven met breuken in de wiskundeles een interessante 
optie die het overwegen waard is. Meer aandacht voor rekenen is hard nodig en op deze 
manier oefenen leerlingen vaker en daardoor worden ze vaardiger en krijgen meer 
zelfvertrouwen. Dat helpt ze niet alleen om de rekentoets te halen, maar ook bij alle andere 
vakken en situaties in het dagelijks leven waarbij ze moeten rekenen. 
Docenten vinden het wel belangrijk regelmatig te evalueren als je kiest voor deze methode. Het 
toevoegen van extra lesstof en dus extra lesdoelen kan verkeerd uitpakken. Vooral zwakkere 
leerlingen blijven dan steken bij het rekenen en komen niet meer toe aan de reguliere lesstof. 
Dat vraagt een flexibele aanpak van de wiskundedocent. Onder die voorwaarden vinden de 
docenten het integreren van rekenen met breuken in de wiskundeles een goede voorbereiding 
op de rekentoets. 
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9.2 Discussie 
Bij de gebruikte onderzoeksmethoden zijn wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Zo is er 
de betrouwbaarheid van het interview. De analysemethode waarbij alleen aantekeningen op 
papier gemaakt worden is minder betrouwbaar. Tegelijk interviewen en informatie opschrijven 
is lastig, dus er kan informatie verloren gaan. Op geluidsopnamen is bovendien ook de intonatie 
te horen. Daarom is er voor gekozen om de respondenten het verwerkte interview te laten 
lezen en te laten reageren. Twee respondenten hadden nog een aanvulling op wat ze gezegd 
hadden en één zin is op verzoek van de respondent niet in het verslag opgenomen. 
Verder kunnen de resultaten niet zomaar gegeneraliseerd worden naar alle wiskundedocenten 
in havo 4 op alle scholen. Het gaat om vier docenten op twee verschillende scholen, die 
bovendien stagebegeleider zijn. Daarom is enige voorzichtigheid op zijn plaats bij het 
interpreteren van de resultaten als de mening van wiskundedocenten in het algemeen. 
Het zelf ontwerpen, geven en evalueren van lessen brengt ook een grote mate van 
subjectiviteit met zich mee. Door te evalueren met docenten erbij is dat deels ondervangen, 
maar achterin de klas observeren blijft anders dan de les zelf geven. De vormen van evaluatie 
zouden uitgebreid kunnen worden met interviews met leerlingen en door andere docenten de 
lessen te laten geven. In paragraaf 6.6 zijn de gemaakte keuzes toegelicht. 
 
Oorspronkelijk was dit onderzoek gestart vanwege de invoering van de verplichte rekentoets, 
maar die is inmiddels uitgesteld. Dat betekent niet dat rekenen niet relevant is en niet meer 
aandacht verdient. Integendeel, de rekentoets is juist uitgesteld omdat het rekenonderwijs 
onvoldoende op orde was. In dat licht blijft het integreren van rekenopgaven in de wiskundeles 
een belangrijk onderwerp voor de toekomst. 
Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op een grotere schaal met meer docenten en 
scholen, want de kleine schaal is een belangrijke beperking van dit onderzoek. Het is 
interessant hoe rekenopgaven er het beste uit kunnen zien en welke effecten het heeft op de 
uitslagen in de rekentoets. Dat vraagt om een langer onderzoek waarbij leerlingen gevolgd 
worden. De rekentoets laat zien dat het rekenonderwijs in havo 4 beter kan en moet, maar het 
perfecte antwoord is nog niet gevonden. 
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11 Bijlagen 
 

11.1 Interview docenten 
1. Onderwerpen die aan bod moeten komen 

- Huidige aanpak voorbereiding rekenen/rekentoets. 
- Noodzaak voor een andere aanpak. 
- Integreren van breuken in de lesstof. 
- Invloed van integreren op de rest van de lesstof. 
- Haalbaarheid (qua tijd, motivatie, etc.). 
- Mening/visie van de docenten over het integreren van het rekenen met breuken. 
- Rekentoets. 

 
2. Is een interview de beste manier om deze gegevens te verzamelen? 
Een interview is de beste manier om deze gegevens te verzamelen. Wij willen graag de visie van 
docenten op het integreren van breuken in de wiskundelessen achterhalen. Voor een uitgebreide 
mening is een gedeeltelijk gestructureerd interview het meest geschikt. In een gesprek kan je meer de 
diepte in gaan door middel van doorvragen en informatie verkrijgen die men niet zo snel op papier zet.  
 
3. Algemene opzet vragen 
Hoe is het rekenonderwijs op deze school ingericht? 
Zou er meer aandacht voor rekenen op deze school moeten zijn? 
In hoeverre worden leerlingen voorbereid op de rekentoets?  
Op welke manieren leren leerlingen op dit moment rekenen met breuken? 
Wiens taak is het om leerlingen te leren rekenen?; en bij breuken specifiek? 
Welke rol speelt de wiskundedocent daarbij? 
Denkt u dat leerlingen voldoende voorbereid worden om de rekentoets te kunnen halen? 
Is er tijd om rekenen met breuken te integreren in de wiskundeles? 
Denkt u dat het integreren van rekenen in de wiskundeles nut heeft? 
Ziet u bezwaren bij het integreren van breuken in de reguliere wiskundeles?; en zo ja, welke dan? 
 
4. Type interview 
Gedeeltelijk gestructureerd interview. Er zijn vragen voorbereid en het is bekend welke onderwerpen 
aan bod komen, maar de volgorde van de vragen en hoe ver er doorgevraagd wordt hangt af van de 
loop van het gesprek. De interviewer vraagt door op sommige antwoorden als ze niet genoeg diepgang 
hebben. 
 
5. Vragen specifieker geformuleerd en licht toe waarom ze zo geformuleerd zijn. 
Hoe is het rekenonderwijs op deze school ingericht? 

Wij willen graag alle vormen van rekenonderwijs die er op dit moment bestaan in kaart brengen. 
Daarom specificeren we alleen “op deze school” en niet om welke vormen van  
onderwijs het kan gaan. Op dit onderwerp zal waarschijnlijk doorgevraagd moeten worden om 
alle informatie boven tafel te krijgen. 

Wat is uw mening over rekenen op deze school? 
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Op advies van onze begeleider gesteld als een open vraag. “Wat is uw mening over …?” 
Denkt u dat leerlingen voldoende voorbereid worden om de rekentoets te kunnen halen? 

Het doel voor de leerlingen is uiteindelijk het halen van de rekentoets, dus dat doel specificeren 
we hier. Anders vult de docent zelf aan wat hij/zij “voldoende rekenvaardigheid” vindt. 
Vervolgens doorvragen waarom leerlingen wel of niet “voldoende vaardig” zijn. Is dat voor elke 
leerling hetzelfde of zijn er verschillen? 
 

Op welke manieren leren leerlingen op dit moment rekenen met breuken in havo 4? En in de 
onderbouw van de havo? En op de basisschool? 

Een vraag specifieker gericht op ons onderwerp:  rekenen met breuken in plaats van algemene 
rekenvaardigheid. Wij interviewen bovenbouwdocenten, dus zij zijn waarschijnlijk geen experts 
op het gebied van rekenonderwijs in de onderbouw en het PO. 

Wiens taak is het om leerlingen te leren rekenen met breuken? 
Binnen de middelbare school is niet altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor rekenen. 
Hoort het bij wiskunde of ook bij andere vakken? Wij horen graag de ideeën van de 
wiskundedocent hierover. 

Welke rol speelt de wiskundedocent in havo 4 daarbij? 
Specificeren van de groep waar wij ons op richten met het onderzoek: wiskundedocenten in 
havo 4 en hun leerlingen. 

Zijn de leerlingen in havo 4 voldoende vaardig in het rekenen met breuken? 
 Ook hier specificeren van de doelgroep. 
Is er tijd om rekenen met breuken te integreren in de wiskundeles? 

Het antwoord op deze vraag is natuurlijk subjectief, maar wel van groot belang voor de 
toepasbaarheid van ons onderzoek. Als docenten het curriculum nu al als te overladen ervaren, 
zullen ze daar niet ook nog rekenen met breuken bij willen hebben. 

Denkt u dat het integreren van rekenen met breuken in de wiskundeles nut heeft? 
Eigenlijk zouden we hier moeten toelichten wat we precies bedoelen met ‘nut’, maar misschien 
is het beter om de docent dit zelf in te laten vullen. Een docent zal namelijk alleen integreren 
van rekenen met breuken gaan toepassen als hij/zij zelf vindt dat het nut heeft. Een doel als 
“het halen van de rekentoets” hoeft geen doel voor de docent te zijn. 

Ziet u bezwaren bij het integreren van breuken in de reguliere wiskundeles? Zo ja, welke? 
Vrij open vraag naar mogelijke bezwaren. Wij hebben hier zelf wel ideeën over, maar we willen 
de docenten niet sturen met een suggestieve vraag. 

Welke rol speelt de grafische rekenmachine? 
Ook hier willen we geen suggestieve vraag stellen over de grafische rekenmachine. De docent 
kan hier zijn eigen mening kwijt. 

 
6. Hoe registreren we de informatie die we krijgen? 
Door te noteren op papier, want als het wordt opgenomen bestaat er een kans dat de docent niet alle 
informatie geeft die hij/zij wel zou geven als het anoniem blijft. Nadeel van deze methode is dat 
intonatie niet te lezen is in aantekeningen. Daarom is het van belang om de antwoorden zo snel mogelijk 
na het interview te verwerken. 
 
7. Introductie van het interview 
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Wij zijn eerstegraads wiskundedocenten in opleiding en doen een onderzoek naar het integreren van 
rekenopgaven in wiskundelessen. Met de invoering van de rekentoets staat rekenen opnieuw in de 
belangstelling. Wij richten ons specifiek op breuken. Een methode om meer aandacht te besteden aan 
breuken is het integreren van dit onderwerp in de reguliere wiskundelessen. Omdat u les geeft aan de 
doelgroep, 4 havo,  zijn wij zeer benieuwd naar uw visie op dit gebied. 
Met integreren van rekenopgaven met breuken bedoelen wij dat er in de wiskundeles gerekend wordt 
met breuken, ook als breuken niet het primaire onderwerp zijn. Bijvoorbeeld in een hoofdstuk over 
kansrekening komen in de opgave extra breuken voor. Leerlingen moeten daarmee oefenen en de 
docent besteed er aandacht aan hoe je dat ook al weer doet, door bijvoorbeeld de rekenregels op het 
bord te zetten. Zo komen leerlingen vaker bewust in aanraking met breuken en krijgen ze meer oefening 
dan nu het geval is. 
De antwoorden op dit interview worden schriftelijk genoteerd en dienen alleen voor de uitvoering van 
dit onderzoek. De respondent wordt in het verslag beschreven als een eerstegraads wiskundedocent 
onder een fictieve naam, en is dus achteraf niet te identificeren. Heeft u nog vragen voordat het 
interview begint? 
 
8. Steekwoorden en vragen op een overzichtelijke manier zodat het gebruikt kan worden voor het 
interview. 
 
Huidige situatie 
Hoe is het rekenonderwijs op deze school ingericht? 
Op welke manieren leren leerlingen op dit moment rekenen met breuken? 
Zijn de leerlingen in havo 4 voldoende vaardig in het rekenen met breuken? 
Welke rol speelt de grafische rekenmachine? 
 
Visie 
Vindt u dat er meer aandacht voor rekenen op deze school zou moeten zijn? 
Denkt u dat leerlingen voldoende voorbereid worden om de rekentoets te kunnen halen? 
Wiens taak is het om leerlingen te leren rekenen met breuken? 
Welke rol speelt de wiskundedocent in havo 4 daarbij? 
Denkt u dat integreren van rekenopgaven een goed idee is? 
 
Haalbaarheid 
Is er tijd om rekenen met breuken te integreren in de wiskundeles? 
Denkt u dat het integreren van rekenen met breuken in de wiskundeles nut heeft? 
Ziet u bezwaren bij het integreren van breuken in de reguliere wiskundeles? Zo ja, welke? 
 
 
9. Verdiepende vragen, volgorde van de vragen, zodat het op elkaar voortbouwt. 
De volgorde is aangepast zoals bij puntje 8. hierboven. Drie delen: huidige situatie, visie en 
haalbaarheid. De volgorde wordt daarmee chronologisch: eerst hoe het nu is, dan hoe men zou willen 
dat het wordt en dan of het haalbaar is om iets te veranderen. 
 
Huidige situatie 
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Hoe is het rekenonderwijs op deze school ingericht? 
• Doorvragen naar rekencoördinator, rol van rekenen bij verschillende vakken, aparte 

rekenlessen, buitenschoolse trainingen. Wat wordt er gedaan voor leerlingen die de rekentoets 
niet halen? Zouden die leerlingen gebaat zijn met integreren van oefening in de 
wiskundelessen? 

Op welke manieren leren leerlingen op dit moment rekenen met breuken? 
• Bij welke hoofdstukken in de methode komt rekenen met breuken terug? Hoe vaak wordt het 

getoetst? Hoe veel tijd wordt er in de les aan besteed? 
• Welke rol speelt de grafische rekenmachine? 

Zijn de leerlingen in havo 4 voldoende vaardig in het rekenen met breuken? 
• Waar blijkt dat uit? 
• Wat verstaat u onder verschillen tussen leerlingen? 
• Zijn er verschillen tussen leerlingen? 

 
Visie 
Vindt u dat er meer aandacht voor rekenen op deze school zou moeten zijn? 

• Waarom? 
Denkt u dat leerlingen voldoende voorbereid worden om de rekentoets te kunnen halen? 

• Zo nee, wat mist er nog in de voorbereiding? Kan de huidige voorbereiding effectiever? 
• Zo ja, zijn er verschillen tussen leerlingen? Kan de huidige voorbereiding effectiever? 

Wiens taak is het om leerlingen te leren rekenen met breuken? 
• Waarom deze personen/instituten? Hoe zit het met ouders / bovenbouwdocenten / 

onderbouwdocenten / basisschooldocenten / de middelbare school / de basisschool / de 
leerling zelf / uitgevers van schoolmethoden / de overheid? 

Welke rol speelt de wiskundedocent in havo 4 daarbij? 
• Waarom is er wel/geen rol voor de wiskundedocent? Welke rol is dat? Denkt u dat die rol 

voldoende wordt vervuld? 
Denkt u dat integreren van rekenopgaven een goed idee is? 

• Welke voordelen ziet u? Welke nadelen ziet u? Welke type leerlingen (sterk of zwak in rekenen, 
gemotiveerd, behoefte aan structuur) hebben hier het meeste baat bij? Waarom?  

 
Haalbaarheid 
Is er tijd om rekenen met breuken te integreren in de wiskundeles? 

• Zou er tijd voor rekenen met breuken gemaakt kunnen worden? Ten koste van welke vakinhoud 
zou dat gaan? 

Denkt u dat het integreren van rekenen met breuken in de wiskundeles nut heeft? 
• Kunt u omschrijven wanneer het voor u nut heeft? 

Ziet u bezwaren bij het integreren van breuken in de reguliere wiskundeles? 
• Zo ja, welke? 
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10. Einde van je interview 
Hartelijk dank voor uw deelname aan het interview. Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding 
van dit gesprek? Wij zullen de antwoorden verwerken en u een kopie van ons onderzoeksverslag 
toesturen. 
 
11. Pre-test je interview om te zien of er op de juiste plekken pauzes zitten en of het qua tijd goed in 
elkaar zit. 
Het interview hebben we getest op een medeleerling, maar nog niet op een docent. 
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11.2 Lesvoorbereidingen 
Lesvoorbereiding 18 juni 2015 2e lesuur, klas HAVO-4. 
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Student: 
Ruben Hinskens 

School: 
SCE 

Groep: Klas 
HAVO-4 

Uitvoering- 
datum: 
18-06-2015 

Lokaal: 50 

Lesonderwerp (vakinhoud): Omgekeerd evenredig 

Lesdoelstellingen: Na deze les moeten de leerlingen een omgekeerd evenredig verband 
kunnen herkennen en de formule ervan opstellen 
Verwachte of aangenomen beginsituatie: Een lokaal met smartboard. De leerlingen zitten 
in groepjes. 

Benodigde materialen: Smartboard en whiteboard. 

Bordgebruik: Links opgaven die de leerlingen moeten maken, in het midden zet ik de 
aantekening. Opgaven: 2 t/m 6 
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Fase Tijd Leerdoel Werkvormen Activiteit 
leerlingen 

Hulpmiddelen 

Inleiding 9:00 Kort vertellen wat de lesindeling 
is. 

Ik vertel. Leerlingen 
luisteren. 

Lesindeling: 
1) Klassikale uitleg 
2) Zelfstandig 
werken. 
 

Kern 9:05 Klassikale uitleg. 
Aan de hand van de theorie en 
opgave 6 het omgekeerd 
evenredigheidsbegrip uitleggen 

Ik vertel en de 
leerlingen 
luisteren en 
doen actief 
mee. 

Leerlingen 
luisteren en 
doen actief 
mee. 

Smartboard en 
whiteboard. 

 9:25 De leerlingen gaan zelfstandig 
aan de slag met de opgaven. 
Indien er vragen zijn over de 
voorkennis behandel ik die nog. 

Ik zet iedereen 
aan het werk en 
ga vragen 
beantwoorden. 
Leerlingen 
moeten zelf aan 
het werk en als 
ik klaar ben ga 
ik vragen 
beantwoorden. 

Leerlingen 
gaan 
zelfstandig 
aan het werk 
en stellen 
vragen indien 
nodig. 

 

Afsluiting 9:48 Les afsluiten.  
 
 

Leerlingen 
luisteren en 
pakken 
daarna hun 
tas in en 
verlaten het 
lokaal zodra 
de zoemer 
gaat. 
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Les donderdag 9 april 1e uur 
 
Bord midden 
Loodgieter werkt 𝑡 uur. 
Kosten zijn 𝐾 euro. 
𝐾 = 10𝑡 + 15 
 
𝐾 − 15 = 10𝑡 
𝐾
10

−
15
10

= 𝑡 
1
10
𝐾 − 1 1

2
= 𝑡  

𝑡 = 1
10
𝐾 − 1 1

2
  

Bij 𝐾 = 45 euro krijg je 𝑡 = 1
10
∙ 45 − 1 1

2
= 4 1

2
− 1 1

2
= 3 uur. 

Dit heet “t vrijmaken” of “t is uitgedrukt in K”. 
 
 
𝐿 = 3𝑝 − 5𝑞 + 100    en      𝑝 = 2𝑞 − 4 
Druk 𝐿 uit in 𝑞. 
𝐿 = 3(2𝑞 − 4) − 5𝑞 + 100 
𝐿 = 6𝑞 − 12 − 5𝑞 + 100 
𝐿 = 𝑞 + 88 
 
 
Eventueel opmerking over “Schrijf 𝐾 in de vorm 𝐾 = 𝑎𝑎 + 𝑏”, anders komen daar 
waarschijnlijk vragen over bij 3d en 4b. 
 
Huiswerk morgen 10 april: 1 t/m 6. 
 

-15 

:10 



14+17 april 4H B Exponenten en logaritmen 
 

Lesvoorbereidingsformulier 
 

Student: 
 
Inschrijfnummer: 
 
 

Wouter van der Heide 
 
0739052 
 

School: 
Groep + aantal: 
 
SchoolPracticumdocent: 
 
Opleidingsdocent / FCD: 
 

4H3 wiskunde A, 24 leerlingen 
 

Uitvoeringdatum: 
 
 
 
Lokaal:  
 
 
Datum: 

9-4-2015 
1e uur (8.20u-
9.10u) 
 
7-4-2015 

[Gecensureerd] 

Lesonderwerp (vakinhoud): 
Formules met twee variabelen 

Lesdoelstellingen: 
De leerlingen moeten 
  haakjes kunnen wegwerken, 
  variabelen kunnen vrijmaken (in lineaire formules), 
  variabelen kunnen uitdrukken in een andere variabele, 
  formules combineren door substitutie. 
Verwachte of aangenomen beginsituatie: 
[Gecensureerd] 
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Fase Tijd Leerdoel  
Inhouden / leerstof 

Activiteit leraar (werkvormen) Activiteit leerlingen Hulpmiddelen Controle  

Is het leerdoel bereikt? 
(per fase toetsen)   

Lesstart 8.20u N.v.t. Leerlingen begroeten bij de deur, 
zorgen dat iedereen klaar zit op 
zijn plek, mezelf voorstellen. 

Gaan zitten, boek en schrift open op 
tafel, stil zijn. 

Fotolijst, namen  

Klassikale 
uitleg 

8.25u Vrijmaken variabelen, 
substitutie 

Klassikale uitleg met vragen om 
de leerlingen actief bij de stof te 
betrekken. 

Luisteren, meedoen met vragen 
beantwoorden, aantekeningen 
maken. 

Schoolbord, 
stiften. 

 

Zelfstandig 
werken 

8.40u Opgaven 1 t/m 6 Actief rondlopen om vragen te 
beantwoorden. 

Opgaven maken en nakijken, vragen 
stellen indien nodig. 

Uitwerkingen, 
klassenplattegro
nd 

 

Evt. lastige 
opgave op 
het bord 
 
 

9.00u Opgave 3 of een 
voorbeeld dat aansluit bij 
de meeste vragen. 

Klassikaal bespreken lastige 
opgave. 

Meeschrijven, meedoen met vragen 
beantwoorden 

Uitwerking 
opgave, 
schoolbord, 
stiften. 

 

Afsluiting 
 
 

9.10u N.v.t. Orde houden, les afsluiten. Opruimen, blijven zitten tot de bel 
gaat. 

N.v.t.  
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Les 4H B dinsdag 14 april 
 
Herhaling negatieve en gebroken exponenten. Aan een paar leerlingen vragen wat ze nog 
weten/kunnen oplossen. 

𝑎2 ∙ 𝑎−3 = 𝑎2−3 = 𝑎−1 =
1
𝑎

 

(𝑎−2)4 = 𝑎−2∙4 = 𝑎−8 =
1
𝑎8

 

�
3
4
�
−2

=
1

�3
4�

2 =
1
9

16
=

16
9

= 1
7
9

 

100
1
2 = √100 = 10 

�1
𝑎

3
= �𝑎−13 = (𝑎−1)1/3 = 𝑎−1/3 =

1
√𝑎3  

𝑥2

√𝑥
= 𝑎2 ∙ 𝑎−

1
2 = 𝑎1

1
2 = 𝑎√𝑎 of = √𝑎3 

 
Oplossen vergelijkingen: 

𝑎1,2 = 4 geeft (𝑎1,2)
1
1,2 = 4

1
1,2 ≈ 3,17 

 

2 ∙ �𝑎3 + 5 = 45 

2 ∙ �𝑎3 = 40 
�𝑎3 = 20 

𝑎
3
2 = 20 

𝑎 = 20
1
3
2 = 20

2
3 ≈ 7,37 

 
Bord links 

Voor 𝑎 > 0 en 𝑎 > 0 geldt 𝑎𝑝 = 𝑎 geeft 𝑎 = 𝑎
1
𝑝 

 
 
Huiswerk ⌂  woensdag 15 april Hfst 6: t/m 15 
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Lesvoorbereidingsformulier 
 

Student: 
 
Inschrijfnummer: 
 
 

Wouter van der Heide 
 
0739052 
 

School: 
Groep + aantal: 
 
SchoolPracticumdocent: 
 
Opleidingsdocent / FCD: 
 

4H wiskunde B, 24 leerlingen 
 

Uitvoeringdatum: 
 
 
 
Lokaal:  
 
 
Datum: 

14-4-2015 
5e uur (11.40u-
12.25u) 
 
12-4-2015 

Aan welke competentie(‘s) wil ik deze les werken?    Hoe ga ik dat concreet doen? Hoe bepaal ik of er vooruitgang is geboekt? 
Organisatorisch competent –Hanteren procedures en afspraken Storend gedrag direct benoemen,  Feedback van begeleider, zelfreflectie. 
Orde houden is cruciaal om de klas onder controle te houden bijzondere aandacht voor [censuur] 
 . Consequenties verbinden aan niet 
 luisteren, zoals andere plekken geven. 
Lesonderwerp (vakinhoud): 
Exponenten 

Lesdoelstellingen: 
De leerlingen moeten 
  negatieve exponenten kunnen wegwerken, 
  machten met negatieve exponent als breuk schrijven, 
  gebroken exponenten kunnen wegwerken, 
  vergelijkingen met machten op kunnen lossen. 
Verwachte of aangenomen beginsituatie: 
Deze stof is vrijdag een keer heel snel behandeld. Dat was doorduwen vrijdag het zevende uur, dus deze les moet dat nog eens herhaald worden en 
getest worden hoeveel er is blijven hangen. 
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Fase Tijd Leerdoel  
Inhouden / leerstof 

Activiteit leraar (werkvormen) Activiteit leerlingen Hulpmiddelen Controle  

Is het leerdoel bereikt? 
(per fase toetsen)   

Lesstart 11.40u N.v.t. Zorgen dat iedereen klaar zit op 
zijn plek. 

Gaan zitten, boek en schrift open op 
tafel, stil zijn. 

Klassenplattegro
nd 

 

Herhaling 
machten 

11.45u Negatieve en gebroken 
exponenten 

Een paar leerlingen vragen hoe ze 
een opgave met machten aan 
zouden pakken, eventuele vragen 
behandelen 

Luisteren, meeschrijven, opdrachten 
maken, vragen stellen. 

Beamer, 
schoolbord, 
stiften. 

 

Klassikale 
uitleg 

11.55u Vergelijkingen met 
machten 

Klassikale uitleg met vragen om 
de leerlingen bij de stof te 
betrekken. 

Luisteren, meedoen met vragen 
beantwoorden, meeschrijven. 

Schoolbord, 
stiften. 

 

Zelfstandig 
werken 
 
 

12.05u t/m 15 Rondlopen, vragen 
beantwoorden. 

Opgaven maken, nakijken, eventueel 
vragen stellen. 

Nakijkmappen  

Afsluiting 
 
 

12.25u N.v.t. Orde houden, les afsluiten. Opruimen, blijven zitten tot de bel 
gaat. 

N.v.t.  
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Les vrijdag 5 juni 2e uur 
 
 
Bord links 

 
 
Bord midden 
Rekenen met kansen 
 

𝑃(1 EN 1) =
2
4
∙

1
3

=
2

12
=

1
6

 

Het woord EN geeft aan dat je ∙ moet gebruiken, dit heet de productregel. 
Het woord OF geeft aan dat je + moet gebruiken, dit heet de somregel. 

𝑃(eerste schijf 1 OF 2) = 𝑃(1) +  𝑃(2) =
2
4

+
1
4

=
3
4

 

[Gelijk zeggen dat het drie van de vier vlakken zijn mag ook] 

𝑃(een 1 en een 2) = 𝑃(1 2) + 𝑃(2 1) =  
2
4
∙

1
3

+
1
4
∙

1
3

=
2

12
+

1
12

=
3

12
=

1
4

 

 
𝑃(minstens één 1) = 𝑃(1 1) + 𝑃(1 2) + 𝑃(1 3) + 𝑃(2 1) + 𝑃(3 1)

=
1
6

+
2

12
+

2
12

+
1
4
∙

1
3

+
1
4
∙

1
3

=
8

12
=

2
3

 

Dat kan makkelijker met de complementregel. 

𝑃(minstens één 1) = 1 − 𝑃(geen enkele 1) = 1 −
2
4
∙

2
3

= 1 −
4

12
=

2
3

 

 
Huiswerk ⌂   woensdag 10 juni: t/m 8 



14+17 april 4H B Exponenten en logaritmen 
 

Lesvoorbereidingsformulier 
 

Student: 
 
Inschrijfnummer: 
 
 

Wouter van der Heide 
 
0739052 
 

School: 
Groep + aantal: 
 
SchoolPracticumdocent: 
 
Opleidingsdocent / FCD: 
 

4H3 wiskunde A, 24 leerlingen 
 

Uitvoeringdatum: 
 
 
 
Lokaal:  
 
 
Datum: 

5-6-2015 
2e uur (9.10u-
10.00u) 
 
1-6-2015 

Aan welke competentie(‘s) wil ik deze les werken?    Hoe ga ik dat concreet doen? Hoe bepaal ik of er vooruitgang is geboekt? 
Interpersoonlijk competent – Samenwerking Iedereen aan het werk zetten, mensen    Zelfreflectie, feedback van begeleider(s) 
 die niets doen aanspreken, aangeven 
 dat ze met het nieuwe hoofdstuk mooi een 
 nieuwe start kunnen maken. 
Lesonderwerp (vakinhoud): 
Productregel, somregel, complementregel 

Lesdoelstellingen: 
De leerlingen moeten 
  de complementregel kunnen toepassen, 
  de productregel kunnen toepassen, 
  de somregel kunnen toepassen,  
  combinaties van de bovenstaande regels kunnen gebruiken. 
Verwachte of aangenomen beginsituatie: 
Al deze stof is al eens behandeld, de lastigste onderwerpen zijn het opstellen van trendlijnen en differentiequotiënten binnen een context.  
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Fase Tijd Leerdoel  
Inhouden / leerstof 

Activiteit leraar (werkvormen) Activiteit leerlingen Hulpmiddelen Controle  

Is het leerdoel bereikt? 
(per fase toetsen)   

Lesstart 9.10u N.v.t. Leerlingen begroeten bij de deur, 
zorgen dat iedereen klaar zit op 
zijn plek. 

Gaan zitten, boek en schrift open op 
tafel, stil zijn. 

Fotolijst, namen  

Klassikale 
uitleg 

9.15u Productregel, somregel Klassikale uitleg met vragen om 
de leerlingen bij de stof te 
betrekken. 

Luisteren, aantekeningen maken, 
meedoen met vragen beantwoorden. 

Schoolbord, 
stiften. 

 

Zelfstandig 
werken 

9.30u Kansrekenen Actief rondlopen om vragen te 
beantwoorden. 

Opgaven maken en nakijken, vragen 
stellen indien nodig. 

Uitwerkingen, 
klassenplattegro
nd 

 

Klassikale 
uitleg 

9.50u Complementregel Klassikale uitleg met vragen om 
de leerlingen bij de stof te 
betrekken. 

Luisteren, meedenken, 
aantekeningen maken. 

Schoolbord, 
stiften. 

 

Afsluiting 
 
 

10.00u N.v.t. Orde houden, les afsluiten. Opruimen, blijven zitten tot de bel 
gaat. 

N.v.t.  
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11.3 Reflectie lessen 4 en 5 juni m.b.t. rekenen 
 
Havo 4, wiskunde A 
 
In deze lessen wordt een start gemaakt met het nieuwe hoofdstuk over kansrekening. In dit 
hoofdstuk komen veel breuken voor in de opgaven. Daarom is het van belang dat de leerlingen 
vaardig genoeg zijn met rekenen met breuken, zodat ze meer over kansrekening kunnen leren. 
Om bijvoorbeeld de productregel voor onafhankelijke kansen te gebruiken moet een leerling 
wel breuken kunnen vermenigvuldigen. 
In de methode, Getal en Ruimte, is een paragraaf ‘voorkennis’ opgenomen over breuken. Hierin 
komt optellen en vermenigvuldigen van breuken aan bod, zowel met getallen als met letters. 

Het boek presenteert dit met een informatieblokje met de regels 𝑎
𝑐
∙ 𝑏
𝑑

= 𝑎𝑏
𝑐𝑑

 en 𝑎
𝑐

+ 𝑏
𝑑

= 𝑎𝑑+𝑏𝑐
𝑐𝑑

. 

Ook worden enkele voorbeelden gegeven. 
Uit ervaring weet ik dat leerlingen, zeker bij wiskunde A in havo 4, dit soort abstracte regels 
moeilijk te lezen vinden. Ze zien liever een concreet voorbeeld met getallen die ze kennen. 
Daarom begon ik de les met opgaven zoals  
2
3
∙

4
5

=
2 ∙ 4
3 ∙ 5

=
8

15
 

Ik schrijf de som op het bord en vraag wat het antwoord is. In deze les noemden leerlingen 
behalve het correcte antwoord ook een aantal zelfverzonnen rekenregels (voorbeeld: 
gelijknamig willen maken). Uiteindelijk wordt de klas het erover eens dat je de noemers en de 
tellers afzonderlijk moet vermenigvuldigen. Voor diegenen die nog twijfelen, schrijf ik een 
tweede makkelijk getallenvoorbeeld op het bord. 
 
Als de rekenregel weer opgefrist is met getallen, volgen voorbeelden met letters.  
3
𝑎
∙
𝑎 − 2
𝑎

=
3𝑎 − 6
𝑎2

 

5 ∙
𝑏
𝑎
∙

𝑎
𝑏 − 4

=
5𝑏
𝑎
∙

𝑎
𝑏 − 4

=
5𝑎𝑏

𝑎(𝑏 − 4)
=

5𝑏
𝑏 − 4

 

Dit vinden de leerlingen veel lastiger. In het eerste voorbeeld vergeten ze bijvoorbeeld de -2 
ook te vermenigvuldigen met 3. De oplossing is haakjes zetten en hetzelfde patroon volgen als 

met getallen. Ook tussenstappen als 5 ∙ 𝑏
𝑎

= 5
1
∙ 𝑏
𝑎

= 5𝑏
𝑎

 helpen om te ‘zien’ wat er gebeurt. In de 

les oefenen leerlingen met een aantal soortgelijke opdrachten. In principe is het letterrekenen 
met breuken minder belangrijk voor kansrekening, maar een voordeel is wel dat deze 
opdrachten uit het hoofd gemaakt moeten worden. De grafische rekenmachine helpt hier niet 
bij. Zo leren leerlingen de sommen zonder rekenmachine maken, net als in de rekentoets, 
zonder dat het gebruik van dit hulpmiddel expliciet verboden wordt. 
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Naast vermenigvuldiging zijn er soortgelijke voorbeelden voor optelling. Voorbeeldopgaven zijn  
𝑎
𝑏

+
𝑎 − 1
𝑏

=
𝑎 + 𝑎 − 1

𝑏
=

2𝑎 − 1
𝑏

 

3 ∙
𝑎
7

+ 2 ∙
3 − 𝑎

7
=

3𝑎
7

+
6 − 2𝑎

7
=
𝑎 + 6

7
 

Er is bewust voor gekozen om de leerlingen de breuken niet gelijknamig te laten maken. Zo 
hoeven ze niet te veel tegelijk en kunnen ze focussen op de rekenregels voor gelijknamige 
breuken. 
In dit hoofdstuk is gelijknamig maken bovendien minder relevant. In een kansrekening context 
gaan de vraagstukken vaak al om gelijknamige breuken. Bij opgaven met twee dobbelstenen is 
de noemer bijvoorbeeld 36ste. Op een schijf verdeeld in 2 rode, 1 blauw, 1 geel en 1 groen vlak 

van gelijke grootte, krijg je P(rood of blauw)=2
5

+ 1
5

= 3
5
. Het gelijknamig maken van breuken is 

hier dus een didactische omissie, zodat de leerlingen niet te veel tegelijk hoeven te leren. 
 
In de vervolgles worden breuken nog meer geïntegreerd in de context van kansrekening. 
Kansen zijn in dit hoofdstuk vaak breuken. In het bijzonder in mijn lessen, want ik wil extra 

aandacht besteden aan breuken. Kansen noteer ik dus ook consistent als breuk ( 3
10

) en niet als 

decimaal getal (0,3).  
Vermenigvuldigen van kansen/breuken komt voor bij gebeurtenissen die beide gebeuren. Dit 
wordt aangegeven met het woordje EN en heet de productregel. Optelling wordt aangegeven 
met het woordje OF en heet de somregel.  

 
 

𝑃(1 EN 1) =
2
4
∙

1
3

=
2

12
=

1
6

 

Het woord EN geeft aan dat je ∙ moet gebruiken, dit heet de productregel. 
Het woord OF geeft aan dat je + moet gebruiken, dit heet de somregel. 

𝑃(eerste schijf 1 OF 2) = 𝑃(1) +  𝑃(2) =
2
4

+
1
4

=
3
4

 

[Gelijk zeggen dat het drie van de vier vlakken zijn mag ook] 

𝑃(een 1 en een 2) = 𝑃(1 2) + 𝑃(2 1) =  
2
4
∙

1
3

+
1
4
∙

1
3

=
2

12
+

1
12

=
3

12
=

1
4
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𝑃(minstens één 1) = 𝑃(1 1) + 𝑃(1 2) + 𝑃(1 3) + 𝑃(2 1) + 𝑃(3 1)

=
1
6

+
2

12
+

2
12

+
1
4
∙

1
3

+
1
4
∙

1
3

=
8

12
=

2
3

 

Dat kan makkelijker met de complementregel. 

𝑃(minstens één 1) = 1 − 𝑃(geen enkele 1) = 1 −
2
4
∙

2
3

= 1 −
4

12
=

2
3

 

 
Bij het oefenen met de productregel, somregel en complementregel komen veel breuken voor. 
Om extra aandacht te besteden aan de breuken, mogen de leerlingen hier geen grafische 
rekenmachine voor gebruiken. Anders typen ze namelijk elke som in zonder erbij na te denken. 
Dat is geen goede voorbereiding op de rekentoets. 
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11.4 Samenwerkingsreflecties en -evaluaties 
 
Reflectie Ruben Hinskens 
 
De samenwerking met Wouter van der Heide verliep goed. Wouter heeft net als ik een 
wiskundige achtergrond, waar het schrijven van een onderzoeksplan niet vaak aan bod is 
gekomen. We hadden allebei geen ervaring met onderzoek in het onderwijs, dus met name het 
theoretisch kader en de onderzoeksvragen waren voor ons erg lastig om het goed te 
formuleren. Kortom, we wisten niet wat er van ons verwacht werd en daar konden we elkaar 
ook niet goed bij helpen. 
In de eerste periode van het onderzoek hadden Wouter en ik stage, waardoor het onderzoek 
wat vertraging op liep. Toen we daarna meer tijd hadden zijn we wekelijks bij elkaar gaan zitten 
om aan het onderzoek en verslag te werken. Dit heb ik als zeer prettig ervaren en Wouter heeft 
ook gewoon zijn taken goed uitgevoerd. Naar mijn idee vulden we elkaar goed aan en we keken 
kritisch naar elkaars werk, waardoor we grote verbeterstappen hebben kunnen maken. 
Daarnaast was er weinig gelegenheid op de stagescholen om het onderzoek uit te voeren, maar 
ook daar hebben we samen oplossingen voor gezocht en gevonden.  
Na de zomervakantie was dit voor ons lastiger, omdat we het erg druk hadden met andere 
vakken. Echter is dit toch goed gegaan, doordat we regelmatig samen alle feedback hebben 
doorgenomen van onze begeleider om veel te leren van de manier van formuleren in een 
onderzoek van onderwijs. 
Het onderzoek zelf ging daarentegen wel goed. Het was erg leuk om de lessen te geven en onze 
stagebegeleiders te interviewen. Wouter heeft hetzelfde op zijn stageschool uitgevoerd, 
waardoor we veel konden vergelijken.  
Het contact met Wouter verliep ook goed. We hebben elkaar via WhatsApp, Skype, google docs 
en dropbox goed op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen in het nieuws en in het 
onderzoek, zelfs in vakanties en weekenden als we niet konden afspreken om aan het 
onderzoek te werken. 
We hebben een soort van natuurlijke taakverdeling aangehouden. Bij iedere taak was er wel 
één van ons twee die aangaf het te willen doen. Hierdoor zijn er eigenlijk ook geen conflicten 
ontstaan of andere samenwerkingsproblemen. Het was erg leuk en leerzaam om met Wouter 
aan dit onderzoek te werken. 
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Reflectie Wouter van der Heide 
 
Het afgelopen jaar heb ik samen met Ruben Hinskens samengewerkt aan onderzoek van 
onderwijs. In deze reflectie zal ik kort toelichten hoe die samenwerking verlopen is. Allereerst 
ben ik erg blij dat ik dit onderzoek in een tweetal heb kunnen uitvoeren. Samen kun je meer 
doen en dat komt het nut van het project ten goede. Omdat we bijvoorbeeld allebei een 
stageschool hadden konden we makkelijker verschillende perspectieven vergelijken en meer 
lessen geven. Als ik dit onderzoek alleen had moeten doen was het waarschijnlijk kleinschaliger 
en minder relevant geworden. 
Een van de voordelen van samenwerken met Ruben is dat hij dezelfde wiskundeopleiding volgt 
als ik en ik hem dus al meer dan vijf jaar ken. Die achtergrond betekent dat we hetzelfde 
denken over veel dingen. Zo waren we het bijvoorbeeld snel eens over de onderwerpen waar 
we rekenen in konden integreren. Tegelijk is het ook een nadeel als je te veel op elkaar lijkt. We 
delen zwakke punten bij het helder schrijven van een verslag en trappen in dezelfde valkuilen 
bij het plannen. Daar hadden we dus een begeleider voor nodig. Ook hebben we een 
soortgelijke persoonlijke mening over de rekentoets die het onderzoek niet mag kleuren. Dat is 
volgens mij wel gelukt. 
Tijdens het onderzoek hebben we veel samen in dezelfde ruimte gewerkt, dus naast elkaar met 
ieder een laptop. Daarbij vroegen we elkaar regelmatig dingen, bijvoorbeeld “Hoe kan ik dit het 
beste opschrijven?”, “Wat bedoel je hier?” of “Gebruiken jouw leerlingen hier een 
rekenmachine voor?”. Dat vond ik de meest effectieve manier van werken. Verder hebben we 
ook individueel gewerkt en elkaar op de hoogte gehouden via whatsapp, mail en skype of door 
samen in dezelfde dropbox/google docs te werken. Op die manier wisten we altijd van elkaar 
waar we mee bezig waren en deden we geen dubbel werk. 
Het belangrijkste verbeterpunt in onze samenwerking vind ik de planning. We hadden het 
afgelopen jaar erg druk met stage lopen en dit jaar was ik aan het afstuderen voor mijn 
wiskundeopleiding en had Ruben nog een flink pakket wiskundevakken. Dat betekende dat het 
lastig was om genoeg tijd te vinden voor ons onderzoek. Daarnaast hadden we het schrijven 
van een onderzoeksplan en verslag onderschat, dus het duurde langer dan gepland. Gelukkig 
waren we dit jaar allebei in de gelegenheid om op woensdagochtend te werken. Dan zie je 
gestage vooruitgang en dat levert een stuk minder stress op dan af en toe heel hard naar een 
deadline toe werken. 
Al met al ben ik heel tevreden over de samenwerking met Ruben. We hebben de taken eerlijk 
verdeeld, hij was altijd bereikbaar, hield me op de hoogte en kwam zijn afspraken na. Hij is 
iemand waar je op kunt vertrouwen. Hij deed zijn werk prima, maar durfde mij ook dingen te 
vragen als hij twijfelde en was omgekeerd ook altijd bereid om mij te helpen. Ik ben blij dat ik 
met Ruben heb mogen samenwerken. 
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