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1 Samenvatting

Voor het vak Onderzoek van Onderwijs aan de Technische Universiteit Eind-
hoven is een lesbrief ontworpen, die zich specifiek richt op lineaire regressie,
toegepast op een scheikunde practicum, met behulp van EXCEL. De aanlei-
ding voor dit onderzoek is praktijk ervaring met leerlingen die moeite hebben
met het analyseren en visualiseren van resultaten uit een experiment. Onder-
zocht is hoe een lesbrief over statistiek, toegepast op een analytisch scheikundig
probleem, met behulp van een digitale techniek (EXCEL), ondersteuning kan
bieden om deze problemen te verhelpen. Er is ook onderzocht of leerlingen cor-
rect meetgegevens kunnen verwerken in EXCEL, na het werken met de lesbrief.
Deze lesbrief bestaat uit een leerlingen- en een docentenhandleiding en is in drie
delen ingedeeld.

Het eerste deel behandelt theorie over lineaire regressie, waarbij voorkennis
over lineaire verbanden en rekenen met mol-verhoudingen in een reactieverge-
lijking wordt teruggehaald, met behulp van korte vragen en opdrachten. Het
tweede deel bestaat uit een overzicht van verschillende commando’s en termen,
die nodig zijn om in EXCEL een correcte grafiek te maken. Het derde deel
omvat een set van vier opdrachten, waarbij de kennis opgedaan uit deel een en
twee wordt gebundeld.

De lesbrief is gebruikt door 16 leerlingen om de meetgegevens van een schei-
kundig practicum te verwerken.

Alle grafieken voldeden aan de gestelde eisen van een correcte grafiek en alle
data is correct ingevoerd in EXCEL. Na de les gaf 75% van de leerlingen aan,
dat zij nu meer zelfvertrouwen hebben in het correct verwerken van een aantal
meetpunten uit een practicum in een grafiek met behulp van EXCEL.
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2 Voorwoord

Dit onderzoek is uitgevoerd om de onderwijs master van de Technische Univer-
siteit Eindhoven af te ronden. In dit onderzoek staan de resultaten vermeld, die
zijn verzameld op deze Universiteit.

Tijdens dit afstudeeronderzoek heb ik geleerd dat de combinatie van verschil-
lende vakken binnen het gebied Science, een echte uitdaging biedt aan een docent
en aan leerlingen. Door kennis van verschillende gebieden te integreren, worden
leerlingen beter voorbereidt op een vervolgstudie.

Het onderzoek zelf uitvoeren is maar een kleine stap van het geheel; de resul-
taten helder en overzichtelijk op papier krijgen is erg leerzaam voor mij geweest.

Graag wil ik bij dezen iedereen bedanken die aan dit onderzoek op welke manier
dan ook heeft meegewerkt en bijgedragen.

Ik verklaar dat het onderzoek, gepresenteerd in dit verslag, van mijn eigen hand
is. Resultaten van dit onderzoek, als deel of geheel, zijn niet verspreid buiten
de Technische Universiteit Eindhoven.

Denise Slenter
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3 Introductie

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd voor de eerstegraads opleinding tot schei-
kunde docent aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bij de Eindho-
ven School of Education (ESoE) voor het vak Onderzoek van Onderwijs (OvO).
Dit onderzoek wilde ik graag uitvoeren, omdat ik het interessant vind hoe leerlin-
gen omgaan met overlappende elementen tussen bètavakken. Leerlingen hebben
vaak moeite om de toepassing van bijvoorbeeld het vak wiskunde bij het vak
scheikunde te zien en/of deze toe te passen; dit verschijnsel heet beperkte trans-
fer [1]. Voordat ik aan dit onderzoek begon, heb ik drie keer een practicum
analytische chemie begeleid, voor VWO scholieren eind 5e, begin 6e klas. Ik
merkte bij leerlingen uit voorgaande jaren een aantal problemen. Ten eerste
hadden zij moeite met de analyse van hun resultaten verkregen uit het prac-
ticum analytische chemie. Ten tweede hadden zij problemen met het invoeren
van hun meetgegevens in EXCEL en de daarbij behorende berekeningen die no-
dig zijn om een kalibratie-lijn te maken behorende bij hun meetgegevens. Ten
derde waren er veel leerlingen die niet begrepen wat hun resultaten en grafieken
betekenden. Het leek mij heel interessant om te onderzoeken of en hoe ik deze
problemen kon oplossen in het kader van Onderzoek van Onderwijs.

Tijdens de VWO werkweek1 kunnen leerlingen onderzoek doen naar verschil-
lende onderwerpen. Ik ben sinds 2011 begeleider bij het project analytische
chemie. Hierbij synthetiseren leerlingen zelf paracetamol of aspirine. Daar-
naast maken zij verdunningen van een zuivere variant van hun zelf gesyntheti-
seerde pijnstiller, om een kalibratie-lijn te meten met behulp van HPLC (hoge
druk vloeistof chromatografie, in het Engels High Pressure Liquid Chromato-
graphy). Met behulp van deze kalibratie-lijn kunnen de leerlingen de zuiverheid
van hun zelfgemaakte pijnstiller berekenen. Ook worden er UV-VIS (ultraviolet-
zichtbare spectroscopy, in het Engels UltraViolet–Visible Spectroscopy) en IR-
spectra (InfraRood-spectra) gemeten en wordt er een smeltpuntsbepaling van
de pijnstiller voor en na her-kristallisatie gedaan. Tenslotte worden al deze
resultaten verwerkt op een poster, waarna deze tijdens een presentatie door
een jury van hoogleraren van de TU/e worden beoordeeld. Leerlingen kunnen
dit onderzoek gebruiken voor hun profielwerkstuk, maar ook als (vervangende)
praktische opdracht op hun middelbare school voor het vak scheikunde. Naast
dit practicum is er ook een avondprogramma, waarbij leerlingen elkaar en de
stad Eindhoven beter leren kennen. Hierdoor krijgen ze een beter beeld van
studeren op de TU/e en hoe het studentenleven eruit ziet.

De volgende hoofdvraag is als uitgangspunt genomen voor dit onderzoek:

Hoe ziet een lesbrief over statistieke analyse er uit, toegepast op een
analytisch scheikundig practicum, met behulp van een digitale tech-
niek?

1Zie voor meer informatie: http://www.tue.nl/studeren/studiekeuze-en-
studievoorlichting/voor-middelbare-scholieren/vwo-werkweek/
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Dit project is afgebakend, door als statistieke methode lineaire regressie (zie
bladzijde 7 voor uitleg over deze methode) te gebruiken. Hiervoor is gekozen,
omdat voor de analyse van een kalibratie-lijn lineaire regressie het meest wordt
gebruikt [2].

Daarnaast is de ontwikkelde lesbrief direct toepasbaar bij het practicum
HPLC analytische chemie pijnstillers van de VWO werkweek (georganiseerd
door de Faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e). Bij dit practicum
wordt een kalibratie-lijn gemaakt, waarbij verschillende, bekende concentraties
van een zuivere pijnstiller (aspirine dan wel paracetamol), wordt uitgezet tegen
het piek-oppervlak gemeten met de HPLC. Het bovengenoemde project analy-
tische chemie bood goede aanknopingspunten voor dit onderzoek vanwege de
analytische probleemstelling (hoe zuiver is een zelfgemaakte pijnstiller).

Als digitale techniek is EXCEL gekozen, omdat leerlingen vaak al bekend
zijn met het gebruik van EXCEL en zij hier vaak ook thuis en/of op school
toegang toe hebben. Ze kunnen met deze handleiding hun kennis over EXCEL
verbreden of verdiepen.
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4 Theoretisch kader en onderzoeksvragen

4.1 Introductie

In dit hoofdstuk wordt eerst theoretische informatie verzameld over de hoofd-
vraag2, gesteld in het vorige hoofdstuk. Deze informatie komt aan bod in onder-
deel 4.2 Theorie. Aan de hand van deze informatie zijn vier onderzoeksvragen
opgesteld, welke worden weergegeven in deel 4.3 Onderzoeksvragen.

4.2 Theorie

4.2.1 Statistieke analyse

De meetresultaten van een practicum kunnen op verschillende manieren ver-
werkt worden. Een van deze manieren is het toepassen van lineaire regressie.
Hierbij wordt bij een aantal meetpunten een lineair verband berekend dat deze
meetpunten zo goed mogelijk beschrijft. Een lineair verband geeft een gelijke
toename (of afname) en wordt weergegeven met de volgende formule (1).

y = a · x + b (1)

Hierbij geven de letters ’a’ en ’b’ een constante waarde (ook wel constante ge-
noemd) weer. Het hellingsgetal van het lineaire verband (ook wel richtingscoëfficiënt
genoemd) wordt weergegeven met ’a’. Het start-getal van het lineaire verband
(de y-waarde behorende bij het punt waar de x-waarde gelijk is aan nul) wordt
weergegeven met ’b . De x-waarden van het lineaire verband zijn een bekend
gegeven (zoals bijvoorbeeld concentratie) en de y-waarden zijn de bijbehorende
meetwaarden (de x- en y-waarden worden ook wel variabelen genoemd). De
meetpunten van een kalibratie-lijn, gemeten met een HPLC, voldoen aan dit
lineaire verband. Om te bepalen hoe goed het lineaire verband past bij de
meetpunten, kan de determinatie-coëfficiënt worden gebruikt (ook bekend als
R2 -waarde). Dit is een waarde tussen de 0 en 1. Hoe hoger deze waarde, hoe
beter het verband past bij de gegeven meetpunten. Wanneer R2 gelijk is of
hoger dan 0,95, dan mag het verband dat de meetpunten beschrijft als nauw-
keurig genoeg beschouwd worden [3]. Deze R2 waarde wordt berekend met
behulp van de kleinste kwadranten methode [4]. Lineaire regressie is een alge-
mene statistische methode, die ook veel wordt gebruikt in moderne analytische
laboratoria [2]. Deze methode kan behalve bij scheikundige problemen, ook bij
andere bètavakken, zoals biologie en wiskunde, worden gebruikt.

In het algemeen krijgen leerlingen op de middelbare school het begrip lineaire
verbanden in de onder- en bovenbouw uitgelegd bij het vak wiskunde. Volgens
het Freudenthal Instituut voor wetenschap en wiskunde onderwijs [5] is het be-
langrijk om bij het vak wiskunde te oefenen. Volgens het huidige leerplan voor
de middelbare school wordt dit vak gezien als een activiteit, waarbij de wiskunde

2Hoe ziet een lesbrief over statistieke analyse er uit, toegepast op een analytisch scheikundig
probleem, met behulp van een digitale techniek?
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door leerlingen (her)ontdekt en ontwikkeld wordt. Dit houdt in dat leerlingen
actief betrokken zijn bij het leren van wiskunde. Om wiskunde te leren, moet je
wiskunde doen. Oefenen is belangrijk om kennis en vaardigheden te automati-
seren, waardoor deze kennis en vaardigheden efficiënt en flexibel kunnen worden
gebruikt. Lineaire verbanden komen veelvuldig aan bod bij de vakken wiskunde
A en B op de middelbare school3. Hierbij wordt geoefend met het tekenen van
deze verbanden en het zelf berekenen van een formule voor een lineair verband
met behulp van twee gegeven punten in een cartesisch coördinaten stelsel (waar-
bij de horizontale as wordt aangeduid met ’x’ en de verticale as met ’y’). Ook
wordt er geoefend met verschillende grootheden en eenheden. De doelgroep van
de VWO werkweek zijn VWO leerlingen met een bèta-profiel. Bij dit profiel is
wiskunde B een verplicht vak. Lineaire verbanden zijn een veelvuldig terugko-
mend punt in het eindexamen wiskunde B voor onder andere VWO en worden
beschreven in domein B (Functies, grafieken en vergelijkingen) van het eindexa-
menprogramma4.

4.2.2 Analytisch scheikundig probleem

Er is voldoende theorie beschikbaar over hoe lineaire regressie kan worden toe-
gepast op een scheikundig probleem. Dit kan het beste door instrumentele
methodes te gebruiken bij de analyse [2]. Met deze methodes kan onder an-
dere zeer nauwkeurig (met een bereik tot zes ordegroottes) een concentratie
van een molecuul in een oplossing bepaald worden. Deze methodes zijn vaak
verbonden aan een computer, die kan helpen de resultaten van de metingen op
statistisch niveau te analyseren. Bij deze analyse kan voor het lineaire verband
(formule 1) worden gebruikt. Verder is de R2 -waarde van belang, om een waar-
deoordeel over de kwaliteit van de meetresultaten te bepalen. De statistische
analyse kan vrij gemakkelijk uitgevoerd worden in bijvoorbeeld een computer-
programma als EXCEL. Osborne ([6]) sluit zich hierbij aan en voegt nog toe
dat bij kalibratie het verschil gemaakt moet worden tussen absolute en verge-
lijkende kalibratie-lijnen. Bij een absolute kalibratie wordt er gemeten met een
bekende of verwaarloosbare fouten; bij een vergelijkende kalibratie-lijn worden
twee instrumenten met elkaar vergeleken. Tijdens dit onderzoek is er gebruik
gemaakt van absolute kalibratie-lijnen, omdat de foutmarge van de HPLC ver-
waarloosbaar is [7].

Naast een aantal bekende programma ’s dat vaak worden gebruikt voor sta-
tistische analyses , zoals SPSS, Origin, Statgraphics en Matlab, kan een groot
deel van deze analyses (waaronder lineaire regressie) ook in EXCEL worden ge-
daan. EXCEL is niet geschikt voor statistische analyses waarbij gebruik wordt
gemaakt van distributies, getallen generatoren of schattingen [8]. Aangezien li-

3Omdat middelbare scholen zelf een programma mogen samenstellen voor wiskunde D, is er
bij dit onderzoek niet vanuit gegaan dat hierin lineaire regressie wordt uitgelegd of behandeld.

4http://www.slo.nl/downloads/2011/handreiking-schoolexamen-wiskunde-b-
havovwo.pdf/; laatst bekeken 20-04-2014.
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neaire regressie hier niet onder valt, dus kan er aangenomen worden dat EXCEL
geschikt is om simpele lineaire regressie uit te voeren.

Door de landelijke invoering van de nieuwe scheikunde wordt er meer aandacht
besteed aan de contexten rondom chemie [9]. Deze worden veelal benaderd met
practica. De leer opbrengsten van deze practica zijn echter onduidelijk. Leerlin-
gen zien vaak het nut van practica niet in. Ook worden er weinig onderzoekende
practica gegeven. Juist bij practica kunnen verschillende bètavakken met elkaar
worden gecombineerd.

De samenhang tussen de verschillende vakken is niet zichtbaar voor leerlingen
[10]. Dit is juist belangrijk omdat wetenschap leerlingen kan helpen om wis-
kundige concepten beter te begrijpen door concrete voorbeelden aan te leveren.
Daarnaast kan wiskunde helpen om een diepere betekenis van wetenschappelijke
contexten te ontdekken. Dit kan door wetenschappelijke relaties te kwantificeren
en uit te leggen. Er wordt al meer dan 100 jaar geprobeerd om wetenschappe-
lijke vakken en wiskunde te integreren op scholen. Dit lukt vaak niet doordat er
te weinig lesmateriaal voorhanden is die deze integratie behandeld, er te weinig
lestijd is voor bètavakken in het algemeen en de bestaande (eind)examens de
samenhang (nog) niet testen.

4.2.3 Digitale techniek

Leerlingen kunnen hogere cijfers halen bij bètavakken, zoals wiskunde, wanneer
er gebruik gemaakt wordt van digitale technieken [11]. Een mogelijke reden hier-
voor is, dat leerlingen werken met een computer interessant vinden. Hierdoor
gaan ze wiskunde ook een leuker vak vinden. Een voorbeeld van een digitale
techniek die goed te combineren is met bètavakken, is EXCEL.

De computerprogramma kennis van leerlingen die net aan een WO studie be-
ginnen, blijkt niet hoog genoeg om goed mee te kunnen doen aan hun studie
[11]. Uit een test over theoretische computer kennis (concepten) en computer
gebruikers kennis (applicaties) bleek dat het kennisniveau van EXCEL bij maar
36% van leerlingen goed genoeg was. Goed genoeg betekende in dit geval dat
er geen aanvullend(e) vak(ken) gevolgd moest(en) worden, om tijdens een WO
studie genoeg kennis te hebben van computerprogramma ’s om de opleiding met
succes te kunnen afronden. Daarnaast bleek de gemiddelde score bij deze test
van de studenten rond de 60% te liggen, wat voor deze studie te laag was om
te slagen voor de test. Tijdens het onderzoek hebben de schrijvers ook extra
lessen gegeven over computer concepten en -applicaties. Hierna bleek dat de
leerlingen hogere punten haalden voor de test. Dit geeft aan dat leerlingen die
de gewenste computer kennis en vaardigheden niet hebben, dit wel kunnen leren
met extra bijscholing.
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4.3 Onderzoeksvragen

Naar aanleiding van de informatie, beschreven in bovenstaand deel, zijn de vol-
gende onderzoeksvragen opgesteld:

i. Hoe wordt lineaire regressie uitgelegd in de 4e/5e klas VWO bij het vak wis-
kunde (voorkennis) en welke mis-concepties zijn er over dit onderwerp?

ii. Kunnen leerlingen met behulp van de ontwikkelde lesbrief, de data van de
HPLC proef van de VWO-werkweek analyseren, met behulp van lineaire regres-
sie?

iii. Kunnen leerlingen met behulp van de ontwikkelde lesbrief, data invoeren en
analyseren, met behulp van EXCEL?

iv. Geven leerlingen aan meer zelfvertrouwen te hebben in het correct verwerken
van meetgegevens uit een practicum opdracht met behulp van EXCEL, na het
werken met de ontwikkelde lesbrief?
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5 Methode

5.1 Introductie

In dit hoofdstuk wordt eerst per onderzoeksvraag behandeld welke aanpak er is
gekozen tijdens dit onderzoek. Daarna wordt er uitleg gegeven hoe de uitein-
delijke lesbrief tot stand is gekomen. Hierna worden de overige stappen van de
voorbereidingen behorende bij dit onderzoek behandeld, voor de daadwerkelijke
praktische uitvoering. Hiervoor wordt de deelnemersgroep omschreven en de
voorwaarden om de praktische uitvoering tot stand te brengen en te analyseren
beschreven.

5.2 Onderzoeksvragen

5.2.1 i: Hoe wordt lineaire regressie uitgelegd in de 4e/5e klas VWO
bij het vak wiskunde (voorkennis) en welke mis-concepties zijn
er over dit onderwerp?

Vraag i kan beantwoord worden door een veel voorkomende wiskunde methode
op middelbare scholen (Getal en Ruimte) als leidraad te gebruiken en door
experts (wiskunde docenten en bijles studenten wiskunde) te interviewen.

5.2.2 ii: Kunnen leerlingen met behulp van de ontwikkelde lesbrief,
de data van de HPLC proef van de VWO-werkweek analyse-
ren, met behulp van lineaire regressie?

Het gebruik van de lesbrief is gemonitord door een sessie met de lesbrief tijdens
de VWO-werkweek op te nemen en analyseren. De resultaten van deze analyse
zijn gebruikt om de lesbrief (versie 2) en docentenhandleiding (versie 2), gebruikt
tijdens de VWO-werkweek, te verbeteren.

5.2.3 iii: Kunnen leerlingen met behulp van de ontwikkelde lesbrief,
data invoeren en analyseren, met behulp van EXCEL?

Om deze vraag te beantwoorden, zijn er een aantal criteria opgesteld waaraan
de grafieken van de leerlingen moeten voldoen. Deze criteria staan vermeld
in de lesbrief voor leerlingen, zodat de lesbrief ook zelfstandig voor andere,
vergelijkbare opdrachten gebruikt kan worden.

5.2.4 iv: Geven leerlingen aan meer zelfvertrouwen te hebben in
het correct verwerken van meetgegevens uit een practicum
opdracht met behulp van EXCEL, na het werken met de ont-
wikkelde lesbrief?

Voor het beantwoorden van vraag iv zijn de leerlingen gëınterviewd naar hun
bevindingen. Dit interview vond plaats met de gehele groep leerlingen.
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5.3 Lesbrief ontwikkeling

Met behulp van de informatie uit deel 4.2 Theorie, lesboeken en experts, is de
lesbrief ontwikkeld. Tijdens het ontwerpen en schrijven van de lesbrief is een
iteratieve onderzoeksmethode gebruikt, waarbij voorgestelde verbeteringen zijn
doorgevoerd, en met hulp van het commentaar daarop weer nieuwe verbeter-
punten zijn voorgesteld en/of doorgevoerd.

Na het maken van een eerste opzet voor de leerlingen- en docentenhandlei-
ding, heeft de eerste corrector en de collega docent van de VWO-werkweek sessie
feedback gegeven. Met hulp van deze feedback is de uiteindelijke lesbrief (ver-
sie 2) en docentenhandleiding (versie 2) gemaakt waarmee de leerlingen hebben
gewerkt. Er is ook een les opgenomen en geanalyseerd, waarbij de resultaten
van deze analyse gebruikt is om de lesbrief (versie 2) en docentenhandleiding
(versie 2) te verbeteren. De uiteindelijke versies van de leerlingen- (versie 3) en
docentenhandleiding (versie 3) zijn te vinden in de bijlagen.

5.4 Deelnemers

De les is op twee verschillende dagen gegeven, te weten dinsdag 27 augustus 2013
en woensdag 28 augustus 2013. Er waren in totaal 16 leerlingen, verdeeld in twee
groepen. De indeling van deze twee groepen is door de organisatie van de VWO
werkweek gemaakt. Er werd gewerkt in tweetallen in beide groepen. Op dinsdag
werd de les begeleidt door een collega docente, op woensdag heb ik zelf de les
begeleidt. De leerlingen zaten op dat moment in de laatste week van VWO5 en
starten de week erna met VWO 6. De leeftijd van de leerlingen was tussen de
17 en 18 jaar. Het betrof 3 jongens en 13 meisjes. Alle tweetallen kenden hun
partner al (zij komen van dezelfde middelbare school, vaak uit dezelfde klas)
behalve een tweetal. Dit was toevallig ook het enige duo jongen-meisje. Alle
leerlingen volgen een bèta profiel, met minimaal scheikunde en wiskunde B in
hun pakket.

5.5 Uitvoering les met lesbrief

De les is uitgevoerd met de tweede versie van de leerlingen- en docentenhand-
leiding. In een tijd van ongeveer drie uur hebben de leerlingen de handleiding
doorgewerkt. De groep die de les dinsdag deed heeft helaas alleen de opdrach-
ten gemaakt aan het einde van de lesbrief. De vragen in de theorie hebben ze
overgeslagen. Ik heb aan de groep waarbij ik de les zelf begeleidde op woensdag
dan ook nogmaals gezegd dat de vragen behorende bij de theorie ook gemaakt
moesten worden. Deze leerlingen zijn effectief iets langer bezig geweest met het
theoretische deel, maar begrepen de eindopdrachten sneller dan de leerlingen
van dinsdag, die de vragen niet hadden gemaakt. Hierdoor is de totale tijd die
met de lesbrief gewerkt is gelijk aan die van de eerste groep. Alle leerlingen
gingen zelfstandig aan het werk met de handleiding en de meest voorkomende
vragen gingen over het controleren van antwoorden. Elk tweetal had een eigen
laptop ter beschikking om de eindopdrachten met EXCEL te maken.
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6 Resultaten

6.1 Onderzoeksvraag i: Hoe wordt lineaire regressie uit-
gelegd in de 4e/5e klas VWO bij het vak wiskunde
(voorkennis) en welke mis-concepties zijn er over dit
onderwerp?

6.1.1 Boeken

Op veel middelbare scholen wordt de wiskunde methode ’Getal en Ruimte’ ge-
bruikt voor het vak wiskunde. Deze methode heeft een marktaandeel van onge-
veer 60 procent5. Alle leerlingen (op twee na) die meededen aan dit onderzoek
tijdens de VWO werkweek gebruiken deze methode op hun school. Onder meer
om deze reden is deze wiskunde methode dan ook als leidraad gebruikt bij het
inschatten van de voorkennis van de leerlingen. In editie 2007 van deze methode
wordt aan het begin van elk hoofdstuk de paragraaf voorkennis weergegeven.
Hier wordt aangegeven welke voorkennis nodig is om met het hoofdstuk te be-
ginnen. Ook geven de makers in de introductie van de methode aan dat de
voorbeelden die een verband hebben met natuurkunde nu beter aansluiten. Er
wordt hier niet vermeld hoe deze editie aansluiting heeft met het vak scheikunde.

Als didactisch model wordt bij deze methode een vorm van zelf verantwoordelijk
leren gekozen, waarbij er veel keuzeruimte is voor zowel leerlingen als docenten.
Elke paragraaf begint met een of meer oriëntatie opgaven. Het doel hiervan is,
om bestaande kennis te activeren en leerlingen te laten kennismaken met een
nieuw onderwerp. Hierna komt een stuk theorie aan bod, waarin een definitie of
samenvatting van de theorie en vaak ook een voorbeeld opgave staat. Daarna
wordt er geoefend met de nieuwe theorie in verschillende typen opgaven (zoals
oefen-, afsluitende, reflectie en computer opgaven). Hierbij wordt ook veelvul-
dig van de grafische rekenmachine gebruik gemaakt. Aan het einde volgt er een
terugblik, waarin een samenvatting van alle theorie die behandeld is in de pa-
ragraaf, wordt gegeven. Een voorbeeld van dit didactisch model, toegepast op
een hoofdstuk over lineaire verbanden, is opgenomen in de bijlagen. De formule
voor een lineair verband (formule 1 op bladzijde 7) wordt leerlingen al in de
onderbouw geleerd. De toepassing van deze formule bij lineaire regressie komt
niet aan bod.

Mis-concepties worden aangepakt door naast de theoretische uitleg illustraties
te gebruiken (Figuur 1). In deze afbeeldingen wordt de nadruk gelegd op een
belangrijk onderdeel van de theorie. In dit voorbeeld van een mis-concept over
lineaire verbanden, wordt uitgelegd dat bij het oplossen van een dergelijke ver-
gelijking, er verschillende oplossingen zijn. Een lineaire vergelijking kan geen
enkele oplossing hebben in het reële getallenstelsel, een enkele oplossing hebben
in dit stelsel of twee oplossingen hebben in dit stelsel. Voor leerlingen staat het

5RAPPORT TUSSENEVALUATIE VAN DE 2007-PROGRAMMA’S WISKUNDE
HAVO/VWO; Daniëlle Remmelzwaan in opdracht van cTWO; 9 februari 2009
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Figuur 1: Voorbeeld uit Getal en Ruimte, VWO, wiskunde B, HS 1, blz. 12,
ed. 2007.

woord ’oplossing’ gelijk aan een enkel getal, terwijl een oplossing bij wiskunde
ook een aaneengesloten getallenreeks kan zijn. Deze reeks wordt dan beschouwd
als een oplossing.

6.1.2 Experts

Om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop lineaire regressie wordt uit-
gelegd op de middelbare school, zijn twee wiskunde docenten en twee studenten
die wiskunde bijles geven aan bovenbouwleerlingen, gëınterviewd. Volgens hen
hebben leerlingen moeite met het toepassen van lineaire regressie in een nieuwe
context. Wanneer de letters y, a, x en b worden gebruikt, kunnen de meeste
leerlingen de sommen nog maken. Maar zodra er andere letters gebruikt worden
of de gegevens uit een verhaaltje gehaald moeten worden, loopt een deel van de
leerlingen vast. Ze lijken het inzicht te missen om bekende theorie toe te passen
bij een nieuw probleem. Ook hebben ze moeite de juiste informatie te filteren
uit een tekst.

Daarnaast is er een mis-conceptie over wat een lineair verband is. Veel leerlingen
zien niet meteen dat de formule [y = a · x] en de formule [y = a · x + b] beiden
lineaire verbanden zijn. De eerste formule kruist de y-as in het punt (0,0) en de
tweede formule in (0,b)6. Het zou volgens de docenten helpen om bij de lesbrief
een stukje voorkennis terug te halen. Verder werd aanbevolen om ook te werken
met letters die de parameters beschrijven die nodig zijn, om een kalibratie-lijn
met een HPLC te maken. De bijles studenten geven aan dat veel oefenen helpt

6Hierbij staan de getallen tussen haakjes voor de coördinaten van dit punt, namelijk (x,y).
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om meer inzicht in deze stof te krijgen. Wanneer er in teksten gegevens te vinden
zijn, geven zij aan dat ze de leerlingen baat kunnen hebben bij het arceren van
gegevens en na het lezen van de gehele tekst, te kijken welke van deze gegevens
nodig zijn om tot het gevraagde te komen. Het is dus belangrijk dat leerlingen
in een tekst de hoofdzaken van bijzaken leren onderscheiden. Door hier specifiek
aandacht aan te besteden, hopen deze experts dat de leerlingen minder snel vast
lopen tijdens het maken van de latere opdrachten.

6.2 Lesbrief

Gebruik makend van de informatie gevonden in de literatuur (4.2 Theorie),
de didactiek van een veel gebruikte wiskunde methode (6.1.1 Boeken) en de
inzichten gegeven door experts (6.1.1 Experts), is een eerste versie van de
lesbrief ontworpen. In de lesbrief is geprobeerd de voorkennis terug te halen,
door inleidende vragen te stellen, die aansluiten op de theorie. Daarnaast zijn er
inleidende opdrachten om het uiteindelijke doel7 te behalen. In deze opdrachten
wordt weinig tekst gebruikt en worden de formules duidelijk weergegeven, zodat
leerlingen eerder zien welke gegevens belangrijk zijn.

In de lesbrief is de theorie ingedeeld in verschillende onderdelen, die in grote
lijnen het didactisch model van de wiskunde methode ’Getal en Ruimte’ volgen.
De eerste vragen zijn ontworpen om relevante voorkennis op te halen en dienen
tevens als oriënterende opgaven. Bij elk theoriedeel komen een aantal vragen
aan bod, die in moeilijkheidsgraad oplopen; er wordt geoefend met behulp van
een aantal oefen- en computer-opgaven. Voor de vele commando’s in EXCEL is
een samenvatting gemaakt, in de vorm van een overzicht in tabelvorm. Hierdoor
kunnen leerlingen snel een term vinden die ze nodig hebben om de opdrachten te
maken. Deze tabel is opgenomen voor de afsluitende opgaven, met de bedoeling
dat leerlingen deze niet over het hoofd zien.

6.3 Onderzoeksvraag ii: Kunnen leerlingen met behulp
van de ontwikkelde lesbrief, de data van de HPLC
proef van de VWO-werkweek analyseren, met behulp
van lineaire regressie?

Van de les op woensdag zijn video-opnamen gemaakt, zodat het verloop van de
les en het werken met de lesbrief in detail geanalyseerd kon worden. Hierdoor
kon de aandacht tijdens de les volledig gericht worden op het ondersteunen van
de leerlingen. Tijdens het analyseren van deze video-opnamen werd op de vol-
gende punten gelet:

7Statistische analyse van de resultaten van een analytisch scheikundig practicum, met
behulp van een digitale techniek
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Welke vragen stelden de leerlingen tijdens de les?
Hoe lang duurde het voordat de leerlingen konden beginnen aan de eindop-
drachten?
Hoe lang hebben de leerlingen over de eindopdrachten gedaan?
Welke ondersteuning hadden de leerlingen nodig naast de handleiding?

Uit een analyse van de opnames van de les op woensdag bleek dat de leer-
lingen vooral vragen stelden die betrekking hadden op voorkennis (hoe maak
ik een reactievergelijking kloppend; hoe reken ik met mol-verhoudingen etc.)
die niet specifiek over lineaire regressie gingen. De leerlingen gingen snel zelf-
standig aan de slag met de theorie en hadden geen verdere aansturing nodig.
Over de theorie werden de meeste vragen gesteld. Het merendeel van de leer-
lingen kon na een uur met de eindopdrachten beginnen. Het afronden van de
eindopdrachten kostte ze tussen de anderhalf en twee uur. Naast de leerlingen
handleiding, vonden de meeste leerlingen het prettig om de antwoorden op de
vragen en opdrachten te controleren. Dit kon met behulp van de uitwerkingen
in de docentenhandleiding. Daarnaast wilden ze ook een oordeel over de door
hun gemaakte grafieken in EXCEL. Hierbij werd gelet op de criteria, welke zijn
opgenoemd in sectie 6.4. Met behulp de resultaten naar aanleiding van deze
onderzoeksvraag, zijn de naar voren gekomen verbeterpunten aangepast in de
leerlingen- en docentenhandleiding.

6.4 Onderzoeksvraag iii: Kunnen leerlingen met behulp
van de ontwikkelde lesbrief, data invoeren en analyse-
ren, met behulp van EXCEL?

Voor dit onderzoek is het belangrijk dat de ontwikkelde lesbrief eraan bijdraagt
dat leerlingen meetresultaten uit een practicum met meer gemak in een grafiek
kunnen verwerkt, met behulp van EXCEL8. Wanneer de leerlingen niet alleen
hun eigen resultaten in een grafiek kunnen zetten met behulp van EXCEL, maar
ook een grafiek kunnen maken waarin de kalibratie-lijnen van andere groepen
staan, die bijvoorbeeld dezelfde synthese hebben uitgevoerd, dan hebben zij vol-
doende kennis van EXCEL om een statistieke analyse uit te voeren, behorende
bij meetpunten van een analytisch scheikundig practicum. Dit geeft aan dat de
lesbrief een succes is geweest wat betreft het gebruik van EXCEL.

Een grafiek moet aan de criteria voldoen die in de theorie van de les worden
beschreven. Deze criteria zijn:

8Hoofdvraag: Hoe ziet een lesbrief over statistieke analyse er uit, toegepast op een analy-
tisch scheikundig practicum, met behulp van een digitale techniek?
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Titel en legenda
Benoemen van groot- en eenheden in assenstelsel
Meetpunten als losse punten weergeven
Lineair verband dat deze meetpunten zo goed mogelijk beschrijft als lijn en
als formule weergeven in de grafiek
R2 waarde weergeven bij het gevonden lineaire verband9

Uit een analyse van de grafieken die op de posters10 waren toegevoegd, bleek
dat het dit jaar voor het eerst gelukt is alle gegevens overzichtelijk en volgens
de hierboven genoemde criteria, te analyseren met behulp van EXCEL. De leer-
lingen hebben alle grafieken zelf gemaakt, alleen bij het samenvoegen van ver-
schillende kalibratie-lijnen in een grafiek hadden ze nog extra hulp nodig gehad
(hierin voorzag de 2e versie van de lesbrief op dat moment niet). Deze grafieken
zijn opgenomen in de bijlagen. Wat vooral opvalt, is dat de juiste grootheden
en eenheden gebruikt worden. Daarnaast krijgt elke grafiek een titel en elke
serie meetpunten een naam. Ook wordt de berekende formule en bijbehorende
R2 waarde gegeven.

Beide groepen11 hebben ervoor gekozen, om bij de berekende formule ook het
punt (0,0) te betrekken. Bij een met een HPLC gemeten lineair verband, zou
de ’b’ term uit [y = a · x + b] inderdaad gelijk moeten zijn aan nul, waardoor
het verband het punt (0,0) raakt. Omdat er ook een storingsterm U is (onaf-
hankelijk van x, afhankelijk van de instellingen van de HPLC machine), wordt
de uiteindelijke formule voor een lineair verband [y = a · x + U ]. Wanneer
deze U term genegeerd wordt, zal de uiteindelijk gevonden formule een lagere
R2 waarde hebben. Hierdoor zijn de uiteindelijk afgeleide resultaten uit de
kalibratie-lijn minder nauwkeurig en wijken deze verder af van de werkelijkheid.
In de handleiding staat wel theoretische uitleg over deze term U, maar er wordt
niet mee geoefend in de opdrachten. Om ervoor te zorgen dat leerlingen in het
vervolg wel rekening houden met de storingsterm U, is de theoretische tekst
over de storingsterm U aangepast in de lesbrief. Daarnaast is het ook mogelijk
om hierover een oefen opdracht op te nemen in de leerlingen handleiding en de
uitwerking van deze opdracht op te nemen in de docentenhandleiding.

9Hierbij werd niet gekeken naar de waarde van R2 zelf (deze zou bij goed uitgevoerde
metingen gelijk moeten zijn of hoger dan 0,95), omdat dit afhankelijk is van hoe de verdun-
ningen voor de kalibratie-lijn zelf zijn gemaakt.Dit geeft dan geen indicatie over de kwaliteiten
van het werken met EXCEL, maar een indicatie over de kwaliteiten die nodig zijn om een
verdunningsreeks te maken met een gegeven concentratie.

10Posters worden aan het einde van de werkweek gemaakt en gepresenteerd aan een jury.
11Hierbij is de data gecombineerd per gesynthetiseerde pijnstiller.
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6.5 Onderzoeksvraag iv: Geven leerlingen aan meer zelf-
vertrouwen te hebben in het correct verwerken van
meetgegevens uit een practicum opdracht met behulp
van EXCEL, na het werken met de ontwikkelde les-
brief?

Alle leerlingen hebben tijdens een mondelinge evaluatie kunnen aangeven wat
ze tijdens de week geleerd hadden. De volgende vragen met betrekking tot dit
onderzoek zijn gesteld:

Wat vond je leerzaam aan deze week?
Wat kon er beter deze week met betrekking tot de lesbrief over grafieken in
EXCEL?
Heb je het gevoel dat je nu, voor bijvoorbeeld werkstukken op school, betere
grafieken kunt maken in EXCEL?

Wanneer de leerlingen aangeven dat ze nu beter met EXCEL kunnen werken
en er grafieken mee kunnen maken van meetpunten uit een practicum en hier-
bij een lineair verband en R2 waarde kunnen berekenen, is de lesbrief een succes.

Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat de leerlingen de VWO-werkweek
vooral leuk en leerzaam vonden. De leerlingen die deze week voor hun profiel-
werkstuk deden, zijn blij met het niveau van de week en denken dat deze goed
genoeg tot zeer goed is om hun uiteindelijke (profiel)werkstuk mee te maken.
De leerlingen droegen geen verbeterpunten aan voor de lesbrief tijdens de eva-
luatie. Twaalf leerlingen gaven aan nu meer zelfvertrouwen te hebben om in
EXCEL een correcte grafiek te kunnen maken, met behulp van de lesbrief. Een
aantal leerlingen meldde ook dat de lesbrief voor hun heeft bijgedragen om de
samenhang tussen wiskunde en scheikunde te ervaren.
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7 Conclusie en Discussie

De voorkennis voor het uitvoeren van lineaire regressie is aanwezig en opgedaan
bij het vak wiskunde. De mis-concepties die er zijn, kunnen worden opgevangen
door duidelijk aandacht te besteden aan de criteria die belangrijk zijn voor het
maken van grafieken. De data uit de HPLC proef van de VWO werkweek kan
met standaard lineaire regressie methodes worden geanalyseerd. Lineaire regres-
sie is ook een standaard optie in EXCEL, wanneer een X,Y-spreidingsdiagram
wordt gekozen. De gekozen opbouw van de lesbrief, waarbij eerst theorie met
vragen aan bod komt en dan opdrachten die de theorie combineren met meet-
punten uit de praktijk, heeft een positief resultaat gehad op de uiteindelijke
resultaten van de leerlingen. Zij hebben allemaal een grafiek, behorende bij
hun eigen meetpunten, in EXCEL kunnen maken met behulp van de lesbrief.
Deze grafieken voldoen aan de criteria die gesteld zijn voor een correcte grafiek.
Ook hebben de leerlingen overzichtsgrafieken kunnen maken, waarbij meerdere
kalibratie-lijnen in een grafiek staan. Ik heb het idee dat de leerlingen het the-
oretische deel over de storingsterm niet geheel begrepen hebben. Ik heb in de
laatste versie van de docenten handleiding opgenomen dat er bij de eindopdracht
meer aandacht aan besteedt moet worden. Ook is er in het theoretisch deel meer
uitleg gegeven over deze stroringsterm U.

Naast het maken van een kalibratie-lijn, zou deze praktische proef ook kunnen
worden uitgebreid met bijvoorbeeld een andere statistieke test, namelijk het
vinden van een gemiddelde en de afwijking behorende bij dit gemiddelde (stan-
daard deviatie). Vooral bij Wiskunde B wordt er aan deze vorm van statistiek
weinig aandacht besteedt, terwijl het toch een zeer leerzaam onderwerp is. Voor
verschillende vervolgstudies in het bèta-onderwijs is kennis van statistiek onmis-
baar [12, 13].

Uit de evaluatie bleek dat de lesbrief een waardevolle toevoeging was voor de
werkweek; 75 procent van de leerlingen heeft nu meer zelfvertrouwen in het
maken van een correcte grafiek, behorende bij een aantal meetpunten uit een
practicum, met behulp van EXCEL.
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8 Reflectie

Mocht ik de VWO-werkweek in 2014 nog een keer begeleiden, dan ben ik plan
om de lesbrief weer te gebruiken. Wanneer er nieuwe begeleiders zijn, zal ik ze
aanraden deze te gebruiken. Ik heb geleerd dat leerlingen het moeilijk vinden
om de samenhang tussen de verschillende bètavakken te zien, maar door hier
specifiek mee te oefenen wel beter in kunnen worden. Door het uitvoeren van een
practicum en dit te koppelen aan theorie van een of meerdere bètavakken (voor
mij de ultieme vorm van concept-context onderwijs), krijgen leerlingen meer
kansen om deze samenhang te ervaren. Daarnaast passen leerlingen hiermee
theoretische kennis toe in de praktijk, waardoor ze hopelijk ook beter begrijpen
waarom theorie belangrijk is. Zonder deze theoretische kennis, is het doen van
een ingewikkeld practicum namelijk (vrijwel) onmogelijk.

Wanneer ik later zelf scheikunde les ga geven, lijkt het me interessant om leer-
lingen zelf theorie te laten ontdekken met behulp van het doen van practica.
Wanneer je namelijk iets doet, onthoudt je het beter dan wanneer je het al-
leen maar leest of hoort [14]. Tijdens mijn werk als inval docent op het Dr.
Knippenberg College in Helmond heb ik (delen van) de lesbrief gebruikt om
leerlingen te helpen van practica betere grafieken te maken in EXCEL. Ik vond
het erg leerzaam en interessant om te zien hoe mijn eigen onderzoek kan bij-
dragen aan de ontwikkeling van leerlingen in het algemeen, en de ontwikkeling
van de kennis van leerlingen over samenhang tussen de verschillende bètavakken.

Ook het ontwikkelen van les(methoden) die bijdragen aan een betere transfer
tussen de verschillende bètavakken lijkt me erg interessant. Ik denk dat ik hier-
voor wel eerst echt een aantal jaren les willen geven, zodat ik er persoonlijk
achter kom waar de problemen liggen en voor welke onderwerpen een extra
les(methode) ontwikkeld dient te worden.

Dierdorp [15, 16] heeft onderzocht hoe authentieke beroepspraktijken en bete-
kenisvolle contexten kunnen helpen leerlingen verbanden te laten leggen tussen
statistiek, bètavakken en beroepspraktijk. Ik sluit me bij zijn conclusies aan,
dat een authentieke beroepspraktijk bijdraagt aan het vermogen van leerlingen
om authentieke problemen te mathematiseren en de begrippen in betekenisvolle
contexten toe te passen. Dit heb ik zelf meerdere malen gezien tijdens de VWO-
werkweek. Door een realistische praktijk situatie (hoe zuiver is een zelfgemaakte
pijnstiller) te gebruiken, wordt eerder opgedane wiskundige kennis (voorkennis
over lineaire verbanden) toegepast op een bestaand probleem (bepalingen van
zuiverheid voor de chemische sector met behulp van kalibratie-lijnen). Hierbij
wordt een beter begrip over het mogelijke gebruik van deze (wiskundige) kennis
in praktijksituaties opgedaan.
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Bijlage 2: Versie 3 van leerlingen handleiding

Bijlage 3: Versie 3 van docentenhandleiding

Bijlage 4: Uiteindelijke grafieken in EXCEL
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Bijage 1:  Lineaire verbanden in Getal en Ruimte

Voorbeeld uit theorie gedeelte, Hoofstuk 2, Functies en grafieken, blz. 51, ed. 2007, 
wiskunde B, Getal en Ruimte.
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Bijlage 2:  Versie 3 van leerlingen handleiding

Leerlingenhandleiding Lineaire Regressie in 
EXCEL

VWO Werkweek 2013

Auteur: D.N.S.M. Slenter
e-mail: d.n.s.m.slenter@student.tue.nl

Onderzoek voor de Eindhoven School of Eductation (EsoE) en Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e)
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Inleiding:

Voor je ligt de leerlingenhandleiding Lineaire Regressie in EXCEL. Misschien heb je al eens 
lineaire regressie toegepast op school (zonder dat jij je daarvan bewust was) en je hebt vast 
wel eens met EXCEL gewerkt.
Deze handleiding helpt je om de resultaten dit je tijdens het practicum met de HPLC 
verkrijgt, te analyseren en interpreteren. Hierdoor word je profielwerkstuk van hogere 
kwaliteit en krijg je ook meer zicht op wat je kunt tegenkomen bij vakken als je voor een 
studie Scheikundige Technologie kiest. Heel veel succes; mocht je vragen hebben of 
opmerkingen, dan kun je hiermee terecht bij je begeleider(s).

Theorie:

Eerst wordt uitgelegd wat lineare regressie is. Daarna wordt behandeld welk soort wiskunde 
bij dit scheikundig probleem kan worden gebruikt. Ook is er een lijst met commando's en tips 
in EXCEL opgenomen, zodat je hiermee sneller kunt leren werken.

Lineaire regressie

Wat is lineaire regressie nu eigenlijk? Regressie-analyse is een statistische techniek voor het 
analyseren van gegevens (data), waarbij er sprake is van een bepaalde samenhang. Deze hangt 
af van een of meerdere (instelbare) variabelen. Deze variabelen vormen samen een verband; 
een bekend lineair verband is de formule: y=ax+b. Wanneer de x, a en b bekend zijn, kan y 
worden berekend.

Vraag 1: Van een lineair verband is gegeven dat a=0.5 en b=3. Geef de formule voor y in het 
domein voor x van 0 tot 5.

Vraag 2: Bereken de coefficienten a en b en geef de formule voor y voor de volgende 
meetpunten:

y 34,8 35,6 36,4 37,2 38 38,8

x 1 2 3 4 5 6

Wanneer experimenten worden uitgevoerd, zullen de meetpunten niet altijd precies op een 
lijn liggen, er is een bepaalde afwijking. Deze afwijking wordt ook wel storingsterm genoemd, 
met letter U. Deze term U is onafhankelijk van x, men neemt aan dat deze afwijking is te 
wijten aan een fout in y. Om de data, die uit de HPLC analyse komen, te analyseren, gaan we 
uit van een enkelvoudige, linaire regressie (dus y=ax+b).

Om de term U begrijpelijker te maken, het volgende voorbeeld:
Het benzineverbuik (y) van een bepaalde auto hangt af van de snelheid (x) waarme gereden 
wordt. Afhankelijk van omstandigheden (zoals wegdek, weersomstandigheden, extra 
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passagiers etc.) zal het benzineverbuik bij dezelfde snelheid toch nog variaties vertonen. 
Deze variaties worden weergegeven in de vorm van term U. Door een aantal testritten 
(=steekproeven) te maken, kan de formule voor y en de termen a en U geschat worden. In het 
eenvoudigste geval is er maar een bekende variabele (x).  De formule met de storingsterm U 
wordt: y=ax+B+U. Bij analytische scheikunde wordt van een hoge storingsterm 
gesproken, wanneer de meetonnauwkeurigheid hoog is. Dit zorgt er dus voor dat een 
calibratielijn niet door het punt (0,0) gaat, maar door het punt (0,U).

Het analyseren van een enkelvoudige lineaire regressie kan worden opgevat als het bepalen 
van de best passende lijn door de gegeven meetpunten. Een manier om te bepalen of een lijn 
goed past, is de “kleinste-kwadrantenmethode”. Hierbij wordt bij de lijn y=ax+b de 
coefficienten a en b zo berekend, dat de som van de kwadraten van alle afwijkingen (di) van 
het meetpunt ten opzichte van de lijn (zie figuur 1) minimaal is. 

Figuur 1: Berekening van best passende lineaire lijn

Hoe kleiner de waarde van di is, hoe beter de lijn dus past bij alle meetpunten. Maar hoe weet 
je nu of di klein genoeg is, met andere woorden of de lijn goed genoeg past?
Hiervoor is de determinantiecoefficient R2 bedacht. Deze R2 geeft informatie over de mate 
waarmee een lijn de echte meetpunten (data) benadert. Deze waarde van R2 ligt tussen de 0 
en 1. Wanneer alle data op de lijn ligt, is R2 gelijk aan 1 en hoe verder de punten van de lijn 
afliggen, hoe lager de waarde van R2 wordt. Wanneer R2 boven de 0,95 ligt, benaderd de lijn 
goed genoeg de meetpunten.

Wiskunde in Scheikunde:

Binnen de scheikunde zijn er veel verschillende vakgebieden. Zo is er bijvoorbeeld 
procestechnologie, organische en anorganische chemie, analytische chemie, materiaalkunde 
en nog veel meer. Tijdens dit prakticum van de VWO werkweek ben je bezig met organische 
chemie (de synthese van paracetamol en/of aspirine) en analytische chemie (de analyse met 
behulp van IR, UV en HPLC). Bij organische chemie komt er vooral wiskunde bij de 
verhoudingen tussen de reactanten van pas. Hiermee heb je vast al eens geoefend op de 
middelbare school.

Vraag 3a: Schrijf de reactievergelijking om paracetamol/aspirine te maken op. 
Vraag 3b: Als je 500 mg van deze stof wilt maken, hoeveel heb je dan nodig van de 
beginstoffen (als je uitgaat van een opbrengst van 100% en een zuiverheid van 100%)?
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Bij analytische scheikunde wordt veel statistiek toegepast. Het is hierbij niet alleen belangrijk 
om te weten hoeveel product er gemaakt is, maar bijvoorbeeld ook hoe zuiver deze is.

Vraag 4a: Bij de HPLC is één parameter bekend en een parameter wordt bekend na de 
analyse. Welke parameter is bekend en welke wordt bekend na de analyse? 
Vraag 4b: Welke parameters uit de formule y=ax+b+U corresponderen met de bekende en 
onbekende parameter van de HPLC analyse?

Om te zorgen dat de storingsterm U minimaal is, is het belangrijk om zo nauwkeurig 
mogelijk te werken voor, tijdens en na de analyse. Weeg de verdunningen die je maakt 
nauwkeurig af (pipetten hebben een grotere standaardafwijking dan weegschalen die tot op 
de mg nauwkeurig kunnen wegen). Zorg dat gedurende de analyse alle omstandigheden 
hetzelfde zijn, zoals loopvloeistof, druk, temperatuur etc. Sla al je resultaten op en schrijf 
en/of typ ze ook in een tabel. Zorg dat je met de juiste eenheden werkt en let op afronding!

Commando's en tips in EXCEL:

In de lijst op de volgende pagina staat eerst de Nederlandse term met de Engelse erachter in 
haakjes. Daarnaast staat er wat de term betekend en hoe deze eruit ziet in EXCEL. Als laatste 
is er een kolom waar in staat waar je de term kunt vinden (daar waar nodig). Als er achter een 
pijl ( ) een teken staat, dan geeft dit een commando aan (een korte uitdrukking om een actie →
uit te voeren). Daar waar nodig staat ook een icoon om aan te geven hoe de snelkoppeling 
eruit ziet.
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Term Betekenis Icoon Commando ( ) →
Rij (row) Weergegeven met getallen

Kolom (column) Weergegeven met letters

Grafiek (chart) Plaatje om meetpunten 
visueel weer te geven

Klik op insert, 
selecteer chart.

Cel 'hokje' waar je iets in kan 
typen

Opmaak cellen (format 
cells)

Hiermee kan de opmaak 
van een cel, rij of kolom 
van tevoren worden 
ingesteld

Linkermuisklik op een 
cel, rij of kolom. 
Rechtermuisklik om 
menu te openen.

Werkblad (sheet) Er kan in EXCEL in 
verschillende werkbladen 
gewerkt worden, om het 
overzicht te bewaren

Grafiek type (chart 
type)

Hiermee kan de vorm van 
de grafiek worden 
gekozen

Gebruik bij dit 
practicum altijd XY 
(scatter) plots

Data bereik (data range) Hier kan worden 
ingegeven van welke tot 
welke cel er een 
berekening of grafiek 
gemaakt moet worden

Je kunt ook van 
tevoren de benodigde 
cellen al selecteren en 
dan pas op de knop 
voor grafiek maken 
klikken

Grafiek elementen 
(chart elements)

Om titels, legenda, 
asaanduidingen etc. in 
een grafiek weer te geven.

M.b.v. Chart wizard of 
wanneer grafiek al 
gemaakt is, in de 
grafiek klikken, 
daarna 
rechtermuisknop  →
insert ...

Significantie 
(significance)

Afronding met een 
bepaald aantal decimalen

Kan worden ingesteld 
m.b.v. Format cells.

Machten van 10 (powers 
of ten)

Wiskundige manier om 
getallen kleiner op te 
schrijven

Getal voor de 
tienmacht, gevolgd 
door  E of  e, → →
gevolgd door de 
macht die boven de 10 
staat. 
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Opdrachten:

Door onderstaande opdrachten te maken leer je uiteindelijk je eigen resultaten van de HPLC 
analyse te verwerken in EXCEL. Zorg dat je een computer en/of laptop bij de hand hebt. 
Opdracht 2 moet op PAPIER gemaakt worden (gebruik hiervoor ruitjespapier).

Opdracht 1: Kennismaken met grafieken in EXCEL

Neem de volgende tabel over in EXCEL en maak hier een grafiek van met behulp van het 
grafiek type XY(scatter). Zorg dat de assen een naam en eenheid hebben, geef de grafiek een 
titel en zorg dat de legenda klopt. Door op een willekeurig meetpunt te klikken met de 
linkermuisknop en daarna met de rechtermuisknop, kun je een trendlijn (insert trendline) 
invoeren. Kies zelf het juiste regressie type. Zorg ook dat de formule van de berekende lijn en 
de R2 waarde te zien zijn in je grafiek.

Extinctie 0,08 0,15 0,23 0,3 0,37

Concentratie(mmol/
L)

6,63 13,26 19,89 26,52 33,14

Opdracht 2: Voorbeeld opgave scheikunde

Voor onderstaande meetpunten geldt de wet van Lambert-Beer. Dit betekend dat de absorptie 
recht evenredig is met de concentratie van een licht-absorberende stof. De formule voor deze 
wet is:
E=ε⋅c⋅L , waarbij:

E: extinctie
L: weglengte (in cm)
C: concentratie (in mol/L)
ε: de molaire extinctie coefficient (in L/(mol*cm)).
Bepaal de molaite extinctie coefficient, als gegeven is dat L 3 cm is. Teken hiervoor de 
meetpunten uit onderstaande tabel in een grafiek en teken met de hand de best passende 
lineaire lijn voor deze punten. Leidt uit deze lijn de formule af.

Extinctie 0 0,05 0,12 0,2 0,27 0,35

Concentratie
(mmol/L)

0 6,63 13,26 19,89 26,52 33,14

Opdracht 3: Opgave 2 in EXCEL

Neem de tabel van opgave 2 over in EXCEL en maak hier een grafiek van met behulp van het 
grafiek type XY(scatter). Zorg dat de assen een naam en eenheid hebben, geef de grafiek een 
titel en zorg dat de legenda klopt. Zorg ook dat de formule van de berekende lijn en de R2 
waarde te zien zijn in je grafiek. Bepaal met behulp van de formule de molaire extinctie 
coefficient, als gegeven is dat L in het domein tussen de 0,1 en 5,0 cm zit.
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Opdracht 4: Werken met eigen meetpunten om een ijklijn te maken

Maak een tabel van je eigen data in EXCEL en maak hier een grafiek van met behulp van het 
grafiek type XY(scatter). Zorg dat de assen een naam en eenheid hebben, geef de grafiek een 
titel en zorg dat de legenda klopt. Zorg ook dat de formule van de berekende lijn en de R2 
waarde te zien zijn in je grafiek. 
Bepaal met behulp van de formule de werkelijke concentratie en daarmee de 
zuiverheid van je eigen product.
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Bijlage 3:  Versie 3 van docentenhandleiding

Docentenhandleiding Lineaire Regressie in 
EXCEL

VWO Werkweek 2013

Auteur: D.N.S.M. Slenter
e-mail: d.n.s.m.slenter@student.tue.nl

Onderzoek voor de Eindhoven School of Eductation (EsoE) en Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e)
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Inleiding:

Voor je ligt de docentenhandleiding Lineaire Regressie in EXCEL. Deze is, samen met de 
leerlingenhandleiding, ontworpen om leerlingen van 5 VWO te helpen resultaten uit een 
practicum HPLC te verwerken in EXCEL. Hierdoor krijgt het profielwerkstuk een hogere 
kwaliteit en krijgen ze ook meer zicht op wat je kunt tegenkomen bij vakken als ze voor een 
studie Scheikundige Technologie kiezen. In deze handleiding staan de antwoorden op de 
vragen en opdrachten van de leerlingenhandleiding. Het is belangrijk dat de handleiding 
wordt gebruikt in de volgorde waarin hij is geschreven (dus eerst theorie met vragen en dan 
pas de opdrachten).

Theorie:

In dit deel van de handleiding wordt uitgelegd wat lineare regressie is. Daarna wordt 
behandeld welk soort wiskunde bij het maken van een ijklijn belangrijk is. Ook is er een lijst 
met commando's en tips in EXCEL opgenomen, zodat leerlingen hiermee sneller kunnen 
leren werken.

Lineaire regressie

Vraag 1: Van een lineair verband is gegeven dat a=0.5 en b=3. Geef de formule voor y in het 
domein voor x van 0 tot 5.

Antwoord: De algemene formule van een lineair verband is y=ax+b. Aangezien a en b al 
gegeven zijn, is de formule: y=0.5*x+3 in het domein van 0<x<5.

Vraag 2: Bereken de coefficienten a en b en geef de formule voor y voor de volgende 
meetpunten:

y 34,8 35,6 36,4 37,2 38 38,8

x 1 2 3 4 5 6

Antwoord: De richtingscoeffiecient (a) kan worden bepaald met behulp van de volgende 
formule:

a=
delta y
delta x

=
y1− y2
x1−x2

Hierbij is a = 0.8. Wanneer a gevonden is, wordt de formule: y=0.8x+b. Nu kan b (snijpunt y-
as waar x=0) berekend worden, door een willekeurig punt in te vullen in de formule. 
Hieruit volgt b = 34.

34



Wiskunde in Scheikunde:

Vraag 3a: Schrijf de reactievergelijking om paracetamol/aspirine te maken op. 
Vraag 3b: Als je 500 mg van deze stof wilt maken, hoeveel heb je dan nodig van de 
beginstoffen (als je uitgaat van een opbrengst van 100% en een zuiverheid van 100%)?

Antwoord: Aspirine

Salicylzuur Azijnzuur 
anhydride

Aspirine Azijnzuur

Molecuulformule C7H6O3 C4H6O3 C9H8O4 CH3COOH

Molecuulgewicht 
(mg/mmol)

138,12 102,09 180,16 60,05

Verhouding 1 1 1 1

Hoeveelheid (mg) 2,775*138,12= 
383,33

2,775*102,01= 
283,11

500 2,775*60,05= 
166,66

Hoeveelheid 
(mmol)

1*2,775/1 = 
2,775

1*2,775/1 = 2,775 500/180,16 = 
2,775

1*2,775/1 = 2,775

Antwoord: Paracetamol

p-aminophenol Azijnzuur 
anhydride

paracetamol Azijnzuur

Molecuulformule C6H7NO C4H6O3 C8H9NO2 CH3COOH

Molecuulgewicht 
(mg/mmol)

109,13 102,09 151,17 60,05

Verhouding 1 1 1 1

Hoeveelheid (mg) 3,308*109,13= 
360,95

3,308*102,09 = 
337,67

500 3,308*60,05 = 
198,62

Hoeveelheid 
(mmol)

1*3,308/1 = 
3,308

1*3,308/1 = 3,308 500/151,17 = 3,308 1*3,308/1 = 3,308
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Vraag 4a: Bij de HPLC is een parameter een bekende en een parameter wordt bekend na de 
analyse. Welke parameter is bekend en welke wordt bekend na de analyse?
 
Antwoord: de bekende parameter is de concentratie. Deze wordt in dit geval waarschijnlijk in 
mg/ml uitgedrukt. De parameter dit bekend wordt na de analyse is het piekoppervlak (area).

Vraag 4b: Welke parameters uit de formule y=ax+b+U corresponderen met de bekende en 
onbekende parameter van de HPLC analyse?

Antwoord: De concentratie wordt weergegeven met de parameter x en het piekoppervlak met 
de parameter y.

Commando's en tips in EXCEL:

In de lijst op de volgende pagina staat eerst de Nederlandse term met de Engelse erachter in 
haakjes. Achtereenvolgend staat er wat de term betekend en hoe deze eruit ziet in EXCEL. Als 
laatste is er een kolom waar in staat waar je de term kunt vinden (daar waar nodig). Als er 
achter een pijl ( ) een teken staat, dan geeft dit een commando aan (een korte uitdrukking →
om een actie uit te voeren). Daar waar nodig staat ook een icoon om aan te geven hoe de 
snelkoppeling eruit ziet.
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Term Betekenis Icoon Commando ( ) →
Rij (row) Weergegeven met getallen

Kolom (column) Weergegeven met letters

Grafiek (chart) Plaatje om meetpunten 
visueel weer te geven

Klik op insert, 
selecteer chart.

Cel 'hokje' waar je iets in kan 
typen

Opmaak cellen (format 
cells)

Hiermee kan de opmaak 
van een cel, rij of kolom 
van tevoren worden 
ingesteld

Linkermuisklik op een 
cel, rij of kolom. 
Rechtermuisklik om 
menu te openen.

Werkblad (sheet) Er kan in EXCEL in 
verschillende werkbladen 
gewerkt worden, om het 
overzicht te bewaren

Grafiek type (chart 
type)

Hiermee kan de vorm van 
de grafiek worden 
gekozen

Gebruik bij dit 
practicum altijd XY 
(scatter) plots

Data bereik (data range) Hier kan worden 
ingegeven van welke tot 
welke cel er een 
berekening of grafiek 
gemaakt moet worden

Je kunt ook van 
tevoren de benodigde 
cellen al selecteren en 
dan pas op de knop 
voor grafiek maken 
klikken

Grafiek elementen 
(chart elements)

Om titels, legenda, 
asaanduidingen etc. in 
een grafiek weer te geven.

M.b.v. Chart wizard of 
wanneer grafiek al 
gemaakt is, in de 
grafiek klikken, 
daarna 
rechtermuisknop  →
insert ...

Significantie 
(significance)

Afronding met een 
bepaald aantal decimalen

Kan worden ingesteld 
m.b.v. Format cells.

Machten van 10 (powers 
of ten)

Wiskundige manier om 
getallen kleiner op te 
schrijven

Getal voor de 
tienmacht, gevolgd 
door  E of  e, → →
gevolgd door de 
macht die boven de 10 
staat. 
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Opdrachten:

Door onderstaande opdrachten te maken leren de leerlingen uiteindelijk hun eigen resultaten 
van de HPLC analyse te verwerken in EXCEL. Zorg dat er een computer en/of laptop bij de 
hand is. Opdracht 2 moet op papier gemaakt worden (hiervoor kan het beste ruitjespapier 
gebruikt worden).

Opdracht 1: Kennismaken met grafieken in EXCEL

Neem de volgende tabel over in EXCEL(let op instellingen toetsenbord of er een komma of 
punt moet worden gebruikt) en maak hier een grafiek van met behulp van het grafiek type 
XY(scatter). Zorg dat de assen een naam en eenheid hebben, geef de grafiek een titel en zorg 
dat de legenda klopt. Door op een willekeurig meetpunt te klikken met de linkermuisknop en 
daarna met de rechtermuisknop, kun je een trendlijn (insert trendline) invoeren. Kies zelf het 
juiste regressie type (linear). Zorg ook dat de formule van de berekende lijn en de R2 waarde te 
zien zijn in je grafiek.

Extinctie 0,08 0,15 0,23 0,3 0,37

Concentratie 
(mmol/L)

6,63 13,26 19,89 26,52 33,14

Uitwerking:
Neem de tabel over, waarbij de concentratie horizontaal (dus links in de tabel) en de extinctie 
vertikaal (dus rechts in de tabel) van boven naar onder wordt getypt.

Selecteer al deze cellen en druk op chart. Hierdoor is de data range al gespecificeerd.
Loop of door de chart wizard om de assen al een naam te geven, of doe dit later met behulp 
van de informatie in de tabel over EXCEL tip's en commando's, term grafiek elementen (chart 
elements). Een voorbeeld van een correcte grafiek is hieronder weergegeven.
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Opdracht 1:
Concentratie (mmol/L) Extinctie

6.63 0.08
13.26 0.15
19.89 0.23
26.52 0.3
33.14 0.37



Opdracht 2: Voorbeeld opgave scheikunde

Voor onderstaande meetpunten geldt de wet van Lambert-Beer. Dit betekend dat de absorptie 
recht evenredig is met de concentratie van een licht-absorberende stof. De formule voor deze 
wet is:
E=ε⋅c⋅L , waarbij:

E: extinctie
L: weglengte (in cm)
C: concentratie (in mol/L)
ε: de molaire extinctie coefficient (in L/(mol*cm)).
Bepaal de molaire extinctie coefficient, als gegeven is dat L 3 cm is. Teken hiervoor de 
meetpunten uit onderstaande tabel in een grafiek en teken met de hand de best passende 
lineaire lijn voor deze punten. Leidt uit deze lijn de formule af.

Extinctie 0 0,05 0,12 0,2 0,27 0,35

Concentratie
(mmol/L)

0 6,63 13,26 19,89 26,52 33,14

Uitwerking:
Bij het tekenen zullen de meetresultaten moeten worden afgerond op een decimaal 
(nauwkeuriger kan niet getekend worden met een geodriehoek).

De grafiek zal er ongeveer uitzien als grafiek hieronder:
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Opdracht 2:
Concentratie (mmol/L) Extinctie

0 0
6.6 0.05

13.3 0.1
19.9 0.2
26.5 0.3
33.1 0.4
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f(x) = 0.01x - 0.03
R² = 0.98

Opdracht 2

Extinctie vs concentratie

Extinctie

Linear (Extinctie)

Concentratie (mmol/L)

E
xt

in
ct

ie
 (

-)



ε kan berekend worden door de standaard formule om te schrijven:
E = ε * c * L geeft  ε = E / (c*L). Hierbij is E gelijk aan f(x). De formule wordt nu:
ε = (0,01*x – 0,03)/ (c*L). In f(x) is x gelijk aan de concentratie. Wanneer x wordt vervangen 
door de c van concentratie, wordt de formule:
ε = (0,01*c – 0,03)/ (c*L). De weglengte (L) is ook gegeven, deze is namelijk 3 cm. De formule 
wordt nu:
ε = (0,01*c – 0,03)/ (3*c). Hierbij kan de formule vereenvoudigd worden door de breuk te 
splitsen en verder uit te schrijven.
ε = 0,00334 – 0,01/c. De molaire extinctie blijft dus afhankelijk van de concentratie. In het 
gemeten concentratiegebied (0 tot 33,1 mmol/L) ligt deze tussen de 3,34 < ε < 3,04 L/
(mol*cm).

Opdracht 3: Opgave 2 in EXCEL

Neem de tabel van opgave 2 over in EXCEL en maak hier een grafiek van met behulp van het 
grafiek type XY(scatter). Zorg dat de assen een naam en eenheid hebben, geef de grafiek een 
titel en zorg dat de legenda klopt. Zorg ook dat de formule van de berekende lijn en de R2 
waarde te zien zijn in je grafiek. Bepaal met behulp van de formule de molaite extinctie 
coefficient, als gegeven is dat L in het domein tussen de 0,1 en 5 cm zit.

Uitwerking:
Neem de tabel over, waarbij de concentratie horizontaal (dus links in de tabel) en de extinctie 
vertikaal (dus rechts in de tabel) van boven naar onder wordt getypt.

Selecteer al deze cellen en druk op chart. Hierdoor is de data range al gespecificeerd.
Loop of door de chart wizard om de assen al een naam te geven, of doe dit later met behulp 
van de informatie in de tabel over EXCEL tip's en commando's, term grafiek elementen (chart 
elements).
Een voorbeeld van een correcte grafiek is hieronder weergegeven.
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Opdracht 3:
Concentratie (mmol/L) Extinctie

0 0
6.63 0.05

13.26 0.12
19.89 0.2
26.52 0.27
33.14 0.35



ε kan berekend worden door de standaard formule om te schrijven:
E = ε * c * L geeft  ε = E / (c*L). Hierbij is E gelijk aan f(x). De formule wordt nu:
ε = (0,0107*x – 0,0129)/ (c*L). In f(x) is x gelijk aan de concentratie. Wanneer x wordt 
vervangen door de c van concentratie, wordt de formule:
ε = (0,0107*c – 0,0129)/ (c*L). De weglengte (L) is ook gegeven, deze is namelijk tussen de 0,1 
en 5,0 cm. Gebruik de laagste en hoogste waarden voor L om het totale bereik te berekenen.
De formule wordt nu voor L=0,1:
ε = (0,0107*c – 0,0129)/ (0,1*c). 
Hierbij kan de formule vereenvoudigd worden door de breuk te splitsen en verder uit te 
schrijven.
Ε = 0,107 – 0,129/c. 
De formule wordt nu voor L=5,0:
ε = (0,0107*c – 0,0129)/ (5,0*c). 
Hierbij kan de formule vereenvoudigd worden door de breuk te splitsen en verder uit te 
schrijven.
Ε = 0,0214 – 0,0258/c
De molaire extinctie blijft dus afhankelijk van de concentratie. In het gemeten 
concentratiegebied (0 tot 33,1 mmol/L) ligt deze tussen de 0,21 < ε < 1,07 L/(mol*cm).

Opdracht 4: Werken met eigen meetpunten om een ijklijn te maken

Maak een tabel van je eigen data in EXCEL en maak hier een grafiek van met behulp van het 
grafiek type XY(scatter). Zorg dat de assen een naam en eenheid hebben, geef de grafiek een 
titel en zorg dat de legenda klopt. Zorg ook dat de formule van de berekende lijn en de R2 
waarde te zien zijn in je grafiek. 
Bepaal met behulp van de formule de werkelijke concentratie en daarmee de zuiverheid van je 
eigen product.

Let op! Wanneer een calibratielijn een hogere R2 waarde heeft bij de formuler y = ax+U dan 
voor y = ax, dan kan beter de formule y = ax+U worden gebruikt.
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Bijlage 4:  Uiteindelijke grafieken in EXCEL
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