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Samenvatting 

In dit onderzoek wordt bekeken hoe wiskundedocenten omgaan met het 

inschatten van het begripsniveau van hun leerlingen. Onder begripsniveau 

wordt hier het “Van Hiele niveau” verstaan, genoemd naar de Nederlandse 

wiskundedidacticus Pierre van Hiele. Er zijn vijf docenten bij het 

onderzoek betrokken geweest, en van elke docent twee van hun klassen. 

Eerst wordt aan zowel leerlingen als docenten een bestaande 

meetkundetoets voorgelegd die bedoeld is om het Van Hiele niveau te 

testen. De docenten moesten daarbij inschatten hoe goed hun eigen 

leerlingen zouden scoren. Daarnaast heeft er een interview met de 

betrokken docenten plaatsgevonden waarin de docenten vertellen wat zij 

onder begripsniveau verstaan en hoe zij daarmee omgaan.  

De inschattingen van de docenten bleken ver uit elkaar te liggen. De ene 

docent lijkt zijn leerlingen te overschatten, terwijl een andere zijn 

leerlingen duidelijk te laag inschat. De term begripsniveau had ook niet bij 

alle docenten dezelfde lading, de naam Van Hiele was slechts bij één 

docent bekend. Het omgaan met begripsniveau en het inschatten daarvan 

werd dan ook niet zozeer ondersteund door theorieën, als wel door 

ervaring.    
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1. Inleiding 

Als docent wiskunde kom ik regelmatig in de situatie dat leerlingen te kennen 

geven niet te begrijpen wat ik zojuist heb uitgelegd. Soms wil een nieuwe 

uitleg , vanuit een ander perspectief, of met meer tussenstappen dan wel 

helpen. Soms moet de docent zijn hele uitleg herzien en vanuit een ander 

startpunt (op een lager niveau) beginnen. In veel gevallen ontstaat er dan 

onrust in de klas en is de missie van de docent mislukt.  De lezer, die 

misschien geen wiskundedocent is, zal zich vast wel herkennen in deze 

situatie. Als leerling raak je niet bijzonder gemotiveerd door deze gang van 

zaken.                    

Oorzaak van deze situatie kan zijn dat de docent het begripsniveau van de 

leerlingen niet juist heeft ingeschat. Uit eigen ervaring en uit gesprekken met 

collega’s hierover krijg ik de indruk dat de hierboven geschetste situatie geen 

uitzondering is. Daarnaast is er recent onderzoek (Schutte, 2010) waaruit 

blijkt dat wiskunde docenten het algebraniveau van leerlingen overschatten. 

Weliswaar draaide dit onderzoek niet om begripsniveau, maar ook hier bleken 

de leerlingen minder goed te scoren op “inzichtvragen” dan wiskundedocenten 

dachten. 

Mijn probleemstelling is dan ook: omdat docenten het begripsniveau van hun 

leerlingen regelmatig verkeerd inschatten gaat waardevolle tijd verloren en 

verliezen leerlingen hun motivatie  met slechte resultaten als gevolg.   

Een aantal vragen dringt zich op. In welke mate schatten docenten het 

begripsniveau van hun leerlingen verkeerd in? Speelt ervaring of 

opleidingsniveau daarin een rol? Besteden docenten wel tijd aan het 

onderzoeken van het begripsniveau van hun leerlingen?  Hoe schatten 

docenten het begripsniveau van leerlingen?  En als een docent dan al een 

inschatting heeft gemaakt, hoe verwerkt hij dat in zijn lesvoorbereiding?   

 Het antwoord op de eerste vraag bepaalt of er echt wel sprake is van een 

probleem.  Dit kan algemeen zijn, een groot kwantitatief onderzoek met 

behulp van de, in dit onderzoek gebruikte, instrumenten zou daar antwoord 

op kunnen geven. Zo’n onderzoek zou ook kunnen opleveren dat het 

probleem zich voornamelijk afspeelt bij een bepaalde groep docenten 

(bijvoorbeeld hoog opgeleide zij-instromers) of een bepaalde leerlaag, 

bijvoorbeeld bij klas 1.                                                                                    

In dit onderzoek bekijk ik dit als individueel probleem. Je zou dan willen 

weten welke factoren een rol spelen bij het maken van de inschatting door de 

docent, en welke factoren volgens de docenten debet zijn aan verkeerde 

inschattingen. Ik heb voor deze benadering gekozen omdat zo misschien heel 

andere factoren aan het licht zouden kunnen komen dan ik a priori 

veronderstelde.  Een mogelijk kwantitatief vervolgonderzoek zou daarmee 

mogelijk een andere (betere) richting kunnen krijgen.    
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Ik onderzoek een kleine groep docenten van dezelfde school. Dit laatste om 

de individuele docenten met elkaar te kunnen vergelijken. Ze werken immers 

onder dezelfde omstandigheden en met vergelijkbare leerlingen.                 

De aard van het onderzoek is eigenlijk tweeledig. Eerst wordt op een 

kwantitatieve manier onderzocht in hoeverre de individuele docenten het 

begripsniveau van hun leerlingen al dan niet goed inschatten. Die cijfers 

worden vervolgens geanalyseerd, individueel en globaal.                                                                                               

Het tweede deel bestaat uit een individueel interview met alle betrokken 

docenten waarin naast de resultaten van de meetkundetest, o.a. ervaring, 

loopbaan, opleiding, eigen sociale achtergrond en  lesvoorbereiding aan de 

orde komen. dit tweede gedeelte zou ik eerder kwalitatief en beschrijvend 

willen noemen. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht  te krijgen in de 

factoren die een rol kunnen spelen bij het maken van adequate inschattingen 

door de docenten. 
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2. Theoretische achtergrond 

 

2.1. Korte beschrijving van de niveautheorie van 
Van Hiele 

Om een verschil in begripsniveau goed te kunnen onderzoeken moet je eerst 

precies definiëren wat je daarmee bedoelt. Daarnaast moet die definitie ook 

wel breed geaccepteerd zijn en moeten de gedefinieerde niveaus ook 

meetbaar zijn. In de wiskundedidactiek is de niveautheorie van Van Hiele(1. 

Van Hiele, 1986) een internationaal breed geaccepteerd concept.                                                         

In de jaren 60 en 70 is er door Pierre Van Hiele een basis gelegd voor de 

ontwikkeling van een niveautheorie van wiskundige leerprocessen. In een 

wiskundig  leerproces onderscheidt Van Hiele verschillende niveaus van 

denken over wiskunde.  Alvorens  een korte beschrijving te geven van deze 

niveaus is het goed om op te merken dat, in tegenstelling tot Piaget (Piaget, 

1950), de niveaus van Van Hiele geen ontwikkelingspsychologische stadia 

beschrijven. Het gaat  hier over het leerproces van de wiskunde zelf, en kan 

dus ook voor volwassenen gelden. Volgens Van Hiele kunnen leerlingen bij 

wie rekening wordt gehouden met het actuele niveau van hun leerproces, 

zeer vroeg een hoog begripsniveau bereiken. Anderzijds kan het aanspreken 

van een leerling op een te hoog niveau de leerling belemmeren in zijn 

ontwikkeling en zijn motivatie schaden.                                                                          

Een korte beschrijving van de niveaus: 

Grondniveau(visueel, intuïtief): de leerling bekijkt een object visueel of 

intuïtief. De herkenning van een gelijkbenige driehoek is vergelijkbaar met 

die van een boom of een koe.                                                                            

Eerste niveau(beschrijvend): een object wordt herkend aan zijn 

eigenschappen. Bijvoorbeeld  een gelijkbenige driehoek heeft twee gelijke 

zijden, of twee gelijke hoeken.  Wanneer de leerling deze eigenschappen 

herkent, zal hij er niet aan twijfelen dat hij te maken heeft met een 

gelijkbenige driehoek, ook als de driehoek slordig getekend is of als er sprake 

is van gezichtsbedrog.                                                               

Tweede niveau (informeel deductief).  Ook de eigenschappen zijn nu geen 

onderwerp van beschouwing meer. Het gaat nu om het verband tussen de 

eigenschappen; het gelijk zijn van twee zijden van een driehoek impliceert de 

gelijkheid van twee hoeken en andersom.                                               

Derde niveau(theoretisch deductief): Het gaat hier om het karakter van de 

verbanden tussen de eigenschappen. De  leerling ziet wat er bedoeld wordt 

met : “de gelijkheid van twee zijden van een driehoek impliceert dat ook 

twee hoeken overeenkomen.                                                                                          

Van Hiele beschrijft nog een hoger niveau. Leerlingen op dit niveau begrijpen 
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dan hoe de meetkunde is gestoeld op postulaten en axioma’s en kunnen ook 

met andere “meetkundes” dan de Euclidische overweg. Dit is niet echt van 

toepassing op het onderwijs in de eerste vier klassen van het V.O.. 

In het vervolg bedoel ik met “begripsniveau” steeds Van Hiele Niveau.  

2.2 Het testen van Van Hiele Niveau  

Het Van Hiele niveau van de leerlingen is goed kwantitatief te onderzoeken. 

Er zijn verschillende tests beschikbaar die leerlingen in een niveau indelen op 

basis van de behaalde resultaten. Die tests zijn, qua opzet en karakter, 

wezenlijk verschillend.  Wu (2003) en Usiskin (Usiskin, 1982) gebruiken, 

onafhankelijk van elkaar,  een meerkeuze- test bestaande uit een vrij groot 

aantal vragen. Burger en Shaugnessy  (Shaugnessy en Burger,1986) 

gebruiken een individuele test,  inclusief interview. Deze laatste is niet 

geschikt voor het kwantitatieve  onderzoek dat ik wil doen. Jaime en 

Gutierrez (Jaime and Gutierrez, 1994) stellen een test voor van slechts 

enkele vragen. Nadeel is echter dat  deze vragen open zijn en te veel werk 

opleveren voor een kwantitatief onderzoek.  De twee laatst genoemde tests 

zijn  misschien beter geschikt om  een adequaat en precies beeld te geven 

van het niveau van een enkele leerling of een kleine groep leerlingen. Om het 

verschil tussen docent en leerlingen te bepalen is het minder nodig om in 

individuele gevallen heel precies te zijn.                                                                          

De test van Usiskin (Usiskin, 1982)  lijkt een geschikt instrument. Op de 

betrouwbaarheid en validiteit wordt in hoofdstuk 4 ingegaan.    

2.3 Over het inschatten door docenten            
Van Hiele stelt dat het belangrijk is dat leerlingen onderwijs krijgen dat 

aansluit bij het begripsniveau dat op dat moment aanwezig is. Er zijn dan ook 

een groot aantal onderzoeken geweest om het Van Hiele Niveau van 

scholieren te meten. De hierboven genoemde auteurs zijn daar voorbeelden 

van. Opbrengsten van dit soort onderzoeken kunnen aanleiding zijn voor het 

ontwikkelen van nieuwe methoden, of voor aanpassen van bestaande 

methoden.                                                                                             

Docenten kunnen bij het inschatten van het begripsniveau van hun leerlingen 

dus gebruik maken van algemene kennis die daarover aanwezig is. Deels 

door zelf kennis te nemen van vakliteratuur, en deels door gebruik te maken 

van boeken waarin die kennis is verwerkt.             

Maar niet elke klas is gemiddeld! Er zijn meerdere factoren die het aanwezige 

begripsniveau in de klas kunnen beïnvloeden. Een belangrijke factor is 

natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs dat de leerlingen eerder hebben 

genoten. In de bovenbouw speelt ook clustering een grote rol. De leerlingen 

worden in groepen verdeeld afhankelijk van het gekozen vakkenpakket. Een 

klas met voornamelijk N&T leerlingen moet misschien wel hoger dan 

gemiddeld worden ingeschat.                          

Er ligt dus nog wel wat ruimte voor de docent om een eigen inschatting te 
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maken. Dat die inschatting van belang is voor de leerlingen heeft niet alleen 

te maken met de theorie van Van Hiele.                                                            

In de jaren zestig hebben Rosenthal en Jacobson (Rosenthal en Jacobson, 

1968) met een beroemd experiment al laten zien dat de verwachtingen van 

de docent echt invloed hebben op de prestaties van de leerlingen. Onderzoek 

van Spader (Spader, 2006) bevestigt dit.                                                         

Hier ligt een spanningsveld. Een hoge inschatting van het begripsniveau van 

de klas kan volgens Van Hiele leiden tot het afhaken van leerlingen die nog 

niet dat geschatte begripsniveau hebben.                                               

Verassend genoeg kon ik amper literatuur vinden over het inschatten door de 

docenten zelf. Schutte (Schutte, 2010) onderzoekt het inschatten van 

algebraniveau van leerlingen door docenten en vindt daarbij wel enige 

correlatie tussen de adequaatheid van die inschattingen en factoren als 

ervaring en opleidingsniveau van de docenten. Er zijn echter een paar grote 

verschillen tussen het onderzoek van Schutte en dit onderzoek.                        

Ten eerste wordt hier Van Hiele Niveau onderzocht, het gaat dan om 

begripsniveau ten aanzien van meetkunde. Bij Schutte gaat het om algebra. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen “routinevragen” en 

“ïnzichtvragen”. Deze laatste categorie zou interessant vergelijkingsmateriaal 

kunnen opleveren. Volgens Schutte spelen ervaring en opleiding wel een rol 

bij het adequaat inschatten van het niveau van de leerlingen. Meer 

ervaringen een hogere opleiding leidde tot minder overschatting van de 

leerlingen bij de categorie “inzichtvragen”.                                     

Ten tweede schatten de docenten in het onderzoek van Schutte een 

gemiddeld landelijk niveau in. Men kan zich afvragen in hoeverre die 

inschatting een projectie is van de inschatting van de eigen klassen.                  

In dit onderzoek gaat het om inschatten door de docent van de eigen klas, en 

wel om twee redenen.                                                                                      

De eerste reden volgt uit de theorie van Van Hiele. De docent moet zijn eigen 

leerlingen aanspreken op het juiste begripsniveau, dat is dus het niveau dat 

de docent goed moet kunnen inschatten.                   

De tweede reden is dat, zoals al eerder betoogd, het niveau van de eigen klas 

behoorlijk van het gemiddelde kan verschillen. Uit de resultaten van de 

meetkundetest in dit onderzoek komen die verschillen ook naar voren. Dit 

betekent dat de docenten ook meer aanknopingspunten hebben voor het 

maken van een schatting, en dat zou kunnen betekenen dat er veel meer 

factoren zijn die een rol spelen bij het maken van een inschatting van het 

begripsniveau.                                
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3. Vraagstelling 

Uit de literatuur en mijn eigen lespraktijk komt naar voren dat het juist 

inschatten van het begripsniveau van de leerlingen door de docenten van 

wezenlijk belang kan zijn voor de kwaliteit van de lessen. Daarnaast is 

gebleken (Schutte, 2010) dat het geenszins vanzelfsprekend is dat docenten 

een adequate inschatting kunnen maken van wat leerlingen kunnen. 

Misschien is het nog wel moeilijker om in te schatten wat leerlingen begrijpen 

of, beter gezegd, op dit moment in staat zijn te begrijpen. Onderwerp van 

onderzoek is dan ook het inschatten door de docenten.                                   

Voor de hand ligt om een aantal docenten een concrete inschatting te laten 

maken (door middel van een meetkundetest) en die te toetsen. Dit leidt tot 

de eerste onderzoeksvraag:  

1. In hoeverre wijken de resultaten van de leerlingen voor de meetkundetest 

af van de inschatting door hun docent? 

Naar aanleiding van de meetkundetest en antwoorden op die eerste vraag, 

laat zich de tweede vraag stellen:  

2. Hoe komen docenten tot een inschatting van het begripsniveau van hun 

leerlingen en welke factoren spelen daarbij een rol? 

Antwoorden op deze tweede vraag zullen gevonden moeten worden door 

middel van interviews met de betrokken docenten.  
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4. Opzet van het onderzoek 

4.1.   In het kort 

Het onderzoek bestond uit drie delen. Ten eerste een meetkundetoets 

voor leerlingen. Daarnaast werd diezelfde toets ook aan de docenten 

voorgelegd. Nadat de docenten zelf deze toets hadden gemaakt 

moesten ze per vraag een inschatting geven van de score van de 

leerlingen. Doel hiervan was om te weten te komen in welke mate de 

docenten het begripsniveau van de leerlingen juist konden inschatten. 

De precieze opzet hiervan wordt besproken in 4.3 en 4.4.                                 

Het derde deel bestond uit een individueel interview met elke docent. 

Dit met als doel meer te weten te komen over welke factoren een rol 

spelen bij het inschatten door de docenten en hoe docenten hier mee 

om gaan. De opzet van dit interview is terug te vinden in 4.5. 

4.2. De respondenten 

Objecten van onderzoek waren vijf wiskundedocenten van het Stedelijk 

Gymnasium Breda. De reden voor die keuze was een praktische, ik ben zelf 

ook werkzaam op die school en kon op deze manier makkelijk afspraken 

maken. Bovendien was ik er van overtuigd dat zowel de docenten als de 

leerlingen serieus zouden meewerken aan het onderzoek. 

Daarnaast hebben per docent twee klassen van deze docent meegewerkt aan 

de meetkundetest. De grootte van de klassen varieerde van 20 tot en met 27 

leerlingen. Gekozen is, in overleg met de docenten voor eerste, tweede, 

derde of vierde klassen met wiskunde B. Reden daarvoor was het drukke 

rooster van de vijfde en zesde klassen. Voordeel was dat er zo meerdere 

klassen uit dezelfde leerlaag gekozen werden zodat er ook vergeleken kon 

worden. De klassen werden door de docenten in overleg met mij uitgekozen. 

De keuze hing in grote mate af van het rooster, ik wilde namelijk ook graag 

zelf bij de afname aanwezig zijn om te kunnen zien of alles wel zo liep als ik 

me had voorgesteld en of in alle klassen dezelfde condities aanwezig waren.                

Hier volgt een korte profielschets van de docenten die hebben meegewerkt 

aan dit onderzoek.         

                                                                                                          

Docent A: 40+,  ruim 20 jaar ervaring. Opleiding: eerstegraads 

lerarenopleiding België. Geeft in de onderbouw en bovenbouw les, vooral 

wiskunde A, ook wel B.                                                             

Docent B: 50+,  ruim 25 jaar ervaring voornamelijk Havo/VWO. Opleiding: 

eerstegraads lerarenopleiding. Geeft les in onderbouw, maar meer in 

bovenbouw. Zowel wiskunde A,B en D.                                      

Docent C: 40+, 20 jaar ervaring, Opleiding: tweedegraads. Geeft 
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voornamelijk les in de onderbouw. Soms in bovenbouw, eerder wiskunde A.                     

Docent D: 50+, ruim 30 jaar ervaring, bijna helemaal op deze school. 

Opleiding: universiteit, wiskunde. Geeft in onder- en bovenbouw les. 

Wiskunde A,B en ook wel eens D.                                                                                      

Docent E: 50+, ruim 25 jaar ervaring op alle niveaus. Heeft ook gedoceerd 

aan lerarenopleiding. Opleiding: universiteit, wiskunde. Geeft les in 

onderbouw en bovenbouw, wiskunde A en B. 

4.3. De meetkundetoets voor de leerlingen  

Zoals in 2.2aangegeven heb ik gekozen om een bestaande test van Usiskin 

(Usiskin, 1982) te gebruiken om te kijken of de docenten een goede schatting 

konden geven van het Van Hiele Niveau van hun leerlingen. De originele test 

bestaat uit 25 meerkeuzevragen, voornamelijk over  meetkunde. De vragen 

zijn ingedeeld in groepjes van vijf. Elke groep van vijf vragen beslaat één “van 

Hiele Niveau”.  Ik heb deze test vertaald en de laatste vijf vragen (die het 

allerhoogste niveau beslaan) geschrapt. Dit hoogste niveau speelt geen rol in 

de wiskundelessen tot niveau klas5 wiskunde B.                                                                                 

Usiskin gaat in zijn werk in op de betrouwbaarheid en validiteit van de test.  

Er worden regels en adviezen gegeven met betrekking tot de omstandigheden 

en instructie van zowel leerlingen als docenten.  Deze instructies heb ik vrij 

vertaald naar dit onderzoek en zijn te vinden in de bijlagen onder A. 

Desondanks beoordeelt Usiskin de betrouwbaarheid van zijn test als niet erg 

hoog. Reden daarvoor is dat het aantal vragen (vijf) per Van Hiele Niveau laag 

is. Doel van mijn onderzoek is niet (zoals Usiskin) de leerlingen in te delen 

naar Van Hiele Niveau maar om per vraag de score te vergelijken met de 

schatting door de docent. De reden voor de lage betrouwbaarheid die Usiskin 

geeft gaat daarom niet op.                                                                      

Een extra maatregel om de betrouwbaarheid te vergroten is ervoor te zorgen 

dat de leerlingen hun best doen. Het werk wordt door mij nagekeken en het 

aantal fouten wordt per leerling geteld en aan de docent doorgegeven. De 

docenten overleggen voor dat zij de test zelf invullen, met de klas op welke 

wijze dit resultaat meetelt voor het rapport. Een dergelijke regeling wordt 

reeds toegepast bij de Kangaroe wedstrijden op het Stedelijk Gymnasium 

Breda en werkt naar tevredenheid. Dit verhoogt tevens de betrouwbaarheid 

van de schatting door de docent.  Verder zijn de volgende punten wel van 

belang voor de betrouwbaarheid van de test. 

- Leerlingen hebben ervaring met meerkeuze toetsen. Bij verschillende 

vakken worden deze regelmatig gebruikt. 

- Leerlingen wordt wel verteld dat het onderzoek gaat over hoe de docenten 

het begripsniveau van de leerlingen inschatten, maar niet dat het gaat om 

een voorspelling van de docent die voor ze staat over hun eigen prestatie. 

In paragraaf 4.4.2 waarin verslag wordt gedaan van de uitvoering van de test 

zijn meer argumenten te vinden die de betrouwbaarheid van de 
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meetkundetest voor leerlingen ondersteunen.                                                                                                                         

Het is overigens  niet de bedoeling van dit onderzoek om de resultaten van de 

leerlingen in dit onderzoek te vergelijken met die van leerlingen uit het 

originele onderzoek van Usiskin zelf. Wel kan het soms interessant zijn om 

resultaten bij specifieke vragen te vergelijken. Het gaat dan om relatieve 

verschillen in resultaat bij verschillende vragen. Je zou je bijvoorbeeld kunnen 

afvragen of vraag 5 bij de originele test ook zoveel slechter is gemaakt dan 

de vragen 1 tot en met 4.  

Wat betreft de validiteit kan opgemerkt worden dat er correlatie tussen “Van 

Hiele niveau” , gemeten met het onderhavige instrument, en 

meetkundeprestaties is aangetoond (Usiskin, 1982) en dit lijkt de 

niveautheorie te legitimeren. 

4.4. De meetkundetoets voor de docenten
  

4.4.1. Opzet 

De test voor de docenten gaat als volgt in zijn werk. Eerst krijgen de 

docenten de “Usiskin test”.  De docent moet nu bij elke vraag een percentage 

invullen bij het goede antwoord. Dit is het percentage van de leerlingen dat 

voor dit antwoord kiest, volgens de docent. De docent doet dit voor een 

aantal klassen van verschillend leerjaar. Daarnaast vult de docent een aantal 

persoonlijke gegevens in zoals ervaring, leeftijd en vooropleiding. Het 

antwoordformulier voor docenten is terug te vinden in de bijlagen.   

Later die week neem ik de toetsen zelf af in de betreffende klassen. Dit heeft 

als voordeel dat alle leerlingen exact dezelfde instructie krijgen, en de 

docenten een uurtje vrij.                      

De validiteit van dit instrument hangt nauw samen met die van de 

meetkundetoets voor de leerlingen. Als dat instrument weergeeft wat het 

gemiddelde begripsniveau van de klas is, dan geeft de geschatte score door 

de docent weer of hij het begripsniveau van de klas goed inschat.   

Belangrijk voor de betrouwbaarheid is ook dat alle docenten vrijuit konden 

antwoorden. Allen hebben een vast contract en gaven aan geen bezwaar te 

hebben tegen publicatie.                                                                                           

De betrouwbaarheid van dit instrument wordt gegarandeerd door het feit dat 

de docenten precies op de hoogte waren van de omstandigheden en 

instructies voor de leerlingen. Er zijn daar, na het invullen van de test ook 

geen wijzigingen in opgetreden.  
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4.4.2. Verslag van de meetkundetoets voor 

leerlingen en docenten en implicaties m.b.t. 

de betrouwbaarheid  

In alle klassen is de test door mij persoonlijk afgenomen, in aanwezigheid van 

de docent. In alle gevallen is  de toets ordelijk verlopen en heersten dezelfde 

omstandigheden als tijdens “normale proefwerken”. In alle gevallen is de 

toets door de docenten vooraf gemaakt of, in één geval, tijdens de afname 

maar wel in een andere ruimte. 

 In geen geval hadden de docenten de leerlingen van te voren ingelicht over  

de toets. Het is dus niet waarschijnlijk dat een deel van de leerlingen enige 

voorkennis had. De in paragraaf 4.3 genoemde afspraken over het eventueel 

meetellen voor het rapport zijn dus direct voor aanvang van de test gemaakt 

door de docent.                                                       

In het originele werk (Usiskin, 1982) staan aanwijzingen m.b.t. de uitvoering 

van de test. Ik heb daar enkele aanvullingen en veranderingen in 

aangebracht: 

- De originele test besloeg 25 vragen. De leerlingen kregen daar 35 minuten 

voor. Ik heb dat vertaald naar 30 minuten voor 20 vragen.  De laatste vijf 

vragen gaan over het hoogste Van Hiele Niveau en waren mijns inziens veel 

te moeilijk voor leerlingen uit klas 1 tot en met 4.  

- Als leerlingen het antwoord niet weten, moeten ze gokken. Hier staat niets 

speciaals over in de originele tekst. Het was evengoed mogelijk om hier een 

andere keuze te maken, belangrijk is vooral dat de docenten hiervan op de 

hoogte waren voordat de test werd afgenomen bij de docenten zelf. 

- Leerlingen mogen een geodriehoek gebruiken. Origineel hadden ze alleen 

een potlood ter beschikking. Als een leerling een figuur op eigenschappen wil 

beoordelen moet dit naar mijn mening mogelijk zijn. Je zou kunnen 

tegenwerpen dat onnauwkeurig meten hier tot verkeerde antwoorden zal 

leiden, terwijl de leerling die een hoek gaat meten vermoedelijk wel het 

begripsniveau hebben dat met deze vraag getest wil worden. Maar het blote 

oog is nog onnauwkeuriger en het plaatsen van hoektekens wekt suggesties. 

- Leerlingen die het werk niet af hebben ( ik denk niet dat dit veel gaat 

voorkomen) krijgen geen tijdverlenging, maar moeten de laatste 

antwoorden gokken. Ook hier staat niets over vermeld in het origineel.   

Dit alles is vooraf mondeling met de leerlingen en al eerder met de docenten 

gecommuniceerd.                                                                  

Zoals al eerder opgemerkt is het niet van het allergrootste belang dat de gang 

van zaken precies zo is als 25 jaar geleden in de States. Het gaat er niet om 

de huidige leerlingen te vergelijken met populaties uit andere onderzoeken(al 

kan dat wel een beetje helpen de scores van de leerlingen op waarde te 

schatten). Wel van belang is dat de docent precies op de hoogte is van de 

regels en omstandigheden bij de test op het moment dat hijzelf de inschatting 
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maakt.                                                                                                                

De instructies  (zie bijlagen) zijn voor de toets nog eens mondeling met de 

klassen doorgenomen. Op deze manier is ruimschoots voldaan aan de eisen 

m.b.t. betrouwbaarheid die Usiskin in het originele werk ( Usiskin, 1982) heeft 

gegeven.   

Na afname is van iedere leerling het aantal fouten geteld. Deze gegevens zijn  

op klassenlijsten ingevuld en aan de betreffende docenten gegeven. Per klas is 

het percentage goede antwoorden per vraag en over de hele test berekend. In 

de bijlage zijn de grafieken van alle onderzochte klassen terug te vinden. In 

dit hoofdstuk heb ik enkele grafieken ingevoegd ter illustratie.  

Bij het inschatten van het percentage goede antwoorden in de klas, is het 

vanzelfsprekend belangrijk dat de docent zelf ook het goede antwoord weet. 

Gelukkig ging dat maar in enkele gevallen mis. In deze gevallen is dat met de 

docent besproken en heeft de docent de gelegenheid gehad ook zijn schatting 

bij te stellen. In alle gevallen bleven de docenten bij hun  mening dat de 

leerlingen hier zouden gokken, dus de schatting van 20% bleef gehandhaafd. 

Men zou nu kunnen zeggen dat de betreffende vraag ( het ging hier om vraag 

19) te moeilijk was, en uit het onderzoek geschrapt zou moeten worden. Ook 

hier is echter interessant om zien of de leerlingen deze vraag inderdaad zo 

moeilijk vonden. De resultaten bij deze vraag wijzen misschien ook naar een 

factor bij het inschatten door de docenten, namelijk de moeilijkheidsgraad die 

de docent zelf ervaart bij het voorbereiden van een les. 

Voordat de resultaten van de individuele docenten worden besproken, is het 

goed om eerst even stil te staan bij de resultaten van de leerlingen. Het is 

mogelijk dat die resultaten wijzen op onvolkomenheden in de toets zelf, maar 

ook het onderwijs zou punt van discussie kunnen worden. Opgemerkt moet 

worden dat de docenten de toets ook zelf hebben gemaakt en dus de 

eventuele  problemen voorzien zouden kunnen hebben. 

Een aantal zaken valt direct op. Zo zijn er in de grafieken van de leerlingen   

zowat in elke klas enorme dalen bij vraag 3 en vraag 5. Zie bijvoorbeeld 

hieronder in figuur 1. Deze vragen horen bij het laagste niveau en de lage 

percentages zijn dus vreemd.
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Figuur 1 

Voor vraag 3 ligt de verklaring waarschijnlijk in het feit dat je wel erg goed moet 

kijken om te zien dat de middelste figuur een parallellogram is en géén 

rechthoek (zie bijlage A.2).  Hier is ook afgeweken van de originele test waar wel 

een rechthoek stond, dit was ook duidelijk te zien blijkens het hoge percentage 

goede antwoorden toen.                                                                                                 

Bij vraag 5 is zoiets niet aan de hand en zijn de percentages nog lager. In beide 

gevallen geldt dat de docenten dezelfde test onder ogen hebben gekregen en 

hier dus op konden anticiperen. Hierboven in figuur 1 is in de grafiek te zien dat 

docent E de problemen bij vraag 5 wel, en bij vraag 3 niet heeft zien aankomen. 

Ook een piek, maar dan naar boven, vertonen zowat alle grafieken bij vraag 

18 (zie ook figuur2).Die bleek dus veel makkelijker dan bedoeld en de 

docenten hebben dit niet onderkend. Vraag 19 bleek ook een probleem te zijn. 

Geen van de docenten, en slechts enkele leerlingen ( die je moet verdenken 

van gokken gezien de rest van hun werk) gaven hetzelfde antwoord als de 

makers van de test zelf (antwoord D). De betere leerlingen kozen vaak wel 

voor B, de docenten ook. Bij een herhaling van deze test denk ik dat vraag 3 

licht aangepast moet  worden, het origineel was beter op zijn plaats. Vraag 18 

en vooral 19 kunnen beter vervangen worden door soortgelijke maar betere 

vragen. Verder is ook vraag 16 niet boven alle kritiek verheven.  Docent E 

merkte terecht op dat het best mogelijk is dat het bewijs waarover gerept 

wordt, meer verteld. Een door mij zelf gefabriceerd bewijs liet inderdaad zien 

dat de stelling voor alle driehoeken waar was. Gangbare bewijzen die ik vond 

op internet vertelden hetzelfde verhaal (het gaat hier overigens over het punt 

van Torricelli). In dit geval hebben de leerlingen toch maar keuze uit één 

correct antwoord en zijn de resultaten hierdoor niet vertroebeld. 
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Figuur 2 

Al met al valt op de meetkundetoets wel wat af te dingen, maar voor de 

betrouwbaarheid in dit onderzoek is het niet zo heel relevant.                                                               

4.5. Het interview 

Alle vijf de docenten die mee hebben gedaan met de “Van Hiele Test”  zijn 

door mij geïnterviewd. De interviews hadden elk een duur van ruim een half 

uur en waren semigestructureerd. Soms liepen de interviews nog wat uit en 

kwamen de respondenten in de wandelgangen nog even terug op hetgeen 

besproken was.                                                                                           

Aangezien de interviews voortborduurden op de gemaakte test, en de test 

door iedereen anders gemaakt  en geïnterpreteerd was, was de structuur en 

inhoud van de interviews niet steeds hetzelfde.  

Een aantal “topics”  is wel met iedereen besproken. De volgende kwesties zijn 

met alle docenten besproken. 

A ) Wat versta je onder begripsniveau?           

B) Maak je daadwerkelijk een bewuste inschatting van het begripsniveau van 

je leerlingen als je een lessenserie voorbereid? En pas je daar je 

voorbereiding op aan?                            

C) Merk je wel eens dat je “te hoog inzet” ? Merk je dat regelmatig? Hoe merk 

je dat? Wat doe je op zo’n moment? Dezelfde vragen ook voor “te laag”.                               

D)  Laat je je in belangrijke mate leiden door het boek bij het (bewust of 
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onbewust) inschatten van je leerlingen?                                           

E) Spreek je regelmatig met collega’s over dit soort zaken? Is dat van invloed 

op je inschatting?                                                                          

F) Ben je op de hoogte van de niveautheorie van Van Hiele of een andere 

theorie (zo ja, welke?) aangaande begripsniveau van leerlingen?                                                   

G) Heb je ideeën over hoe je het begripsniveau van je leerlingen op een 

hoger plan kan brengen?                       

H) In de klassen 1 en 2 werken we nu met de “Barlaeus-methode”, hoe vind 

je dat deze methode aansluit bij het begripsniveau van onze leerlingen?                        

I) Wat vind je van de gemaakte meetkundetoets? Levert die nieuwe inzichten 

voor jou op ten aanzien van het begripsniveau van jouw leerlingen?  

Nog een reden voor het niet exact handhaven van dezelfde structuur in elk 

interview is, dat ik zoveel mogelijk de docenten aan het woord wilden laten. 

Het onderwerp van onderzoek, namelijk “begripsniveau”, bleek niet voor alle 

docenten een vastomlijnd, bekend begrip te zijn. Tijdens de interviews heb ik 

zo nodig een korte toelichting over de niveautheorie van Van Hiele gegeven.  

De interviews zijn in zijn geheel opgenomen, uitgeschreven en geanalyseerd. 

Die analyse vond plaats aan de hand van een schema. Per bovengenoemd 

topic is plaats voor de antwoorden van de vijf docenten. Niet altijd was dit het 

directe antwoord op de vraag maar kwam het topic weer boven op een ander 

moment in het interview. Figuur 3 in paragraaf 5.2 laat een samenvatting van 

deze analyse zien. Bij de bespreking van de interviews zal ik passages uit 

deze interviews opvoeren ter illustratie.  

Wat betreft betrouwbaarheid kan gezegd worden dat alle interviews afgerond 

zijn. Alle bovengenoemde topics zijn besproken met elke docent, al duurde 

dat bij de ene docent wat langer dan bij de andere.                                             

 Nog meer dan bij de meetkundetest was het ook van belang dat alle 

docenten vrijuit konden spreken, zie ook par. 4.4.                                       

De validiteit van het interview hangt vooral samen met de congruentie 

van de term “begripsniveau” bij de verschillende docenten. Om die 

reden is de theorie van Van Hiele bij het begin van het interview met 

alle docenten kort besproken. Andere definities van begripsniveau 

konden daarom nog wel aan de orde komen, maar niet zonder dat dit 

expliciet werd opgemerkt ten behoeve van de latere analyse. 
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5. Resultaten 

5.1.  Hebben de docenten goed geschat? 

Per docent volgt een korte analyse van de testresultaten. De percentages die  

de klas scoorde worden vergeleken met de schatting die de docent daarvan 

maakte. Gekeken wordt of er een algemene trend in te ontdekken valt (de 

docent is geneigd tot over-/onderschatten). Daarnaast of er vragen waren 

waarbij de docent er bijzonder ver naast zat, dan wel bijzonder adequaat was. 

Deze korte analyses zijn later met de docenten doorgenomen tijdens de 

interviews.  

Docent A 

Docent A neigt tot overschatting (61% vs. 40% in klas1 en 68% vs. 61% in 

klas3). Opvallend is dat bij drie soortgelijke vragen (3,5 en 13) de docent niet 

ziet aankomen dat slechts weinig leerlingen hier het goede antwoord kiezen. 

De drie vragen gaan overigens alle over het herkennen van vierhoeken. Deze 

stof is in klas1 expliciet behandeld in de periode voor de kerstvakantie 

(ongeveer 4 maanden voor afname van de test). In de derde klas (die in de 

eerste twee jaar een andere methode heeft gehad) is dit jaar, behalve een 

hoofdstukje over goniometrie, geen meetkunde aan de orde geweest. Speciale 

vierhoeken en hun eigenschappen zijn niet zo uitgebreid en expliciet behandeld 

als in de eerste klas. Opvallend zijn verder de grote verschillen per vraag 

(positief en negatief) bij de vragen 11 t/m 15, behorende bij het 3e  Van Hiele 

Niveau. 

Docent B 

Docent B neigt tot overschatting (87% vs. 66% in klas3 en 94% vs. 78% 

inklas4). Grote verschillen met name bij de vragen 3,5,13,14 en 17. Vragen 

over speciale vierhoeken en hun eigenschappen. Opvallend is dat klas3 bij 

vraag 15 duidelijk beter scoort dan klas4. De leerlingen van klas 3 hebben voor 

het derde jaar les van docent B en hebben in klas1 vierhoeken expliciet 

behandeld. Daarna niet meer, in tegenstelling tot klas 4 die een maand 

geleden een meetkunde hoofdstuk heeft afgerond met een toets waarin 

gelijksoortige vragen werden gesteld. 

Docent C 

Docent C overschat klas3 en schat klas2 vrij accuraat in. Bij gesprek gaf 

docentC hoog op van klas3 en gaf te kennen ontevreden te zijn over klas2 

(met name het gedrag). Slechts bij enkele vragen treden grote verschillen op. 

Bij klas2 zijn dat vraag 6,13 en 18. Opvallend is dat bij vraag 6 en 13 veel 

beter is gescoord dan docent C dacht. De overschatting bij vraag 13 zie je ook 

terug bij andere docenten. (vierhoeken) Bij klas3 zie je hetzelfde patroon bij 
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vraag 13 en 18. Vreemd is het ”dipje”  inde grafiek bij vraag 2. Dit komt bij 

geen enkele andere klas voor. 

Docent D 

Opvallend genoeg schat docent D zijn klas1 hoger in (zij het marginaal) dan 

zijn klas3. Daarbij overschat docent D klas1 flink (62% vs. 42%) en onderschat 

hij klas3 ruimschoots (61% vs. 72%). Beide klassen hebben les volgens 

dezelfde methode in klas1. Klas3 heeft voor het derde jaar les van docent D. In 

het 2e en 3e jaar lag het zwaartepunt bij klas3 vooral bij algebra.             

Klas1 scoort bijna over de gehele linie lager dan verwacht. Opvallend dat ze 

vraag 9 en 11 wel beter doen dan verwacht. Dit zijn wel vragen over stof die 

voor de kerstvakantie is behandeld. Klas3 scoort bij enkele vragen (11,12 en 

18) duidelijk hoger dan verwacht. Klas3 van docent D scoort overigens 

verreweg het hoogst van alle derde klassen. 

Docent E 

Docent E onderschat beide klassen (51% vs. 60% in klas3 en 62% vs.79% in 

klas4). E is vrij uitgesproken in het voorspellen van slechte scores bij specifieke 

vragen. Vaak klopt die voorspelling ook (relatief gezien), al zit E ook hier met  

zijn schatting  aan de voorzichtige kant.  

5.2.  Resultaten van het interview 

Alleen Docent E bleek bekend te zijn met de niveautheorie  van Van Hiele. 

Tegelijkertijd was hij ook de docent die bij het voorbereiden van de lessen, het 

maken van toetsen of het ontwerpen van lesmateriaal, aangaf een expliciete 

inschatting  maakte van het begripsniveau van zijn leerlingen. Bij de andere 

docenten spreekt het maken van een inschatting soms wel uit bepaalde acties.  

Docent C maakt vooral een inschatting bij het opgeven van huiswerk: 

C: Ja, ik vind dat onderdeel van ons vak. Soms doe je het onbewust, maar ook 

bewust, bijvoorbeeld als je huiswerk opgeeft. Of de sommen niet te moeilijk 

zijn, hoeveel tijd ze er mee kwijt zijn. Of als er een moeilijke som tussenzit, 

dan geef je wat minder op. Ja, ik denk dat je daar altijd wel mee bezig bent. 

Maar bewust is die inschatting niet altijd (meer). 

C:  Ja, en zeker op het moment dat je langer voor de klas staat wordt het meer 

onbewust, makkelijker ook. Het gaat ook sneller en beter, dat merk je 

bijvoorbeeld ook aan mijn stagiaire . Die vindt het behoorlijk moeilijk om in te 

schatten wat de kinderen wel aankunnen en wat niet. Wat ook helpt is dat je 

de voorgeschiedenis van kinderen kent. Je hebt ze misschien ook al eerder in 

de klas gehad, je weet dan bijvoorbeeld of zo’n kind snel van begrip is. Je weet 

ook of leerlingen bepaalde stof hebben gehad, daar ben je je meer van bewust. 
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Behalve voor docent E was het woord “begripsniveau” geen theoretisch 

gegeven. Wel bleek iedereen daar zo zijn ideeën over te hebben. De levende 

ideeën over begripsniveau worden het best verwoord door docent E (de docent 

die ook op een lerarenopleiding had gewerkt en bekend was met de theorie van 

Van Hiele): 

Je kunt het ook hebben over diverse niveau´s van begrijpen. Dan slaat het 

niveau niet zozeer op het onderwerp maar meer op het begrijpen zelf. 

K:  Geef eens een voorbeeld. 

E:  Als je aan een leerling vraagt of hij iets begrepen heeft en die leerling 

bevestigt dat, dan ben je soms tevreden, en die leerling ook. Maar als je dan 

een vraag stelt waarbij de leerling zelf iets moet uitleggen, dan blijkt hij dat 

niet te kunnen. Er wordt dan toch een hoger niveau van begrijpen gevraagd. 

Concreet voorbeeld. We zijn momenteel bezig in klas 4 met periodieke functies. 

Er is uitleg geweest over de eenheidscirkel en de grafiek van een sinusoide.  

Nu gaan we eenvoudige vergelijkingen oplossen. Als zo´n som dan niet gelijk 

lukt vraag ik vaak: `Ben jij meer van de eenheidscirkel of van de grafiek?`. Als 

ik dan een glazige blik terugkrijg in plaats van een antwoord, dan weet ik dat 

we eerst een paar stappen terug moeten gaan doen. Blijkbaar heeft de leerling 

het nog niet zo goed begrepen als hij zelf dacht. Daar moet je toch eerst 

opgaven over maken om die stof te `verinnerlijken`.  

Alle docenten gaven aan dat er in hun lessen niet zo vaak sprake was van een 

situatie waarin een groot gedeelte van de klas aangaf de uitleg niet te 

begrijpen. De veelal onbewuste, door ervaring en in sommige gevallen ook 

door de gebruikte  methode gestuurde inschatting van het begripsniveau van 

de leerlingen bleek meestal vrij accuraat te zijn. Dat het dan toch wel eens 

misgaat hoeft niet heel erg te zijn:  

B:  Kijk, dat leerlingen niet alles begrijpen wat je zegt, dat je m.a.w. op een 

ander begripsniveau zit dan je leerlingen dat houd je toch. Je kan ´hoog` gaan 

zitten, dan verlies je mensen aan de onderkant, en het kan ook andersom. Wat 

er toe doet is dat leerlingen gemotiveerd blijven om het wel te begrijpen. Wat 

ik dan doe en wat ik ook heel belangrijk vind, is over een nieuw onderwerp 

zorgen dat de eerste les perfect voorbereid is. Dat daar een heel goed verhaal 

staat. Dat wekt de interesse van de leerlingen en als die er is zijn ze ook tot 

veel meer in staat! 

K:  Maar dat dat minder voorkomt, dat je je publiek te hoog inschat qua 

begripsniveau, komt dat omdat je er bewuster mee omgaat of is het iets 

anders? 

B:  Gewoon ervaring. Je moet dan wel willen leren. Ik ga er ook vanuit dat in 

dit soort situaties de leerling altijd gelijk heeft. Als de leerlingen het niet 

snappen, dan moet je iets anders doen. 
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K: Je laat je dus bijsturen? 

B:  Ja, dat moet je blijven doen.  

Alle docenten zate hier op één lijn. Ervaring is blijkbaar een belangrijke factor.  

eerdere docenten gaven aan  door individuele begeleiding van leerlingen, meer 

inzicht te hebben gekregen in begripsniveau van kinderen:  

D: Jij hebt zelf geloof ik wel bijles gegeven. Dat helpt ook. Ik geef zelf ook 

regelmatig bijles en die één op één situaties ervaar je vaak wáár de problemen 

precies zitten. Misschien is dat nog wel mijn grootste leerbron. Je komt ook 

achter allerlei mogelijke gedachtenkronkels en misconcepties die kinderen in de 

weg kunnen zitten. Daar kom je vaak in een gewone les niet achter. 

Docent C geeft aan dat het kijken naar het leren van haar eigen kinderen ook 

meer inzicht heeft gegeven in begripsniveau. Dezelfde redenen als bij docent D 

speelden hier een rol. 

Alleen docenten A en C gaven aan zich duidelijk te laten leiden door het boek 

bij het inschatten van het niveau waarop ze hun uitleg moesten geven.  

C: Bij de methode die we al langer gebruiken (Moderne Wiskunde) is het boek 

wel een leidraad, maar voor het inschatten van het niveau niet meer nodig. 

Door jarenlange ervaring weet je ook waar de pijnpunten liggen en waar je wat 

sneller kunt gaan. Bij de nieuwe methode (Barlaeus) heb ik weinig houvast. In 

de eerste klas, waar we er vorig jaar ook al mee gewerkt hebben, gaat het wel, 

maar in klas twee is het moeilijk. Dan volg ik maar gewoon het boek en 

vertrouw ik erop dat de schrijver dat goed kan inschatten. 

Over de genoemde “Barlaeus-methode” werd bijna unaniem geoordeeld dat 

deze de leerlingen in klas 1 en 2 op een te hoog begripsniveau aanspreekt. 

Er bleek ook nog een ander idee van begripsniveau te leven. Met name docent 

E kon dat expliciet verwoorden en uitleggen. Het woord “niveau” sloeg in dit 

geval niet op de inhoud, maar op de aard van het begrijpen zelf. Het niveau 

geeft dan aan in hoeverre de leerling de uitleg heeft begrepen. Op het laagste 

niveau acht de leerling elke stap in de uitleg wel aannemelijk, maar is nog niet 

in staat die zelf te maken. Op het hoogste niveau staat de leerling “boven de 

stof”, en weet hij deze toe te passen in verschillende situaties. 

In ieder geval is wel duidelijk dat slechts één van de docenten (degene die zelf 

les heeft gegeven aan een lerarenopleiding) begripsniveaus en het inschatten 

daarvan benadert vanuit een theoretische achtergrond. De andere docenten 

vertrouwen vooral op hun ervaring. Die theoretische achtergrond gaat 

overigens wel samen met een ruime onderschatting van het niveau van beide 

klassen. Iets wat niet voorkomt bij de andere docenten.  In figuur 3 is de 

opbrengst van de interviews schematisch (en erg kort en ongenuanceerd) 

weergegeven . 
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 Docent A Docent B Docent C Docent D Docent E 
Opleiding 1e graads 

HBO Belgie 
1e graads 
HBO  

2e graads 
HBO  

1e graads 
universi teit 

1e graads 
universiteit 

Ervaring >20 jaar, 
onder- en 
bovenbouw,v
ooral wis A 

>25 jaar 
veel 
bovenbouw
, ook Havo, 
wis A,B en 
D 

>20 jaar veel 
onderbouw, 
vooral wis A 

>30 jaar 
onder en 
boven bouw, 
alleen 
gymnasium 
wis A,B,D 

>25 jaar alle 
niveaus, 
lerarenop 
leiding            
wis A,B 

Schatten Over 
schatting 

Over 
schatting 

Vrij accuraat Over- en 
onder 
schatting 

Onder  
schatting 

Van Hiele Niet bekend Niet 
bekend 

Niet bekend Niet bekend Wel          
bekend 

Begripsniveau Andere 
definitie 

   Andere               
definitie 

Barlaeus 
methode 

Vraagteken, 
gaat op 
onderdelen 
te ver 

Over 
wegend 
positief 

Vraagteken, 
gaat op 
onderdelen te 
ver 

Kritiek op 
didactiek en 
taalgebruik 

wantrouwen 

Overleg met 
collega’s 

ja weinig ja weinig weinig 

Problemen door 
verkeerde 
schatting 

Niet zo vaak, 
wel eens aan 
eind van een 
hoofdstuk 

Nog wel 
eens, wel 
minder dan 
vroeger 

Niet 
regelmatig 

Ja, zowel 
onder- als  
over 
schatting 

Niet zo vaak, 
richt zich 
vooral op 
“onderste” 
segment 

Actief werken 
naar een hoger 
begripsniveau 

Aantal 
tussen 
stappen 
gestaag 
omlaag 
brengen 

Interesse 
wekken 
door een 
goed 
verhaal, 
leerlingen 
kunnen dan 
een hoger 
niveau aan 

Niet bewust, 
vertrouwt op 
leerboeken 

Leerlingen 
veel laten 
tekenen en 
dingen zelf 
laten 
uitvinden 

Elk onderwerp 
in principe 
vanuit het 
grondniveau 
benaderen. 
Stapje voor 
stapje naar 
een hoger 
abstractienive
au. 

Nut van de 
meetkunde test 

Signaleren 
van 
problemen 

Signaleren 
van 
probleem 
gevallen 

Zegt iets over 
aanleg van 
leerling, niet 
zozeer over 
ijver 

Zegt wel 
iets, al 
waren de 
opgave aan 
het eind te 
moeilijk 

De 
formulering 
van een 
aantal vragen 
maakt het 
moeilijk voor 
de leerling. 
Vraag is wat 
je dan toetst. 

Factoren die 
bijdragen aan 
juiste 
inschatting 

Ervaring 
Testen van 
niveau 
m.b.v. 
voorkennis 
paragraaf 

Ervaring Ervaring 
Leerboek 
Kennis van 
leerlingen 
Observatie 
eigen kinderen 

Ervaring 
Affiniteit met 
school en 
leerlingen 

Ervaring 
 

Figuur 3 
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6. Conclusies en discussie 

6.1. Conclusies 

De eerste onderzoeksvraag die in hoofdstuk 3 is geformuleerd luidde:            

1) In hoeverre wijken de resultaten van de leerlingen voor de 

meetkundetoets af van de inschatting door hun docent? 

De meetkundetoets laat zien dat het inschatten van het begripsniveau van 

leerlingen helemaal geen gemakkelijke opgave is voor een docent. Ondanks 

de schat aan ervaring waarop de respondenten konden bogen bleken er soms 

grote verschillen te zijn tussen de scores van leerlingen en de scores die de 

docenten hadden verwacht. Dit onderzoek laat niet zien dat docenten hun 

leerlingen stelselmatig overschatten, er zijn ook klassen die door hun docent 

onderschat worden. Van een duidelijke overschatting was wel sprake in klas 

1.                                                                                                                     

Een dergelijk klein onderzoek kan natuurlijk niet leiden tot conclusies over 

eventuele correlaties tussen opleidingsniveau of ervaring en het succesvol 

inschatten van begripsniveau van leerlingen. Maar een aantal dingen viel wel 

op. De docent die gewerkt had op een lerarenopleiding was degenen die zijn 

leerlingen onderschatte, de grootste wiskundeliefhebber onder de docenten 

overschatte zijn leerlingen ruimschoots en de enige 2e-graads docent schatte 

het meest accuraat.   

De tweede onderzoeksvraag luidde: 

2) Hoe komen docenten tot een inschatting van het begripsniveau van hun 

leerlingen en welke factoren spelen daarbij een rol? 

Eigenlijk zijn dat twee vragen. Op de vraag hoe docenten tot een schatting 

komen ben ik tot de conclusie gekomen dat theoretische onderbouwing hier 

geen rol speelt. Op één docent na was niemand bekend met de niveautheorie 

van Van Hiele. Wel waren er meerdere docenten die een idee hadden bij de 

term ”begripsniveau”. Het niveau sloeg dan op de mate van, of de manier van 

begrijpen van de actuele stof. Enige parallel met de niveaus van Van Hiele 

lijkt er wel te zijn.                                                                                             

Eerder blijkt het inschatten van begripsniveau natte vinger werk te zijn, 

gebaseerd op ervaring. Verschillende docenten gaven aan zich te laten 

bijsturen door de leerlingen in het geval dat zij op een te hoog niveau zitten. 

Een dergelijke ervaring wordt dan meegenomen en de docent corrigeert zo 

zichzelf. Overigens  bleek dit ook voor te komen in het geval de docent de 

leerlingen  juist op een te laag niveau aansprak. Daarnaast werd ook het 

lesboek als referentiekader gebruikt. Stof die door een langer bestaande, veel 

gebruikte methode wordt aangeboden voor klas 3 zal de leerlingen wel op het 

juiste begripsniveau aanspreken, zo werd geredeneerd.  
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Ervaring was volgens de docenten een belangrijke factor in het adequaat 

inschatten van begripsniveau van leerlingen. Andere factoren die bij 

verschillende docenten een grote rol speelden waren: de gebruikte boeken, 

het al langer kennen van de leerlingen en het geven van individuele bijlessen.                    

De docenten gaven vrijwel unaniem aan in de klas weinig problemen te 

ondervinden die te maken hebben met een verkeerde inschatting van het 

begripsniveau.                                                                           

Al met al blijkt dat het sec inschatten van het begripsniveau van leerlingen 

een moeilijke opgave is voor de docenten. Ze kunnen echter wel steunen op 

ervaring, kennis van de leerlingen en de gebruikte methode om toch in de 

meeste lessen het juiste niveau te hanteren. 

6.2. Discussie en relevantie voor de praktijk 

Bij de start van dit onderzoek leefde bij mij het idee dat docenten met veel 

ervaring wel een goede inschatting konden maken van het begripsniveau van 

hun leerlingen. De factoren die van invloed zijn op zo’n inschatting en de door 

ervaren docenten gebruikte methoden zouden handvatten kunnen bieden aan 

beginnende docenten.                                                                                        

In dit onderzoek zijn de respondenten dan ook allen zeer ervaren docenten, al 

is die ervaring wel verschillend van aard, evenals het gevolgde 

opleidingstraject. Ervaring is ook de door de docenten meest genoemde factor 

bij het inschatten van het begripsniveau van hun leerlingen.                        

Echter, uit de gemaakte meetkundetest blijkt niet dat deze zeer ervaren 

docenten een heel accurate inschatting kunnen maken. Het zou dan ook 

interessant zijn om dit deel van het onderzoek ook eens te doen met 

beginnende docenten . Het is natuurlijk mogelijk dat die het er nog veel 

slechter afbrengen. Om echt goed inzicht te krijgen of de factoren ervaring en 

opleiding hier een belangrijke rol in spelen is een groot kwantitatief onderzoek 

nodig. De gebruikte instrumenten lijken hiervoor wel geschikt.  

Vraag is of het wel zo vreselijk belangrijk voor een docent  is om a priori een 

accurate schatting te kunnen maken van het begripsniveau van hun 

leerlingen. Het curriculum ligt voor een groot deel vast en is verankerd in de 

gebruikte lesboeken. Als een docent goed in staat is de signalen te herkennen 

die er op duiden dat hij niet het juiste niveau hanteert, en als hij dan in staat 

is zijn niveau direct af te stemmen op de klas, hoeft dit helmaal geen nadelige 

gevolgen te hebben voor de kwaliteit van de lessen. Natuurlijk helpt een 

bepaalde bedrevenheid in het  schatten van begripsniveau wel om situaties te 

vermijden waarin bijgestuurd  moet worden. Evenzo denk ik dat enige 

theoretische kennis van begripsniveaus kan helpen om bepaalde problemen in 

de lesstof van te voren te herkennen. 
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6.3. Evaluatie van het onderzoek 

Bij het maken van het onderzoeksplan is de focus van een wat groter opgezet 

kwantitatief onderzoek verschoven naar een kwalitatief onderzoek onder vijf 

docenten van de school waar ik zelf ook werkzaam ben. Bij het plannen en 

uitvoeren van de meetkundetest is wel duidelijk geworden dat dit, gezien de 

beschikbare tijd, een verstandige keuze is geweest. Allerlei factoren zoals 

studiedagen, geplande toetsen en buitenschoolse activiteiten bemoeilijkten 

een efficiënte planning.                                                                              

Bovendien waren de collegae zeer bereidwillig. Gezien  de volle agenda van 

veel docenten zou het niet makkelijk zijn geweest om met name de 

meetkundetest in korte tijd op veel scholen uit te voeren. 

Dat het onderzoek een heel kleine, precies omschreven groep respondenten 

gebruikt heeft natuurlijk consequenties voor de privacy van die respondenten. 

De docenten die meewerkten aan dit onderzoek hebben desgevraagd geen 

bezwaar geuit tegen eventuele publicatie van dit onderzoek. Aangegeven is 

dat de namen van de docenten niet genoemd zouden worden. Binnen de 

sectie wiskunde en de directie van het Stedelijk Gymnasium Breda zal 

iedereen de docenten aan de hand van de profielen wel kunnen identificeren, 

dit was voor de betrokkenen geen bezwaar. Er is in het onderzoek dan ook 

geen relatie gelegd met, of oordeel gegeven over het functioneren van de 

betrokken docenten. 

Ik heb in dit onderzoek een bestaand instrument (de “Usiskin-test”) vertaald 

en aangepast. Zoals in hoofdstuk 4  al opgemerkt, treden er dan toch wel 

kleine probleempjes op. Sommige vragen kunnen beter vervangen worden 

omdat ze te weinig raken aan de Nederlandse lespraktijk. Bij andere vragen is 

het erg moeilijk om de subtiele formulering van een vraag precies te vertalen. 

Een interview met een docent over één aspect van de vakdidactiek blijkt nog 

niet zo eenvoudig in banen te leiden. De geïnterviewde docenten bleken 

allemaal zeer bereid om hun visie op didactische vraagstukken toe te lichten. 

Eenmaal op de praatstoel, passeren veel interessante inzichten de revue. Ik 

heb dus flink wat moeten knippen en plakken, maar stuk voor stuk waren het 

voor mij leerzame gesprekken. 

De opbrengst van het onderzoek valt in die zin een beetje tegen, dat er niet 

een duidelijk antwoord is gekomen op alle onderzoeksvragen. Wat wel 

duidelijk wordt is welke factoren volgens de docenten een rol spelen bij het 

succesvol inschatten van het begripsniveau van de leerlingen. Wat niet 

duidelijk wordt is,of deze factoren ook daadwerkelijk een positieve bijdrage 

leveren. In bovenstaande paragrafen zijn er suggesties gedaan voor 

eventueel vervolgonderzoek. Een kwantitatieve benadering zou misschien wat 

meer uitsluitsel geven over de vraag welke factoren doorslag gevend zijn voor 
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het succesvol inschatten van  begripsniveau, en in welke mate er correlatie is 

tussen dat schatten en het presteren van de leerlingen.                                
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Bijlagen 

A. De meetkundetoets 

 

A.1. Instructie voor de leerling 

   MEETKUNDETEST VOOR HET VWO 
 

 

Beste leerling, 

Deze test is bedoeld om te onderzoeken of je docent goed kan inschatten wat jij 

van meetkunde al begrijpt of nog niet begrijpt. De resultaten worden gebruikt 

voor een onderzoek van de ESOE (Eindhoven School Of Education) die onder 

meer de lerarenopleiding bij de TU Eindhoven verzorgt. 

- De test bestaat uit 20 meerkeuzevragen. 

-  

- Bij elke vraag is precies één van de antwoorden juist. 

-  

- Je krijgt 30 minuten voor het maken van de test. 

-  

- Schrijf of teken a.u.b. niet op deze vragenlijst, vul de antwoorden 

in op je antwoordformulier. 

-  

- Omcirkel het antwoord dat volgens jou goed is. 

-  

- Denk je dat je een fout hebt gemaakt? Zet er dan een kruis door en 

omcirkel een ander antwoord.   

Probeer de test zo goed mogelijk te maken! Je docent krijgt zo misschien méér 

inzicht in hoe hij/zij jullie het best les kan geven. 

 Alvast bedankt voor je medewerking! 
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A.2. De meetkundetest 

MEETKUNDETEST  
 

Vul je antwoord in op het antwoordblad. 

Schrijf niet op dit blad!!! 

 

Vraag 1: Welke figuur is een vierkant? 

 a) alleen K 

 b) alleen M 

 c) alleen L 

 d) alleen M en L       K                  L                                 M 

 e) allemaal        

   

Vraag 2:  Welke figuur is een driehoek?  

 a) geen van alle 

 b) alleen V                                                  

 c) alleen W                                                                  W 

 d) alleen W en X                                                                          X 

 e) alleen V en W  U         V  

 

Vraag3:  Welke figuur is een rechthoek? 

 a) alleen S 

 b) alleen T 

         c) alleen S en T 

 d) alleen S en U                                                                                  

  e) allemaal                         S      T                                      U 
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Vraag 4:  Welke figuur is een vierkant?  

 

 

              F                      G                         H                       I 

a) geen van alle 

b) alleen G 

c) alleen F en G 

d) alleen G en I 

e) allemaal 

Vraag 5:  Welke figuur is een parallellogram? 

a) alleen J 

b) alleen M 

c) alleen L en M 

d) geen van alle 

e) allemaal                      J                         M                         L 

Vraag 6:  PQRS hiernaast is een vierkant.      

       Welke uitspraak is waar voor alle   P   S

       vierkanten?           

a) PR en RS zijn even lang 

b) PR en QS staan loodrecht op elkaar 

c) PS en QR staan loodrecht op elkaar 

d) PS en QS zijn even lang                                 Q                          R 

e) Hoek Q is groter dan hoek R    

Vraag 7:  In een rechthoek GHJK heten GJ en HK de diagonalen.                                      

     G          H     

 

 

                   K                                               J 

Welke uitspraak (a t/m d) is niet voor elke rechthoek waar? 

a) Er zijn vier rechte hoeken 

b) Er zijn vier zijden 

c) De diagonalen zijn even lang 

d) Tegenover elkaar liggende zijden zijn even lang 

e) Alle voorgaande uitspraken zijn waar voor elke rechthoek 
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Vraag 8:  Een ruit is een figuur met vier zijden die alle vier even lang zijn. Hier 

zijn drie voorbeelden:                                                                                                      

 

                          

 

 

Welke uitspraak (a t/m d) is niet voor elke ruit waar? 

a) De twee diagonalen zijn even lang 

b) Elke diagonaal deelt twee hoeken van de ruit doormidden. 

c) De twee diagonalen staan loodrecht op elkaar 

d) Twee tegenover elkaar liggende hoeken zijn even groot. 

e) De uitspraken hierboven zijn waar voor elke ruit. 

 

Vraag 9:  Driehoeken heten gelijkbenig als ze twee zijden van gelijke lengte 

hebben. Hier zijn drie voorbeelden: 

 

 

 

 

 

Welke van de volgende (a t/m d) uitspraken is waar voor elke gelijkbenige 

driehoek? 

a) De drie zijden moeten even lang zijn.                                                           

b) Een zijde is twee keer zo lang als een andere zijde.                                        

c) Minstens twee van de drie hoeken zijn even groot.                            

d) Alle hoeken zijn even groot.                    

e) Geen enkele(a t/m d) van bovenstaande uitspraken is waar in elke 

gelijkbenige driehoek. 
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Vraag 10:  Twee cirkels met middelpunten P en Q snijden elkaar in R en S. Je 

krijgt zo een vierhoek PRQ

                                                                                                                  

Welke van de uitspraken (a t/m d) is 

a) Vierhoek PRQS heeft twee paar zijden van gelijke lengte

b) Vierhoek PRQS heeft minstens twee 

c) PQ en RS staan loodrecht op elkaar.

d)  De hoeken bij P en Q zijn even groot.

e) Alle uitspraken (a t/m d) zijn waar.

Vraag 11:  Hier zijn twee beweringen:

 Bewering 1: Figuur F is een rechthoek.

 Bewering 2: Figuur F is 

Wat is correct? 

a) Als 1 waar is, dan is 2 waar.

b) Als 1 onwaar is, dan is 2 waar.

c) 1 en 2 kunnen niet allebei waar zijn.

d) 1 en 2 kunnen niet allebei onwaar zijn.

e) Geen van alle (a t/m d) is correct.

Vraag 12:  Hier zijn twee beweringen:

 Bewering S: ∆ABC heeft drie zijden van gelijke lengte.

 Bewering T: In ∆ABC zijn 

Wat is correct? 

a) De beweringen S en T kunnen niet allebei waar zijn.

b) Als S waar is, dan is T waar.

c) Als T waar is, dan is S waar.

d) Als S onwaar is, dan

e) Geen van bovenstaande uitspraken (a t/m d) is waar.

Twee cirkels met middelpunten P en Q snijden elkaar in R en S. Je 

RQS. Hier twee voorbeelden. 

                                                                                                      

Welke van de uitspraken (a t/m d) is niet altijd waar?  

S heeft twee paar zijden van gelijke lengte

heeft minstens twee gelijke hoeken. 

PQ en RS staan loodrecht op elkaar. 

De hoeken bij P en Q zijn even groot. 

Alle uitspraken (a t/m d) zijn waar. 

Hier zijn twee beweringen: 

Bewering 1: Figuur F is een rechthoek.    

Bewering 2: Figuur F is een driehoek.     

Als 1 waar is, dan is 2 waar. 

Als 1 onwaar is, dan is 2 waar. 

1 en 2 kunnen niet allebei waar zijn. 

1 en 2 kunnen niet allebei onwaar zijn. 

Geen van alle (a t/m d) is correct. 

Hier zijn twee beweringen: 

Bewering S: ∆ABC heeft drie zijden van gelijke lengte.  

Bewering T: In ∆ABC zijn ∠B en ∠C  even groot.   

De beweringen S en T kunnen niet allebei waar zijn. 

Als S waar is, dan is T waar. 

Als T waar is, dan is S waar. 

Als S onwaar is, dan is T onwaar. 

Geen van bovenstaande uitspraken (a t/m d) is waar. 

Twee cirkels met middelpunten P en Q snijden elkaar in R en S. Je 

                                                                                                      

S heeft twee paar zijden van gelijke lengte 
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Vraag 13: Welke van onderstaande figuren kunnen rechthoek genoemd worden? 

  

 

 

                  P                        Q                                        R 

a) Allemaal 

b) Alleen Q 

c) Alleen R 

d) Alleen P en Q 

e) Alleen Q en R 

 

 

 

Vraag 14:  Wat is waar? 

a) Alle eigenschappen van rechthoeken zijn eigenschappen van alle 

vierkanten. 

b) Alle eigenschappen van vierkanten zijn eigenschappen van alle 

rechthoeken. 

c) Alle eigenschappen van rechthoeken zijn eigenschappen van alle 

parallellogrammen. 

d) Alle eigenschappen van vierkanten zijn eigenschappen van alle 

parallellogrammen. 

e) Geen van deze uitspraken (a t/m d) is waar. 

Vraag 15:  Wat hebben alle rechthoeken, dat sommige parallellogrammen niet 

hebben? 

a) Tegenover elkaar liggende zijden zijn even lang. 

b) De diagonalen zijn even lang. 

c) Tegenover elkaar liggende zijden zijn evenwijdig. 

d) Tegenover elkaar liggende hoeken zijn even groot. 

e) Geen van alle (a t/m d). 
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Vraag 16:  Getekend is een rechthoekige driehoek ABC me

geconstrueerd, drie gelijkzijdige driehoeken ACE, BCD en ABF.

In deze situatie kan men bewijzen

gaan. Wat vertelt dat bewijs jou?

 a) Alleen in bovenstaande drieho

     één punt gaan.                                                                                                       

 b) Bij sommige rechthoekige driehoeken gaan AD, BE en CF door één

     punt.   

 c) Bij elke rechthoekige driehoek gaan AD, BE en CF door één punt.             

 d) Bij elke driehoek gaan AD, BE en CF door één punt.                             

 e) Bij elke gelijkzijdige driehoek gaan AD, BE en CF door één punt.

Vraag 17:  Gegeven zijn drie eigenschappen van een figuur:

 Eigenschap D: De diagonalen zijn even lang

 Eigenschap V: Het is een vierkant

 Eigenschap R: Het is een rechthoek

Wat is waar: 

a) Uit D volgt V en daaruit volgt R.

b) Uit D volgt R en daaruit volgt V

c) Uit V volgt R en daaruit volgt D

d) Uit R volgt D en daaruit volgt V

e) Uit R volgt V en daaruit volgt D

 

 

 

 

 

 

Getekend is een rechthoekige driehoek ABC met daarop 

geconstrueerd, drie gelijkzijdige driehoeken ACE, BCD en ABF.

                                           
bewijzen dat de lijnen AD, BE en CF door één punt 

gaan. Wat vertelt dat bewijs jou? 

a) Alleen in bovenstaande driehoek weten we zeker dat AD, BE en CF door  

één punt gaan.                                                                                                       

b) Bij sommige rechthoekige driehoeken gaan AD, BE en CF door één

       

j elke rechthoekige driehoek gaan AD, BE en CF door één punt.             

d) Bij elke driehoek gaan AD, BE en CF door één punt.                             

e) Bij elke gelijkzijdige driehoek gaan AD, BE en CF door één punt.

Gegeven zijn drie eigenschappen van een figuur: 

Eigenschap D: De diagonalen zijn even lang    

Eigenschap V: Het is een vierkant     

Eigenschap R: Het is een rechthoek 

Uit D volgt V en daaruit volgt R. 

Uit D volgt R en daaruit volgt V 

t V volgt R en daaruit volgt D 

Uit R volgt D en daaruit volgt V 

Uit R volgt V en daaruit volgt D 

t daarop 

                                           
dat de lijnen AD, BE en CF door één punt 

ek weten we zeker dat AD, BE en CF door  

één punt gaan.                                                                                                       

b) Bij sommige rechthoekige driehoeken gaan AD, BE en CF door één 

  

j elke rechthoekige driehoek gaan AD, BE en CF door één punt.             

d) Bij elke driehoek gaan AD, BE en CF door één punt.                             

e) Bij elke gelijkzijdige driehoek gaan AD, BE en CF door één punt. 
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Vraag 18: Gegeven zijn twee beweringen 

 I: Als een figuur een rechthoek is, dan delen de diagonalen elkaar 

doormidden.                                                                                            

 II. Als de diagonalen na een figuur elkaar doormidden delen, moet de 

figuur een rechthoek zijn.    

Wat is waar?          

 a) Om te bewijzen dat I waar is,is het voldoende te bewijzen dat II waar  

     is.           

 b) Om te bewijzen dat II waar is, is het voldoende te bewijzen dat I waar 

     is.           

 c) Om te bewijzen dat II waar is, is het voldoende een rechthoek te  

     vinden waarvan de diagonalen elkaar doormidden snijden.  

 d) Om te bewijzen dat II onwaar is, is het voldoende een ander figuur 

     dan een rechthoek te vinden waarvan de diagonalen elkaar doormidden 

     snijden.          

 e) Geen van alle (a t/m d) is waar. 

 

Vraag 19:  In de meetkunde  

a) Kan elk begrip gedefinieerd worden en kan elke ware bewering 

bewezen worden. 

b) Kan elk begrip gedefinieerd worden maar het is wel nodig sommige 

dingen voor waar aan te nemen.    

c) Moeten sommige dingen ongedefinieerd blijven, maar elke ware 

bewering kan bewezen worden. 

d) Moeten sommige dingen ongedefinieerd blijven en moeten sommige 

dingen voor waar aangenomen worden. 

e) Is geen van alle (a t/m d) correct. 
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Vraag 20:   Bekijk de volgende drie zinnen: 

1) Twee lijnen die elk loodrecht staan op een derde lijn, zijn evenwijdig. 

2) Een lijn die loodrecht staat op één van twee lijnen die evenwijdig aan 

elkaar zijn, staat ook loodrecht op de andere lijn. 

3) Als twee lijnen overal even ver van elkaar verwijderd zijn, zijn ze 

evenwijdig.  

                                                                                                                          

In onderstaande tekening is gegeven dat de lijnen m en p loodrecht op elkaar 

staan, en dat de lijnen n en p loodrecht op elkaar staan. Welke van de drie 

bovenstaande zinnen kun je gebruiken om te laten zien dat m evenwijdig is aan 

n.            

        p    

 a) alleen 1) 

 b) alleen 2) 

 c) alleen 3)          m 

            

 d) 1) of 2)         n 

            

 e) 2) of 3)   

 

 

BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

A.3. Antwoordformulier leerlingen 

NAAM              KLAS:  DOCENT: 
 Omcirkel het door jouw gekozen antwoord 
Kies steeds niet meer dan één antwoord! 

1 a b c d e  

2 a b c d e   

3 a b c d e  

4 a b c d e  

5 a b c d e 

6 a b c d e  

7 a b c d e 

8 a b c d e  

9 a b c d e 

10 a b c d e  

11 a b c d e 

12 a b c d e 

13 a b c d e 

14 a b c d e 

15  a b c d e  

16 a b c d e 

17 a b c d e 

18 a b c d e 

19 a b c d e 

20 a b c d e 
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A.4. Antwoordformulier docenten 

 

                     ENQUETEFORMULIER DOCENTEN 

KLAS:    

Vul achter het juiste antwoord een percentage in. Dit is het door u verwachtte 

percentage van uw leerlingen dat ook voor dit antwoord kiest. 

 1 a b c d e  11 a b c d e 

2 a b c d e  12 a b c d e 

3 a b c d e  13 a b c d e 

4 a b c d e  14 a b c d e 

5 a b c d e  15 a b c d e 

6 a b c d e  16 a b c d e 

7 a b c d e  17 a b c d e 

8 a b c d e  18 a b c d e    

9 a b c d e  19 a b c d e 

10 a b c d e  20 a b c d e        

 

Hoeveel jaar bent u al werkzaam als docent in het V.O.? 

Hoeveel jaar geeft u al wiskundeB  aan 4VWO? 

 Bent u:   1egraadsbevoegd / 2egraadsbevoegd ? / nog niet bevoegd ? 

Hebt u uw opleiding gevolgd aan:   HBO/ universiteit / anders ?  

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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A.5. instructie docent 

 

Beste docent, 

U is gevraagd mee te werken aan een onderzoek naar het begripsniveau van 

leerlingen en het inschatten daarvan door hun docent. Fijn dat u uw 

medewerking hieraan wil verlenen. 

Bij deze een korte instructie wat betreft de uitvoering.     

 Bijgevoegd zijn een “Instaptoets meetkunde “ en een antwoordformulier.

 De bedoeling is dat u de toets zelf maakt en de antwoorden invult op het   

 antwoordformulier. Achter uw antwoord vermeld u het percentage van  de 

 leerlingen in uw klas waarvan u denkt dat ze hetzelfde goede antwoord 

 zullen geven. Daarnaast vult u uw naam en de betreffende klas in en be-

 antwoord u de vragen onderaan het antwoordformulier.   

 Daarna zal de toets afgenomen worden in de betreffende klas. Leerlingen 

 krijgen voor de toets 30 minuten de tijd.  De resultaten worden vergeleken  

 met uw voorspelling. Hiervan wordt een analyse gemaakt die later met u 

 besproken wordt in een interview.      

 De leerlingen krijgen van ons een individueel cijfer voor het gemaakte 

 werk. Het staat u natuurlijk vrij om dit cijfer aan te passen en/of dit cijfer 

 mee te tellen voor het rapport. Bespreek dit eerst met de leerlingen! 

De gegevens uit de testen en de interviews worden vertrouwelijk behandeld. Er 

zullen in het onderzoeksverslag geen namen en klassen worden genoemd.  

Nogmaals dank voor uw medewerking. 

Karel Storm 
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