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Samenvatting 

Leerlingen passen het geleerde bij het schoolvak wiskunde nauwelijks in een ander schoolvak toe. 

Vanuit de overheid is er dan ook meer samenhang gewenst tussen de schoolvakken om dit aan te 

pakken. Dit onderzoek verdiept zich in de nu aanwezige samenhang, in afstemming en verbinding, 

tussen de schoolvakken biologie, economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde met als doel 

om te zien of leerlingen het concept functies als een samenhangend geheel kunnen leren en 

toepassen. Om deze samenhang te onderzoeken zijn een analyse van tekstboeken, lesobservaties 

en interviews met docenten uitgevoerd. Het blijkt dat er veel verschil zit tussen wiskunde en de 

niet-wiskunde vakken. Wiskunde focust zich als enige schoolvak op het concept functies, waar de 

overige schoolvakken zich focussen op de toepassing van het concept functies in hun vakgebied. 

Daarnaast bemoeilijkt het niet combineren van de symbolische representatie met de grafische 

representatie, gebruik van andere hulpmiddelen en de vorm van noteren van de symbolische 

representatie in de niet-wiskundevakken het samenhangend leren van functies. Verbinding in 

terminologie, behorende bij functies, en grafische representatie is wel aanwezig in alle onderzochte 

tekstboeken. Docenten verbinden wiskunde en de niet-wiskunde vakken en laten leerlingen actief 

nadenken over functies. Dit helpt leerlingen om het concept functies als een samenhangend geheel 

te leren. 

 

Trefwoorden: conceptuele betekenis, concept image, functies, lesobservaties, samenhang, 

tekstboek analyse, connecties 
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Inleiding 

Onderzocht wordt wat voor mogelijkheden leerlingen in het beoogde, aangeboden en 

uitgevoerde curriculum (Van den Akker, 2003) in het voortgezet onderwijs hebben om het concept 

“functies” als een samenhangend geheel te leren. Hiervoor wordt de samenhang, in afstemming en 

verbinding, tussen de schoolvakken biologie, economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde 

betreffende het concept functies onderzocht. Er wordt onderzoek gedaan naar de samenhang qua 

afstemming in het aangeboden curriculum betreffende notaties, representaties, taalgebruik, 

contexten, opbouw en denkactiviteiten en naar de samenhang qua verbindingen tussen vakinhoud 

en vakonderdelen. 

 

Als oud-leerling, als stagiair docent, en op basis van gesprekken met andere docenten in 

de lerarenopleiding en tevens verwoord door Roorda (2012) kan worden geconstateerd dat 

leerlingen het geleerde bij wiskunde niet of moeilijk kunnen toepassen bij een ander schoolvak, 

bijv. bij natuurkunde. Leerlingen hebben geen algemeen beeld en begrip bij het concept functies, 

zodat ze die bij verschillende vakken kunnen toepassen. Dit leidt ertoe dat bepaalde begrippen van 

functies opnieuw aangeleerd moeten worden. Vergelijkbare of zeer goed vergelijkbare begrippen 

worden hierdoor in het geheugen gescheiden opgeslagen (Roorda, 2012). Verder zorgt dit in de 

lessen ervoor, dat er minder tijd over blijft voor nieuwe kennis die in de leerstof gepresenteerd 

wordt. Een conferentiebundel uit 1975, met als doel om wiskunde en natuurkundeleraren tot 

samenwerken te stimuleren, beschrijft dit:  

Als eerste wordt genoemd dat er aansluitingsproblemen bestaan betreffende 

wiskundekennis, nodig voor het volgen van de natuurkundelessen. Vooral de 
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differentiaalrekening gaf nogal eens aanleiding tot strubbelingen (geciteerd uit Roorda, 

2012, p. 1) 

 

Daarnaast wordt de verbinding tussen vakken, die tussen de kennisgebieden bestaat, 

minder duidelijk aan de leerlingen overgebracht, wat kan leiden tot verwarring bij de leerlingen 

(Roorda, 2012). Dit wordt ook bevestigd in het document ‘Rijk aan betekenis’ door de Commissie 

Toekomst WiskundeOnderwijs (2007). Dit document is geschreven als advies aan makers van de 

nieuwe examenprogramma’s voor havo en vwo wiskunde met ingang van 2010. Het beschrijft de 

huidige situatie dat wiskundige concepten veelal in andere vakken terugkomen zonder dat 

leerlingen het verband zien. Dit leidt, volgens de Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs 

(2007), tot verwarring bij leerlingen en schetst een verkeerd beeld van de verbinding tussen 

kennisgebieden, terwijl goede toepassingen van wiskunde onbenut blijven. Om hier iets tegen te 

doen is het advies in dit rapport als volgt: 

In de ontwikkeling van de vernieuwde vakken van de Tweede Fase moet de samenhang 

tussen de verschillende wiskundevakken en andere vakken worden verbeterd, evenals de 

onderlinge afstemming. Het gaat daarbij niet uitsluitend om de exacte vakken, maar ook 

bijvoorbeeld om economie en aardrijkskunde (Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs, 

2007, p. 50).  

 

Helaas is het, volgens Van de Konijnenberg, Paus, Pieters, Rijke en Sonneveld (2015), vanwege 

een faseverschil tussen de perioden waarin de vernieuwingscommissies van natuurkunde en 

wiskunde hun opdracht hebben uitgevoerd, niet gelukt om kansen op meer afstemming tussen 
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beide vakken te realiseren. SLO heeft daarom in 2013 een werkgroep Afstemming Wiskunde-

Natuurkunde tweede fase ingesteld om op redelijke termijn meer samenhang te creëren.  

 

In dit onderzoek wordt echter niet alleen de samenhang, in afstemming en verbinding 

betreffende functies, tussen wiskunde en natuurkunde onderzocht. Ook de samenhang met 

scheikunde, biologie en economie wordt onderzocht, zoals ook in 2007 is geadviseerd door de 

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs. In dit onderzoek is de focus gelegd op het onderwerp 

“functies”, omdat dit wiskundige concept in alle schoolvakken voorkomt en er relaties te leggen 

zijn tussen het gebruik van functies bij alle vakken. Daarnaast is bij functies de kans groot, volgens 

Kop en Hoekstra (2012), dat aspecten van functies in de hoofden van de leerlingen naast elkaar 

bestaan zonder verbinding. Als leerlingen het gebruik van functies in alle vakken relateren, dan 

leidt dat waarschijnlijk tot meer samenhang, in verbinding, en daardoor versterking van het 

functiebegrip. Met andere woorden: leerlingen zijn dan bezig met diep leren (Chin & Brown, 2000). 

 

Het doel van het onderzoek is om een overzicht te verkrijgen van de mogelijkheden, die 

leerlingen in de huidige staat van de onderwijspraktijk hebben, om het concept functies in de vijf 

schoolvakken als één samenhangend, in afstemming en verbinding, geheel te leren en toe te passen. 

Docenten bepalen uiteraard de onderwijspraktijk. Om te kijken hoe functies aangeboden worden 

en of er sprake van samenhang, in afstemming en verbinding, is worden lessen van docenten in de 

vijf vakken geobserveerd en worden docenten ondervraagd. Voor de bètadocent in Nederland 

vormen tekstboeken een grote leidraad in de onderwijspraktijk (Alink, Van Asselt, & Den Braber, 

2012). Tevens reflecteren tekstboeken naar de curriculum verschijningsvormen (Van den Akker, 

2003). Om dit mee te nemen in het onderzoek, worden de tekstboeken van de vijf vakken, zowel 
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horizontaal als verticaal (Charalambous, Delaney, Hsu, & Mesa, 2010), bestudeerd op het aanbod 

en samenhang, in afstemming en verbinding, van functies. Bij de horizontale analyse wordt het 

tekstboek als geheel bekeken met een focus op generale tekstboek eigenschappen. De verticale 

analyse onderzoekt op welke manier tekstboeken één mathematisch concept ontwikkelen. Deze 

aanwezige samenhang, de mogelijkheden in het aangeboden curriculum voor leerlingen om het 

concept functies als één samenhangend geheel te leren en toe te passen, kan gebruikt worden als 

startpunt om te signaleren waar de samenhang, in afstemming en verbinding, tussen de vakken 

verbetert kan worden.   
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Onderzoeksvragen 

Het doel van het onderzoek is een overzicht te presenteren van de mogelijkheden, in het 

huidige aangeboden curriculum in het voortgezet onderwijs, die leerlingen hebben om het concept 

functies als één samenhangend geheel te leren in vijf vakken. Dit leidt tot de volgende 

hoofdonderzoeksvraag: 

 

Hoofdvraag: 

Wat voor mogelijkheden hebben leerlingen om het concept “functies” te leren op een 

samenhangende manier in de schoolvakken biologie, economie, natuurkunde, scheikunde en 

wiskunde? 

 

Het woord functies is hier tussen haakjes geplaatst om aan te geven dat het begrip functies 

vele betekenissen kan hebben en te benadrukken dat het hier gaat om het wiskundige concept 

functies (Van Dale, 2017). Als leerlingen verbindingen in vakinhoud en vakonderdelen leggen 

tussen de genoemde schoolvakken, kunnen ze het concept functies tussen de vakken relateren. Als 

leerlingen daarnaast mogelijke afstemming tussen vakken in notaties, representaties, taalgebruik, 

contexten, voorbeelden, opbouw en denkactiviteiten herkennen kunnen ze het concept functies op 

één samenhangende manier leren. Dit wordt verwoord als het leren op een samenhangende manier 

in de hoofdvraag. 

 

Leerlingen krijgen het concept functies aangeboden in de tekstboeken die ze gebruiken en 

door de lessen die de vakdocenten aan hun geven. Om de onderzoekshoofdvraag te beantwoorden, 

dienen deze beide bestudeerd te worden. Dit leidt tot de volgende onderzoeksdeelvragen: 
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Deelvraag 1: 

1a. Hoe worden functies aangeboden in de tekstboeken bij de schoolvakken biologie, economie, 

natuurkunde, scheikunde en wiskunde? 

1b. Welke samenhang is er tussen de verschillende tekstboeken betreffende het gebruik van 

functies bij de schoolvakken biologie, economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde? 

 

Deelvraag 2: 

2a. Hoe worden functies gebruikt in de les door de docenten bij de schoolvakken biologie, 

economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde? 

2b. Welke samenhang is er tussen de schoolvakken biologie, economie, natuurkunde, scheikunde 

en wiskunde betreffende het gebruik van functies in de les? 

 

In het theoretisch kader wordt beschreven dat, voor het leren van functies, het belangrijk is 

om verschillende representaties van functies tegen te komen. Daarnaast, ook beschreven in het 

theoretisch kader, is het belangrijk om connecties te maken met de leefwereld van leerling en het 

eerder geleerde. Dit zijn allen aspecten die behoren bij het aanbieden van de functies in de 

tekstboeken of gebruik van functies door docenten in de les. Verder is het ook belangrijk om de 

samenhang, in afstemming en verbinding, tussen de vakken, het uiteindelijke doel van de 

onderzoekshoofdvraag, te onderzoeken. Vandaar dat deze delen in de onderzoeksdeelvragen 

verwerkt zijn. 
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Theoretisch kader 

Samenvatting theoretisch kader 

In het onderzoek gaat het aangeboden curriculum (Van den Akker, 2003) betreffende het 

concept functies in vijf vakken bekeken worden. Er wordt gekeken naar de formele definitie van 

Dirichlet-Bourbaki. Maar ook naar de mogelijke verschillende doeleinden van functies in de 

wiskunde en de natuurwetenschappelijke schoolvakken (Leinhardt, Zaslavsky, & Stein, 1990). 

Tevens wordt onderzocht welke ervaringen, die momenteel in het curriculum aangeboden worden 

aan leerlingen, bijdragen aan de concept image (Kop & Hoekstra, 2012; Thompson, 1994; Vinner, 

1983).  

 

In het onderzoek wordt gefocust op samenhang, in afstemming en verbinding, in het 

aanbod. Bij samenhang wordt gekeken naar verbindingen tussen vakinhoud en vakonderdelen 

betreffende functies en naar de afstemming, in het aangeboden curriculum betreffende notaties, 

representaties, taalgebruik, contexten, voorbeelden, opbouw en denkactiviteiten. 

 

Voor het opstellen van een tekstboekenschema wordt het gemaakte raamwerk van 

Charalambous et al. (2010) als startpunt gebruikt. Hierbij worden de tekstboeken zowel 

horizontaal, het boek als geheel, als verticaal, focus op het concept functies, bekeken. Voor de 

analyse van de lesobservaties wordt er gebruik wordt gemaakt van Mathematics Assessment 

Project (2016) en Denscombe (2007) als startpunt.  

 

Vele representaties van functies zijn mogelijk (Leinhardt et al., 1990). De vakken worden 

onderzocht op welke representaties gebruikt worden, op de hoeveelheid verschillende 
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representaties (Thompson, 1994) en of er afstemming zit in de representaties (Den Braber, 2007; 

Bransford et al., 2000; Roorda, 2012).  

 

Daarnaast wordt het taalgebruik in de vakken geanalyseerd. Er wordt gekeken of 

taalgebruik in de vakken storend of verwarrend kan werken voor leerlingen (Kop & Hoekstra, 

2012; Roorda, 2012; Van de Konijnenberg et al., 2015). Verder wordt onderzocht welke notaties 

en terminologie in de lessen en in de tekstboeken gebruikt worden (Den Braber, 2007; Roorda, 

2012; Van de Konijnenberg et al., 2015; Vos, Braber, Roorda, & Goedhart, 2010). Ook wordt 

onderzocht of taal als brug kan dienen tussen representaties en betekenissen van functies (Ponce, 

2007) om het concept functies als geheel te leren. Humor, stimulerend voor het concept functies, 

in de tekstboeken wordt ook geanalyseerd (Powell & Andresen, 1985). 

 

Tevens wordt onderzocht of er gebruik gemaakt wordt van de kernideeën van functies 

(Ponce, 2007) en in welke mate de vijf componenten van Kilpatrick, Swafford en Findell (2001) 

aanwezig zijn in de vakken om functies succesvol te kunnen leren. Ook wordt onderzocht hoeveel 

en welke connecties in de vakken bij het onderwerp functies gemaakt worden (Hiebert & Carpenter, 

1992). Connecties zijn essentieel om het wiskundige concept functies je eigen te maken (Hiebert 

& Carpenter, 1992). In de tekstboeken worden connecties onderzocht op basis van de opgestelde 

punten van Pepin en Haggarty (2001). 

 

De in deze samenvatting beschreven onderwerpen worden hieronder nader uitgewerkt. 
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Functies 

Definitie 

Een belangrijk begrip in het onderzoek is de term “functies”. Deze term wordt besproken 

in Leinhardt et al. (1990). Functies zijn een symbolisch systeem om wiskunde en 

natuurverschijnselen inzichtelijk te maken en te begrijpen. In termen van verbindingen tussen 

wiskunde en natuurwetenschap hebben functies verschillende doeleinden. In wiskundig 

perspectief zijn functies nodig om te leiden tot het begrip van de onderliggende formele en 

abstracte wiskunde. Echter in de natuurwetenschappelijke vakken worden functies toegepast als 

representaties van de 'echte' observaties en analytische instrumenten. Dit maakt dat functies erg 

complex zijn en in vele representaties voorkomen (Leinhardt et al., 1990). 

 

Historisch gezien is de term functies afgeleid van het Latijnse werkwoord fungor (ik voer 

een taak uit). Euler sprak vroeger bij functies over een grootheid die een functie is van een andere 

grootheid; een grootheid wordt bepaalt door een andere grootheid (Kop & Hoekstra, 2012). Na 

Euler leidde dit tot een formele definitie van een functie door Dirichlet-Bourbaki (geciteerd in Kop 

& Hoekstra, 2012): “f  is een functie van een verzameling A  naar een verzameling B  als f  een 

deelverzameling is van het cartesisch product A×B, zodat voor elke x ∈ A er precies één y ∈ B is, 

zodat (x, y) ∈ f” (p. 86). 

 

Concept Image 

Alleen een definitie van een functie is niet voldoende, leerlingen dienen er betekenis aan 

te geven. Deze conceptuele betekenis - concept image (Vinner, 1983) - die leerlingen eraan geven, 

ontstaat door jarenlange ervaring met functies en beelden. Het is de totale cognitieve structuur die 
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leerlingen ervaren bij het onderwerp. Deze structuur veranderd wanneer leerlingen nieuwe stimuli 

ervaren. Het mentale beeld kan ook leiden tot conflicten in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is 

het leren dat aftrekken tot een vermindering leidt, dit kan een conflict geven wanneer negatieve 

getallen worden afgetrokken. Iedere leerling heeft zijn eigen conceptuele betekenis met 

opgebouwde persoonlijke (persoonlijk) en/of door de mathematische wereld (formeel) 

geaccepteerde vorm van woorden om een begrip te specificeren. 

 

Volgens Kop en Hoekstra (2012) kunnen juist bij het functiebegrip de twee soorten van 

definitie en beeld, zoals beschreven hierboven, in de hoofden van de leerlingen naast elkaar bestaan 

zonder verbinding. Er wordt geen coherent cognitief schema opgebouwd. Het kan zijn dat een 

leerling een goede definitie geeft van een functie, maar het moeilijk vindt om 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 13  als 

functie te herkennen (Markovitz, Eylon, & Bruckheimer, 1986).  

 

Het begrip samenhang 

In het onderzoek gaat de “samenhang” tussen de vakken onderzocht worden betreffende 

functies. De term wordt in dit onderzoek gebruikt voor de mate waarin leerlingen samenhang 

kunnen ervaren in het aangeboden curriculum. De term komt tweeledig voor. Enerzijds wordt 

samenhang verwoord zoals afstemming in Alink, Van Asselt en Den Braber (2012): 

Onder afstemming tussen twee vakken verstaan we het resultaat van overleg over concrete 

zaken als het verschil in notaties, nomenclatuur, begripsomschrijvingen, gebruik van 

grootheden en eenheden enzovoort en hoe dit vorm krijgt in het gebruik van voorbeelden, 

toepassingen, denkactiviteiten, vraagstukken of contexten in de lespraktijk van zowel het 

ene vak als het andere. (p. 13) 
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Anderzijds wordt in dit onderzoek samenhang gebruikt voor de letterlijke verbindingen die 

er tussen vakken zijn betreffende vakinhoud en vakonderdelen. Er wordt gekeken waar functies in 

de vakken gebruikt worden en waar er expliciete verbinding tussen vakken of met het begrip 

functies bestaat.  

 

Samengevat wordt er in dit onderzoek bij de term samenhang gekeken naar verbindingen 

tussen vakinhoud en vakonderdelen betreffende functies en naar de afstemming, in het aangeboden 

curriculum betreffende functies in notaties, representaties, taalgebruik, contexten, voorbeelden, 

opbouw en denkactiviteiten. 

 

Tekstboekenanalyse 

Charalambous et al. (2010) hebben een literatuuronderzoek gedaan naar het analyseren van 

tekstboeken en hebben een tekstboekenanalyse uitgevoerd. Hierbij werd o.a. gekeken naar de 

samenhang tussen tekstboeken in drie verschillende landen. In hun onderzoek werd er gefocust op 

de leermogelijkheden die de boeken aanbieden, in het bijzonder met betrekking tot de presentatie 

van de inhoud en de verwachtingen van leerlingen in de opgaves. 

 

Op basis van hun literatuuronderzoek verdelen Charalambous et al. (2010) het analyseren 

van tekstboeken in drie categorieën: horizontale, verticale en contextuele categorie. Bij de 

horizontale analyse wordt het tekstboek als geheel bekeken met een focus op generale tekstboek 

eigenschappen. De analyse focust zich op de algemene structuur van een tekstboek, zoals de 

volgorde van onderwerpen, gemiddeld aantal pagina’s per onderwerp, welke onderwerpen aan bod 

komen en de structuur van een onderdeel. Daarnaast kan je tekstboeken bij deze analyse ook 
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vergelijken op basis van achtergrondinformatie zoals: het aantal pagina’s, aantal tekstboeken, 

achtergrond auteurs, welke uitgever en welke materialen er verder beschikbaar zijn. De verticale 

analyse onderzoekt op welke manier tekstboeken één mathematisch concept ontwikkelen. Hier 

wordt gekeken welke wiskundige kennis aangeboden wordt, welke voorbeelden er aangeboden 

worden en welke houding ze tegenover wiskunde hebben. Maar ook wat er gevraagd wordt van 

leerlingen in termen van wiskundige correctheid, uitvoeren van opdrachten en diepgang in het 

wiskundige concept. Tevens wordt er ook gekeken naar verbindingen met de leefwereld buiten 

school, met de instructie in de klas of tussen de hoofdstukken. De derde categorie, de contextuele 

categorie, onderzoekt op welke manier het tekstboek gebruikt wordt door docenten of leerlingen 

tijdens instructie in de les. 

 

Charalambous et al. (2010) concluderen dat de horizontale en verticale analyse voldoende 

zijn om de intenties van een tekstboek te achterhalen. Op basis van de analyse van tekstboeken en 

voorgaande onderzoeken hebben Charalambous et al. (2010, p.123) een raamwerk ontwikkeld 

voor de analyse van tekstboeken, zie Figuur 1. Dit raamwerk wordt als startpunt gebruikt worden 

voor de tekstboekenanalyse van dit onderzoek. 
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Raamwerk voor horizontale en verticale analyse van tekstboeken: 

 

Figuur 1 The framework used to analyze the mathematics textbooks. Charalambous et al. (p.123) 

 

Lesobservaties 

In het Mathematics Assessment Project (2016) is onderzoek gedaan naar het gebruik van 

materialen in klaslokalen en hun effect op onderwijspraktijken. Dit leidde tot een raamwerk met 

vijf dimensies voor een krachtige onderwijsleerpraktijk. Als de onderwijsleerpraktijk aan deze vijf 

dimensies voldoet kunnen de leerlingen zich ontwikkelen tot professionele sterke denkers. Per 

dimensie hebben ze een observatiegids ontwikkeld met aandachtspunten waar tijdens een 
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lesobservatie op gelet kan worden (Schoenfeld & the Teaching for Robust Understanding Project, 

2016). Deze observatiegids is een richtlijn voor het op te stellen observatieschema. 

 

In Denscombe (2007, p. 216) is een checklist, zie Figuur 2, opgenomen waar je als 

onderzoeker rekening mee kunt houden bij het opstellen van een observatieschema. De checklist 

en tips in het boek dienen als richtlijn voor het op te stellen observatieschema. 

 

Figuur 2 Checklist for the use of observation schedules. Denscombe (p.216) 
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Kwalitatieve data-analyse 

Daarnaast geeft Denscombe (2007) een richtlijn hoe je kwalitatieve data kunt analyseren 

om er algemene categorieën en concepten uit te halen. Deze richtlijn bestaat uit vier principes. Het 

eerste principe is dat de analyse van de data en de conclusie allemaal uit de data gehaald moeten 

worden. Het tweede principe is dat de uitleg van de gegevens moet gebeuren na het zorgvuldig en 

nauwkeurig lezen van de data. Het derde principe is dat de onderzoeker moet voorkomen dat 

ongeoorloofde vooroordelen in de data-analyse worden gebruikt. Het vierde principe is dat de 

analyse van de gegevens een iteratief proces omvatten. De ontwikkeling van theorie, concepten of 

generalisaties moet gebaseerd zijn op een proces dat voortdurend heen en weer beweegt met het 

vergelijken van de empirische gegevens met de codes, categorieën en concepten die worden 

gebruikt. Hiermee worden algemene categorieën en concepten voor het onderzoek verkregen. Met 

deze algemene categorieën en concepten kun je dan algemene uitspraken doen voor je 

onderzoeksvragen. Het boek dient als richtlijn voor de analyse van dit onderzoek. 

 

Aanleren van functies 

Er is veel onderzoek gedaan naar hoe docenten leerlingen kunnen stimuleren om een 

coherente cognitieve schema op te bouwen, bij het aanleren van functies. Dit wordt beschreven in 

deze paragraaf. 

 

Model voor succesvol leren 

Kilpatrick, Swafford en Findell (2001) hebben een model ontwikkeld van wat zij zien als succesvol 

leren en kunnen toepassen van wiskunde in diverse situaties. Het succesvol leren van wiskunde 
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wordt wiskundige bekwaamheid genoemd. In wiskundige bekwaamheid worden door Kilpatrick 

et al. (2001) vijf componenten onderscheiden:  

• conceptual understanding - comprehension of mathematical concepts, operations, and 

relations; 

• procedural fluency - skill in carrying out procedures flexibly, accurately, efficiently, 

and appropriately; 

• strategic competence - ability to formulate, represent, and solve mathematical 

problems; 

• adaptive reasoning - capacity for logical thought, reflection, explanation, and 

justification; 

• productive disposition - habitual inclination to see mathematics as sensible, useful, 

and worthwhile, coupled with a belief in diligence and one’s own efficacy. (p. 116) 

 

Kilpatrick et al. (2001) zeggen dat deze vijf componenten sterk met elkaar verweven zijn 

en met elkaar samenwerken als iemand wiskunde beoefend. Er is veel verbinding tussen de 

concepten. Voor het onderzoek wordt er gekeken in welke mate deze componenten aanwezig zijn 

in alle vakken, opdat functies succesvol geleerd kunnen worden en wat de verbinding is tussen de 

vakken betreffende deze componenten. 

 

Opbouw functieconcept 

Het opbouwen van de concept image gebeurt in contact met docenten, de tekstboeken en 

de omgeving waarin de school zich bevindt. Bovenstaande zorgt voor een eigen ervaring en 
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beïnvloedt het beeld dat iedere leerling individueel ontwikkeld. Thompson (1994, p. 22) geeft dit 

weer in Figuur 3. 

 

 

 

Opbouw functieconcept: 

 

Figuur 3 Students’ concepts always emerge in relation to other concepts they hold, and in 
relation to teachers’ orientations and in relation to cultural values expressed by teachers, peers, 
and families.Thompson (1994, p. 22). 

 

Van Dormolen (1974) wijst op het belang van verbindingen tussen concepten en algemene 

methoden. Hij zegt dat er vooral wordt gefocust op het trainen van vaardigheid in specifieke 

methoden. Deze methoden worden dan gescheiden en onafhankelijke opgeslagen in het 

langetermijngeheugen. Als de connectie ertussen ontbreekt, worden deze methodes moeilijk 

toegankelijk in het geheugen. Dit leidt ertoe dat bij een kleine variatie in opgave, weer nieuwe 

oplossingsmethoden geleerd moeten worden. Kennis is dan niet een geheel. 

 
Als er afstemming is in representaties, doelen van de opdrachten, uitleg, definities, 

expliciteren van verbindingen, dan groeit de kans dat leerlingen de delen waar functies gebruikt 
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worden in de verschillende schoolvakken met elkaar relateren. Als leerlingen het gebruik van 

functies in alle vakken relateren, dan leidt dat waarschijnlijk tot versterking van het functiebegrip. 

Als leerlingen een verbonden netwerk opbouwen van begrippen, methoden en situaties, zijn ze 

beter in staat om deze kennis aan te spreken op het moment dat ze naar een nieuw probleem kijken 

(Bransford et al., 2000). 

 

Gebruik van meerdere representaties 

Om een rijke conceptuele betekenis van functies te creëren dienen leerlingen verschillende 

representaties van functies op school tegen te komen (Thompson, 1994). Er zijn veel representaties 

mogelijk. De drie meest voorkomende representaties zijn formule (symbolisch), grafiek en tabel. 

Als leerlingen een eigenschap van functies in een geleerde representatie niet ervaren als hetzelfde 

in een andere representatie, dan leren de leerlingen het als geïsoleerde elementen, i.p.v. een 

samenhangend geheel. Dit wordt ook bevestigd in een onderzoek van Akkoc en Tall (2005), die 

concluderen dat leerlingen vooral focussen op de individuele representatie van elke representatie 

zonder verbindingen te leggen met andere representaties. 

 

Kernideeën van functies overbrengen 

Het beeld dat verschillende representaties van functies niet als één geheel maar als losse 

delen gezien worden door leerlingen wordt bevestigd door Ponce (2007). Mede door eindtermen 

die bestaan op scholen, worden tekstboeken onderverdeeld in hoofdstukken met elk losstaande 

onderwerpen. Deze onderwerpen worden sequentieel en als losse eenheden gepresenteerd. 

Hierdoor ontbreekt de verbinding tussen de onderwerpen, die juist het begrip voor wiskundige 

concepten geeft. Het is essentieel om leerlingen niet alleen de definitie van een functie te geven, 
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maar om ze ook een begrip van functies te geven. Door als docent met hulp van de belangrijkste 

kernideeën van functies je lessen in te richten en discussie te voeren, wordt de wiskunde meer een 

samenhangend geheel. De ontbrekende link in de tekstboeken kan hiermee door de docent worden 

hersteld (Ponce 2007). 

 

De belangrijke kernideeën van functies, volgens Ponce (2007, p.139), staan in Figuur 4. 

Het eerste idee is dat je bij functies altijd twee groepen moet hebben. Het domein en het bereik, 

maar ook andere vormen als input en output, zijn voorbeelden van deze twee groepen. Het tweede 

belangrijkste idee is dat er een patroon is tussen de twee groepen. De groepen hebben een bepaalde 

relatie met elkaar. Het derde belangrijkste idee is dat de patronen een speciale eis hebben, elk 

nummer vanuit het domein heeft maar één nummer in het bereik. De docent dient bij elke nieuwe 

representatie hierop terug te grijpen, om de leerlingen te stimuleren verbindingen te leggen met 

het functiebegrip. Als de docent de leerlingen helpt bij het identificeren van de belangrijkste ideeën 

in opgaves, dan weten leerlingen beter waar ze op moeten letten bij het oplossen van het probleem.  
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De kernideeën van functies 

 

Figuur 4 Core ideas that define functions. A.G. Ponce (2007, p. 139) 

 

Gebruik van taal 

Betekenis van het woord functies in de Nederlandse taal 

Een andere manier om de losse delen met mekaar te verbinden is door juist gebruik van 

taal. Het woord functie kan in de Nederlandse taal (en andere talen) vele verschillende 

betekenissen hebben. In de Van Dale (2017) zie je het volgende: Ambt (taak of beroep), werking 

(de functie van de maag) en een wiskundige beschrijving: “grootheid die in haar veranderlijkheid 

afhangt van een of meer andere”. Maar ook in de wiskunde wordt het woord functie op 

verschillende manieren gebruikt. Dit zie je terug in het rapport van de Commissie Toekomst 

WiskundeOnderwijs (2007) , waar zij aangeven welke aspecten van het functiebegrip zij belangrijk 

achten voor leerlingen:  
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Het gaat enerzijds om het beeld van de functie als procedure die een invoergetal afbeeldt 

op een uitvoergetal en als manier om gekoppelde verandering te beschrijven. Anderzijds is 

de functie een wiskundig object, dat deel uitmaakt van een klasse van functies die op 

globaal niveau onderzocht kan worden. Verschillende functierepresentaties, elk met eigen 

kracht en beperking, geven een verschillende kijk op hetzelfde object. Bij het functiebegrip 

hoort een overzicht van de verschillende typen functies in hun onderlinge relaties en een 

exemplarische verdieping van een bepaalde klasse van functies (bijvoorbeeld de 

exponentiële functies). (p. 22) 

 

Taal als verbinding  

De diverse betekenissen van het woord functie kan leiden tot een incoherent beeld van 

functies. Leerlingen zien de diverse representaties als losse onderdelen en missen de verbinding 

tussen de onderdelen. Volgens Eisenberg (geciteerd in Ponce, 2007) is het zien van verbindingen 

tussen de verschillende representaties essentieel, in plaats van alleen het concept te herkennen in 

een andere representatie. Volgens Ponce (2007) kan taal bij het concept functies leerlingen hierbij 

helpen. Taal vormt een brug tussen de verschillende representaties en betekenissen van functies 

i.p.v. een barrière om het functiebegrip te leren.  

 

Humor in taal 

Powell en Andresen (1985) wijzen erop dat humor, op voorwaarde dat het niet in overmaat 

aanwezig is, de aandacht en interesse kan verhogen en helpt om te illustreren en te versterken wat 

er wordt geleerd. Humor kan een manier zijn om het functiebegrip te versterken. 
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Connecties 

Ponce (2007) gaat in op het belang van het leggen van connecties tussen de vele 

representatie van functies en de kernideeën van functies. Als alle vakken dit doen, er is afstemming, 

ontstaat samenhang betreffende functies. Thompson (1994) gaat in op het belang om van het 

onderwerp functies één samenhangend geheel te maken. Het is belangrijk om connecties, 

letterlijke verbindingen, te leggen om samenhang te verbeteren bij het onderwerp.  

 

Hiebert en Carpenter (1992) vinden het essentieel om connecties te maken in de wiskunde 

wanneer je wiskundige concepten eigen wilt maken. Een wiskundig idee of feit wordt begrepen, 

op het moment dat de totale cognitieve representatie onderdeel is van een netwerk van 

representaties. De hoeveelheid en sterkte van de connecties bepalen de mate waarin het wiskundige 

idee of feit begrepen wordt. Het netwerk van representaties bestaat uit informatie gestructureerd 

in relaties tussen feiten, representaties, procedures en ideeën. Tekstboeken moeten connecties 

expliciet maken en zorgen voor een klimaat om verbindingen te leggen doormiddel van het 

presenteren van meerdere representaties. Op basis van literatuur concluderen Pepin en Haggarty 

(2001, p.6) dat tekstboeken, en/of opgaves m.b.t. connecties, beoordeeld dienen te worden op de 

mate waarin zij: 

• het relationele begrip meer benaderen dan het procedurele of instrumentale begrip.  

• connecties maken met wat leerlingen al eerder geleerd hebben.  

• connecties maken met de onderliggende concepten en relaties die geleerd worden.  

• connecties maken met het correct en precies uitvoeren van wiskundige procedures. 

• connecties maken met andere wiskunde en met andere onderwerpen. 

• opgaves verbinding laten maken met het echte leven van leerlingen. 
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• een hoge cognitieve vraag hebben van leerlingen. 

• verschillende representaties verbinden (Analogieën en uitgewerkte voorbeelden). 

(p. 6) 

 

Relevant onderzoek 

Samenhang tussen vakken door docenten 

Onderzoek naar de samenhang (afstemmingen en verbindingen) tussen vakken op 

Nederlandse middelbare scholen, is eerder uitgevoerd door onder andere Vos et al. (2010) in een 

exploratieve studie naar de kennis en het gebruik van wiskundige concepten door docenten 

natuurkunde, scheikunde en economie. Er worden voorbeelden van opgaves aangedragen die 

gebruikt worden in de wiskunde, maar storend zijn in de andere vakken. Een voorbeeld hiervan is 

het dimensieloos gebruik van natuurwetenschappelijke contexten bij wiskunde. Daarnaast wordt 

opgemerkt dat de docenten in hun uitleg de wiskundige achtergrond vooral vermijden of concreet 

(situatiegericht) houden. Ook worden notaties op verschillende manieren in de klas gebruikt, 

gefocust op het eigen vak. 

 

Samenhang tussen vakken in tekstboeken 

Het tekstboekenonderzoek van Den Braber (2007) is een ander onderzoek dat gekeken 

heeft naar samenhang tussen vakken op Nederlandse middelbare scholen. In het onderzoek zijn de 

tekstboeken van natuurkunde, scheikunde en economie met elkaar vergeleken m.b.t. het onderwerp 

afgeleide. Hier bleek o.a. dat bij natuurkunde vaak wordt overgegaan van formule naar grafiek om 

het concept duidelijk te maken. Vaak wordt er gestart met een formule, maar wordt er daarna veel 

grafisch gewerkt. Grafisch worden de meeste begrippen toegelicht en overgangen tussen begrippen 
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gemaakt. Bij economie wordt vaak gebruik gemaakt van de overgangen formule naar formule of 

grafiek naar grafiek. Er worden veel formules gebruikt bij economie, maar ook grafisch of 

woordelijk komt veel voor. Bij scheikunde wordt de afgeleide vooral met grafieken behandeld. Er 

zijn weinig wiskundige notaties in het tekstboek te vinden. Er zijn tussen de vakken duidelijk 

verschillen in soorten representaties van hetzelfde onderwerp.  

 

Daarnaast verschillen de vakken, in hun tekstboeken, ook in terminologie. Bij economie 

worden veel wiskundige termen over de afgeleide gebruikt. Bij natuurkunde komen soms andere 

benamingen voor, zo wordt er bijv. veel gesproken over diagrammen i.p.v. grafieken. Bij 

scheikunde komt heel weinig wiskundige terminologie voor. Wel gebruiken ze, als ze worden 

gebruikt, dezelfde wiskundige termen als bij wiskunde (Den Braber, 2007). 

 

Samenhang tussen vakken betreffende de afgeleide 

Ook Roorda (2012) heeft onderzoek gedaan naar samenhang bij verschillende 

schoolvakken. Hij vertelt dat leerlingen wel een aantal procedures aan elkaar linken bij vakken, 

maar de meeste procedures geïsoleerd gebruikt worden. Roorda (2012) valt verder op dat 

leerlingen meer samenhang ervaren als er duidelijke visuele herkenbaarheid van eigenschappen, 

van een wiskundig concept, tussen vakken bestaat en wanneer dezelfde representaties gebruikt 

worden bij vakken. Als bij een vak vooral grafisch gewerkt wordt, met een aspect van een 

wiskundig concept, en bij een ander vak vooral symbolisch gaan leerlingen de eigenschappen en 

representaties geïsoleerd leren. Er dienen meerdere representatie bij alle vakken aangeboden te 

worden om de samenhang in afstemming te verbeteren. 
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Samenhang tussen vakken van taalgebruik in de eindtermen 

Het SLO (Van de Konijnenberg et al., 2015) heeft een werkgroep afstemming wiskunde 

natuurkunde tweede fase ingesteld. Zij hebben voornamelijk de eindtermen van wiskunde en 

natuurkunde vergeleken om hier aanbevelingen te doen om meer afstemming tussen beide vakken 

te creëren. Ze hebben ook een lijst met veel gebruikte examenwerkwoorden in de natuurkunde en 

wiskunde met mekaar vergeleken. De betekenis van deze examenwoorden kan bij beide vakken 

verschillen, waardoor leerlingen de opdracht als iets anders ervaren. Ook notatieverschillen tussen 

wiskunde en natuurkunde zijn onderzocht en zijn te vinden in het document van Van de 

Konijnenberg et al. (2015). 

 

Onderzoek naar functies 

In het hoofdstuk functies van het Handboek Wiskundedidactiek (Kop & Hoekstra, 2012) 

staan de tekstboeken kort besproken. Hier wordt ingegaan op de terminologie van het begrip 

functie. In de onderbouw zijn tekstboeken terughoudend over het begrip functie. In plaats van een 

formele definitie wordt er gekozen voor omschrijvingen die impliciet zijn of aansluiten bij het 

spraakgebruik. Zo komt het woord ‘functie’ amper voor en wordt er vooral gebruikt gemaakt van 

de term ‘verband’. Dit heeft gevolgen voor het cognitieve schema dat een leerling opbouwt. Het 

verkrijgen van een onvolledig beeld van het functiebegrip leidt tot beperkte cognitieve schema’s 

(Kop & Hoekstra, 2012).  
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Methode 

Participanten en sampling 

Het onderzoek is uitgevoerd op een school in het voortgezet onderwijs op havo en vwo-

niveau. Bij de vakken biologie, economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde, zijn een tweetal 

lessen bezocht in vwo 4. In de lessen waren tussen de 11 en 15 leerlingen aanwezig. In Tabel 1 

staan de gebruikte tekstboeken voor het onderzoek. In totaal hebben de vijf deelnemende 

vakdocenten hiervoor materiaal uit de tekstboeken aangeleverd om dit te laten onderzoeken, zie 

ook Tabel 1. De tekstboeken op deze school zijn representatief voor een school in het voortgezet 

onderwijs. Naast het onderzoek naar de tekstboeken wordt iedere deelnemende docent 

geïnterviewd over het onderwerp functies in zijn of haar vak. 

 

Tabel 1 
Overzicht van tekstboeken, inclusief op welk hoofdstuk is gefocust bij de boekenanalyse, en 
fictieve naam van de docent van de vijf onderzochte vakken. 

Vak Tekstboeken Focushoofdstuk Fictieve naam 
docent 

Biologie Nectar  
3e editie Hoofdstuk 6 Voeding en Vertering Anne 

Economie Lesbrieven Lesbrief Vraag en Aanbod  
Hoofdstuk 3 Productie van een spijkerbroek Brenda 

Natuurkunde Overal Natuurkunde 
4e editie Hoofdstuk 6 Energie en Beweging Caroline 

Scheikunde Nova Scheikunde  
1e editie Hoofdstuk 5 Evenwichten Denise 

Wiskunde Getal & Ruimte  
11e editie Hoofdstuk 1 Functies en Grafieken Elena 

 

Er is gekozen om een tweetal lesobservaties uit te voeren om een goede indruk te krijgen 

van het gebruik van functies in de lespraktijk. Wegens de beperkte grootte van het praktijkgedeelte 
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van het onderzoek is ervoor gekozen om twee lessen te bezoeken per docent. Naast de twee 

lesobservaties wordt er ook een interview per docent afgenomen. 

 

Er is gekozen voor vwo 4, omdat hier het concept functies worden aangeboden in alle 

vakken. Leerlingen kennen al een basis van het functieconcept uit de voorgaande leerjaren en 

krijgen in vwo 4 de mogelijkheid om verbinding te leggen tussen de vakken, ter voorbereiding op 

het examen. Vanaf vwo 4, in de bovenbouw, bereiden leerlingen zich voor op het eindexamen. Het 

is belangrijk om daar te kijken of leerlingen verbanden kunnen leggen tussen de vakken, zodat ze 

hier op hun eindexamen gebruik van kunnen maken. Als er een basis, een samenhangend geheel, 

is voor het leggen van verbindingen in vwo 4, betreffende functies, kunnen de leerlingen het 

concept de gehele bovenbouw samenhangend leren, uitbreiden en toepassen. Daarnaast worden in 

de bovenbouw vaak net andere termen gebruikt bij functies, dan in de onderbouw (Kop & Hoekstra, 

2012). Vandaar dat er gekozen is voor de bovenbouw. 

 

De tekstboeken zijn geselecteerd op basis van beschikbaarheid op de te onderzoeken school 

voor het onderzoek. Per tekstboek is een hoofdstuk gekozen waarbij functies aan de orde komen 

en waarbij ook gedurende het onderzoek les in gegeven werd. Hiervoor is gekozen om 

vergelijkbare lesobservaties te kunnen uitvoeren. De kennis van het materiaal uit de tekstboeken 

en de leerstof helpt bij het uit te voeren onderzoek tijdens de lesobservaties.  
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Procedure 

Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksdeelvraag zijn de tekstboeken van alle 

vakken onderzocht aan de hand van een van tevoren opgestelde analyseschema. Het schema, 

beschreven hieronder bij instrumenten, is opgesteld aan de hand van het literatuuronderzoek, zoals 

beschreven in het theoretisch kader. Het schema focust zich op het analyseren van functies in één 

hoofdstuk van een tekstboek. Welke hoofdstukken in de diepte worden geanalyseerd staan vermeld 

in Tabel 1. 

 

Voor het beantwoorden van de tweede onderzoeksdeelvraag hebben een tweetal 

lesobservaties per docent bij alle vakken plaatsgevonden. Hiervoor is een observatieschema, 

beschreven hieronder bij instrumenten, opgesteld en gebruikt. Behalve de lesobservaties zijn de 

docenten ook gevraagd naar hun mening en kijk op het gebruik van functies in hun vak in een 

interview. De vragen van het interview zijn gebaseerd op het theoretisch kader en worden 

hieronder bij instrumenten toegelicht. 

 

Tijdens het onderzoek liepen de lesobservaties en de tekstboekenanalyses parallel. Nadat 

de tekstboeken zijn onderzocht en de lesobservaties waren afgerond zijn alle docenten 

geïnterviewd. Dit heeft als laatste plaats gevonden om als onderzoeker eerst een goed beeld van 

het gebruik van functies in het betreffende vak te verkrijgen. Hierdoor ontstond een goed beeld 

van het gebruik van functies en kon beter worden ingespeeld op antwoorden van de docenten bij 

het interview, om zo volledige mogelijke data te vergaren voor het onderzoek. 
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Instrumenten 

Analyseschema tekstboeken 

Om de tekstboeken te vergelijken op basis van samenhang, in afstemming en verbinding, 

betreffende functies, is een analyseschema opgesteld. Het gemaakte analyseschema is in Bijlage 

II toegevoegd. 

 

Voor het schema is gebruik gemaakt van de analyse van tekstboeken door Charalambous 

et al. (2010). Met onderzoeksdeelvraag 1 wordt gestreefd antwoord te geven op de intenties van 

de tekstboeken betreffende het onderwerp functies. Dit komt overeen met de opzet van de 

horizontale en verticale analyse in het raamwerk van Charalambous et al. (2010). Dit raamwerk is 

het startpunt geweest voor het analyseschema. De aanpassingen aan het schema, voor dit 

onderzoek, worden hier beschreven. 

 

Verder is bij het schema gebruik gemaakt van literatuur beschreven in het theoretisch kader. 

Onder meer het belang van verschillende representaties (Roorda, 2012; Thompson, 1994), het 

gebruik van de belangrijkste kernideeën van functies (Ponce, 2007), het gebruik van taal (Kop & 

Hoekstra, 2012; Ponce, 2007; Roorda, 2012; Van de Konijnenberg et al., 2015), de punten waarop 

boeken bekeken moeten worden m.b.t. connecties (Pepin & Haggarty, 2001), de samenhang tussen 

alle onderdelen (Bransford et al., 2000) en het tekstboekenonderzoek van Den Braber (2007) 

worden gebruikt. Hier wordt bij de onderstaande beschrijving naar verwezen. 
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Achtergrondinformatie en opbouw 

Voor de horizontale analyse worden algemene achtergrondinformatie, opbouw en functies 

bekeken. Bij achtergrondinformatie wordt ook gekeken welke hulpmiddelen leerlingen verder tot 

hun beschikking hebben bij het boek. De punten komen overeen met het raamwerk van 

Charalambous et al. (2010), zie Figuur 1. De “Overal Structure” (Charalambous et al., 2010) is in 

dit onderzoek verdeelt in opbouw en functies. Er wordt gekeken in welke hoofdstukken functies 

vooral voorkomen. Bij opbouw wordt er gekeken naar de algemene opbouw van hoofdstukken en 

de opbouw in hoofdstukken. Of te wel op welke manier het boek gebruikt dient te worden.  

 

Connecties 

Voor de verticale analyse is het schema ingedeeld in de volgende delen: Connecties, 

Representaties, Conceptuele betekenis en Procedurele bekwaamheid. Bij connecties wordt 

gekeken of er een connectie is met een ander vak, met de leefwereld van leerlingen en/of met het 

eerder geleerde. Deze punten komen overeen met de aandachtspunten van Pepin en Haggarty 

(2001), de “connections” in het raamwerk van Charalambous et al. (2010) en de connecties zoals 

beschreven in Figuur 3 (Thompson, 1994, p. 22). Er wordt bekeken of de connecties expliciet of 

impliciet gelegd worden (Bransford et al., 2000). Ook de connecties tussen representaties wordt 

onderzocht (Den Braber, 2007). 

 

Representaties 

Er wordt bekeken welke representaties (Leinhardt et al., 1990) voorkomen en hoe vaak 

deze representaties voorkomen (Thompson, 1994). Daarnaast wordt bekeken hoe taal gebruikt 

wordt in het boek. Behalve taal wordt er ook gekeken naar afbeeldingen, foto’s, strips en dergelijke 
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toevoegingen in het boek, zoals Charalambous et al. (2010) dit verwoord in “Mathematical 

Content”. Er wordt gekeken of toevoegingen relevant zijn voor het onderwerp en voor functies. 

 

Conceptuele betekenis 

Derde onderdeel van de verticale analyse is de Conceptuele betekenis (Kilpatrick et al., 

2001). Hier wordt op het concept functies ingezoomd in de tekstboeken. Hoe wordt het concept 

geïntroduceerd in het hoofdstuk, wordt het concept expliciet gebracht of zit het impliciet in het 

onderwerp van het hoofdstuk. Tevens wordt er in dit onderdeel gekeken naar wiskundige 

nauwkeurigheid. De “Mathematical Content” van het raamwerk van Charalambous et al. (2010) 

wordt in dit gedeelte uitgewerkt met de focus op functies. 

 

Procedurele bekwaamheid 

Vierde deel van de verticale analyse bestaat uit procedurele bekwaamheid (Kilpatrick et al., 

2001). Charalambous et al. (2010) geeft hier ook aandacht aan onder het “Mathematical Practices” 

en “Required of Students” gedeelte in het raamwerk.  

 

Er is gekozen voor een andere structuur en indeling dan het raamwerk van Charalambous 

et al. (2010) om meer te focussen op functies. Uit de literatuur volgt dat connecties en 

representaties erg belangrijk zijn om een goed concept image op te bouwen van het concept 

functies. Functies is een concept dat leerlingen zich eigen dienen te maken, vandaar dat 

conceptuele betekenis en procedurele bekwaamheid erg belangrijk is in dit onderzoek. Vandaar dat 

deze als losse hoofdonderdelen van het schema zijn gekozen.  
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Observatieschema lesobservaties 

Om de lessen te vergelijken op basis van samenhang betreffende functies is een 

observatieschema opgesteld. Het schema is opgedeeld in de volgende delen: 

Achtergrondinformatie, Opbouw, Functies, Connecties en Representaties. Het gemaakte 

observatieschema is in Bijlage III toegevoegd. 

 

Voor het schema is gebruik gemaakt van, in het theoretisch kader beschreven, literatuur 

zoals het belang van verschillende representaties (Roorda, 2012; Thompson, 1994), het gebruik 

van de belangrijkste kernideeën van functies (Ponce, 2007), het gebruik van taal (Kop & Hoekstra, 

2012; Ponce, 2007; Roorda, 2012; Van de Konijnenberg et al., 2015), het gebruik van connecties 

naar leefwereld, eerder geleerde en andere vakken (Pepin & Haggarty, 2001), de samenhang tussen 

alle onderdelen (Bransford et al., 2000), het vermijden van wiskundige achtergrond in lessen en 

de wiskunde vakspecifiek houden (Vos et al., 2010).  

 

Op de vragen van de checklist, zie Figuur 2, van Denscombe (2007) wordt alleen op punt 

1 geen ja als antwoord gegeven worden. Het schema is, wegens omvang van het onderzoek, niet 

getest op een groep. De docenten zijn wel van tevoren geïnformeerd dat ze een les moeten draaien 

die ze anders, zonder onderzoeker in de klas, ook uitgevoerd zouden hebben. Alle observaties zijn 

in dezelfde periode uitgevoerd en bevatten het concept functies, hiermee zijn de lessen 

representatief voor dit onderzoek. Schema is opgebouwd aan de hand van literatuur en gecheckt 

op mogelijke dubbele beoordeling van gebeurtenissen in de les. Er is voor dit onderzoek voldoende 

data verkregen met behulp van het observatieschema. Realistische codering is mogelijk bij het 

uitvoeren en analyseren van de data.  
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Achtergrondinformatie en opbouw 

Hier wordt gekeken hoe de docenten de lessen opbouwen en welke benodigdheden er in 

de klas gebruikt worden. Bij het onderdeel achtergrondinformatie wordt algemene informatie over 

de les verzameld. Wanneer werd de les bezocht, bij welk vak, wie waren er aanwezig en wat waren 

de benodigdheden voor leerlingen en docent gedurende de les. Bij Opbouw wordt gekeken hoe de 

les is opgebouwd. Welke activiteiten vinden er plaats in elke fase van een les en welke content 

(Schoenfeld & the Teaching for Robust Understanding Project, 2016) komt er aan bod. De 

verschillende fases: Welkom, Inleiding, Uitleg, Instructie en afsluiting, worden los genoteerd. Ook 

wordt de duur van alle fases genoteerd (Denscombe, 2007).  

 

Functies 

Hier wordt gekeken hoe functies specifiek in de les voorkomen. Waar worden deze gebruikt 

en op welke manier. Wordt er gefocust op het vak of op het conceptuele begrip van functies (Vos 

et al., 2010). Hoe komen de kernideeën van functies (Ponce, 2007) terug in de les.  

 

Bij functies wordt eerst kort genoteerd bij welke losse onderwerpen functies aan bod 

komen. Er wordt gekeken of het onderwerp expliciet voorkomt of impliciet, er wordt gekeken of 

de kernideeën van functies terugkomen in de uitleg (Ponce, 2007). Daarnaast wordt bekeken of de 

leerlingen actief worden gehouden, cognitive demand (Mathematics Assessment Project, 2016; 

Pepin & Haggarty, 2001) en bezig zijn met functies, of er meer gefocust wordt op toepassing i.p.v. 

concept (Vos et al., 2010) en hoe de leerlingen worden geholpen om de procedurele bekwaamheid 

(Kilpatrick et al., 2001) te verhogen.  

 



MOGELIJKHEDEN VOOR LEREN VAN FUNCTIES IN VIJF VAKKEN 38 

Connecties 

Het onderdeel connecties zorgt dat alle connecties die in de les plaatsvinden met een ander 

vak, de leefwereld of het eerder geleerde worden genoteerd (Pepin & Haggarty, 2001). 

 

Representaties 

Als laatste worden de gebruikte representaties in de les genoteerd. Hierbij wordt ook 

gekeken hoe de docent overgangen tussen representaties opnoemt en welke vakspecifieke 

symbolen (Vos et al., 2010) hij/zij hierbij gebruikt.  

 

Interviews 

Voor de interviews is een korte vragenlijst opgesteld aan de hand van het 

literatuuronderzoek. Het interview wordt vooral gebruikt om een bevestiging van de gevonden 

literatuur uit de praktijk te verkrijgen, om de docenten beter te leren kennen en om hun kijk op het 

concept functies te achterhalen. De volgende vragen, met uitleg waarom deze vraag gekozen is, 

worden aan de docenten gesteld: 

1. Waar worden functies gebruikt in uw vak? 

Deze vraag wordt gesteld om een beeld te krijgen waar de docenten in hun vak functies in 

herkennen en bij welke onderwerpen functies worden toegepast. Hiermee kunnen de vakken op 

vakinhoud en vakonderdelen betreffende functies vergeleken worden. 

2. Wat is volgens u het belang van functies in uw vak? 

Deze vraag is om een beeld te krijgen hoe de docenten denken over functies in hun vak. Hun 

mening bepaalt de ervaring die leerlingen opdoen met het concept functies (Thompson, 1994). 
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3. Wat doet u in de les om het concept functies beter begrijpbaar te maken voor 

leerlingen? 

Deze vraag gaat specifiek over onderzoeksdeelvraag 2, het gebruik van functies in de les door 

docenten. Hier wordt onderzocht of de docent de kernideeën van functies (Ponce, 2007) indirect 

of direct gebruikt in zijn/haar lessen. 

4.  Maakt u gebruik van meerdere representaties (tekst, formule, grafiek, tabel, 

afbeelding, video, demonstratie, etc.) van functies in uw lessen? Zo ja, welke en 

welke representatie het meest? 

Het gebruik van meerdere representaties is nodig om een rijke conceptuele betekenis van functies 

op te bouwen (Thompson, 1994). Er wordt ook gekeken hoe de representaties gebruikt worden en 

welke woorden de docent gebruikt bij deze representaties (Den Braber, 2007; Roorda, 2012; Vos 

et al., 2010). 

5. Maakt u verbanden met andere vakken bij het doceren van functies? Zo ja, Hoe 

doet u dit en met welke vakken? 

6. Maakt u verbanden met het eerder geleerde of het geleerde in de toekomst in uw 

vak bij het doceren van functies? Zo ja, kunt u uitleggen hoe u dit doet? 

7. Maakt u verbanden met de leefwereld van de leerlingen? Zo ja, kunt u een 

voorbeeld benoemen? 

Uit de literatuur volgt dat het belangrijk is om connecties te maken met andere vakken, het eerder 

geleerde en de leefwereld van de leerlingen (Pepin & Haggarty, 2001). 

8. Waar hebben de leerlingen m.b.t. functies het meeste moeite mee in uw vak? 
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Dit geeft inzicht in wat er momenteel mist om het onderwerp functies als één geheel te leren. Waar 

volgens de docenten op het moment mogelijke verwarring (Den Braber, 2007; Roorda, 2012; Vos 

et al., 2010) bij leerlingen zit. 

9. Heeft u tips of ideeën hoe leerlingen het concept functies beter kunnen toepassen? 

Deze vraag wordt gesteld om te kijken of de docenten tips hebben voor de basis van functies. Dit 

kan helpen om aanbevelingen bij dit onderzoek te formuleren. 

10. Wenst u overleg met andere vakken om meer samenhang m.b.t. functies te 

verkrijgen? 

Deze vraag wordt gesteld om te kijken of er een basis is voor samenhang tussen docenten bij 

bepaalde onderdelen van functies. 

 

  



MOGELIJKHEDEN VOOR LEREN VAN FUNCTIES IN VIJF VAKKEN 41 

Analyse 

Thema’s tekstboekenanalyse 

Alle informatie uit de lesbezoeken, de interviews met docenten en de tekstboekenanalyse 

worden geordend aan de hand van een aantal thema’s (Denscombe, 2007; Erickson, 2012). Voor 

de tekstboekenanalyse is, op basis van literatuur, gekozen voor de thema’s, zoals hierboven al 

eerder benoemd; Achtergrondinformatie en Opbouw, Connecties, Representaties en Conceptuele 

betekenis en Procedurele bekwaamheid. Waarom deze thema’s gekozen zijn wordt hieronder 

toegelicht. 

 

Achtergrondinformatie en opbouw 

Achtergrondinformatie en opbouw als thema is om te kijken hoe het boek gebruikt dient te 

worden en wat de achtergronden van de auteurs zijn. Deze hebben invloed op de concept image 

(Kop & Hoekstra, 2012; Thompson, 1994; Vinner, 1983) die bij de leerlingen ontstaat. Daarnaast 

wordt achterhaald in hoeverre functies deel uitmaken van het boek, dus hoe vaak functies aan bod 

komen. Dit heeft te maken met de verbindingen in vakinhoud en vakonderdelen. Ook wordt 

bekeken hoe de opbouw van het boek is, dit geeft een eerste indicatie over de afstemming (Alink 

et al., 2012) in het aangeboden curriculum. Hiermee kunnen we de vakken vergelijken op 

samenhang. 

 

Connecties 

Zoals besproken in het theoretisch kader is het maken van connecties belangrijk voor het 

opbouwen van één samenhangend netwerk (Hiebert & Carpenter, 1992; Pepin & Haggarty, 2001). 

Zonder connecties slaan leerlingen de stof op als losse onderdelen (Bransford et al., 2000; Van 
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Dormolen, 1974; Ponce, 2007). We willen juist dat de leerlingen één gehele concept image van 

functies opbouwen, vandaar dat connecties een centraal thema in het onderzoek zijn. 

 

Representaties 

Het gebruik van verschillende representaties leidt tot een rijke conceptuele betekenis van 

functies (Thompson, 1994). Verder zijn bij functies vele verschillende representaties mogelijk 

(Leinhardt et al., 1990). Vandaar dat het een centraal thema van het onderzoek is. Onder het thema 

representaties valt ook het gebruik van taal. Taal kan helpen om verbinding te leggen tussen de 

representaties (Ponce, 2007). Vandaar dat er naar wiskundige en taalkundige representatie gekeken 

wordt bij dit thema in de tekstboekenanalyse. Er wordt verder gekeken of vakspecifieke symbolen 

bij leerlingen niet tot verwarring kan leiden (Den Braber, 2007; Roorda, 2012; Vos et al., 2010). 

Deze mogelijke verwarring willen we in beeld brengen. 

 

Conceptuele betekenis en Procedurele bekwaamheid 

Om functies succesvol te leren heeft Kilpatrick et al. (2001) vijf belangrijke componenten 

opgesteld. Twee componenten zijn de conceptuele betekenis en procedurele bekwaamheid. Beide 

stimuleren om functies als concept succesvol te leren. Pepin en Haggarty (2001) benadrukken 

verder dat het belangrijk is om het relationele en procedurele begrip te benaderen in de lessen. Ook 

is de mate waarin leerlingen wiskundige procedures precies en correct uitvoeren belangrijk (Pepin 

& Haggarty, 2001). Omdat de componenten sterk verbonden zijn (Kilpatrick et al., 2001), is dit 

een gezamenlijk overkoepelend thema. 
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De componenten productieve dispositie, strategische competentie en adaptieve redenering 

worden niet specifiek in dit onderzoek onderzocht, omdat deze erg focussen op de diepe 

wiskundige achtergrond. In het onderzoek wordt de diepere wiskundige betekenis van het concept 

functies niet onderzocht. Daarnaast kwamen deze onderdelen minder sterk terug in het 

literatuuronderzoek naar het concept functies. Conceptuele betekenis en procedurele bekwaamheid 

komen hierbij als belangrijke onderdelen terug. Vandaar dat het specifiek onderzoeken van 

productieve dispositie, strategische competentie en adaptieve redenering in dit onderzoek 

achterwege is gelaten. 

 

Thema’s lesbezoeken 

Voor de lesbezoeken en interviews is op basis van de literatuur en na het bestuderen van de 

tekstboeken gekozen voor de thema’s: Achtergrondinformatie en Opbouw, Functies, Connecties 

en Representaties.  

 

Achtergrondinformatie en opbouw 

Achtergrondinformatie en opbouw als thema is om te kijken hoe de lessen ingericht zijn, 

welke benodigdheden in de klas nodig zijn en wie de docenten zijn. Deze hebben invloed op de 

concept image (Kop & Hoekstra, 2012; Thompson, 1994; Vinner, 1983) die bij de leerlingen 

ontstaat. Afstemming in benodigdheden en benodigdheden van docent kunnen leerlingen helpen 

het concept als geheel te leren. 

 

Functies 

Om verbindingen te kunnen vinden in vakinhoud en vakonderdelen wordt er gekeken naar 

waar in de lessen functies aan bod komen. Aangezien docenten de missende link in tekstboeken 
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tussen onderwerpen kunnen herstellen en de leerlingen een begrip dient te geven voor functies 

(Ponce, 2007) wordt het in de lesbezoeken als een losstaand thema behandeld. Het onderzoek van 

(Vos et al., 2010) gaf verder aan dat docenten in de les functies vaak wiskundige achtergrond 

vermijden en de stof erg vakspecifiek houden. Dit wordt in dit onderdeel ook bekeken. Aangezien 

dit met het conceptuele begrip van functies in het algemeen te maken heeft, zijn de thema’s die bij 

de tekstboekenanalyse gebruikt zijn: conceptuele betekenis en procedurele bekwaamheid, 

samengevoegd in dit algemene thema van functies.  

 

Connecties 

Zoals al aangegeven bij de thema’s van de tekstboekenanalyse is het maken van connecties 

belangrijk voor het opbouwen van één samenhangend netwerk (Hiebert & Carpenter, 1992; Pepin 

& Haggarty, 2001). Zonder connecties slaan leerlingen de stof op als losse onderdelen (Bransford 

et al., 2000; Van Dormolen, 1974; Ponce, 2007). Dit geldt ook voor de connecties die in de lessen 

gemaakt, vandaar dat dit een losstaand centraal thema is. 

 

Representaties 

Zoals al aangegeven bij de thema’s van de tekstboekenanalyse zijn representaties een 

belangrijk onderdeel van het leren van functies. Het gebruik van verschillende representaties leidt 

tot een rijke conceptuele betekenis van functies (Thompson, 1994). Verder zijn bij functies vele 

verschillende representaties mogelijk (Leinhardt et al., 1990). Vandaar dat het een centraal thema 

van het onderzoek is. Net als bij de tekstboekenanalyse gaat er ook hier gekeken worden naar het 

gebruik van taal om verbinding te leggen tussen de representaties (Ponce, 2007). Daarnaast wordt 
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gekeken naar het gebruik van vak vakspecifieke symbolen en mogelijke verwarring die hierbij 

ontstaat (Den Braber, 2007; Roorda, 2012; Vos et al., 2010). 

 

Thematisering 

Deze thema’s zijn uitgewerkt in een analyse en observatieschema. De resultaten in deze 

schema’s worden aan de hand van de thema’s geanalyseerd. Hierbij worden opvallende uitspraken 

en /of voorbeelden of andere opvallende resultaten opgeschreven en bediscussieerd. De thema’s 

worden uitgewerkt en samengevoegd tot centrale thema’s om de onderzoeksvragen te kunnen 

beantwoorden. Op basis van deze thema’s, de links tussen de thema’s en de gevonden data worden, 

conclusies geformuleerd (Denscombe, 2007).
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Resultaten 

Tekstboeken 

Achtergrondinformatie en opbouw 

De hulpmiddelen gewone rekenmachine en antwoorden en uitwerkingenboek komen bij 

alle vakken, bij het gebruik van het concept functies in tekstboeken, overeen. Alleen bij het 

wiskundetekstboek wordt daarnaast gebruik gemaakt van een grafische rekenmachine. Qua 

opbouw, betreffende het concept functies, komen alle tekstboeken overeen met het laten zien van 

eindtermen bij paragrafen en hoofdstukken. 

 

Functies komen in het biologietekstboek in drie van de acht hoofdstukken voor. Bij de andere 

onderzochte tekstboeken komen functies in alle hoofdstukken voor. Functies worden bij de niet-

wiskundetekstboeken gebruikt om grootheden in het vak uit te rekenen, bij het wiskundetekstboek staat 

het concept functies in de onderzochte hoofdstukken centraal. 

 

Een overzicht van de resultaten van de tekstboekenanalyse betreffende achtergrond-

informatie en de algemene opbouw staan in Bijlage IV samengevat.  

 

Connecties 

Met een ander vak 

In het wiskundetekstboek wordt op het gebied van functies expliciet verwezen naar andere 

schoolvakken of de praktijk, bij de andere tekstboeken niet. Zo staat er in het wiskundetekstboek: 

“Bij toepassingen worden meestal andere letters dan 𝑥𝑥 en 𝑦𝑦 gebruikt. In de formule 𝑁𝑁 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 

is 𝑁𝑁 uitgedrukt in 𝑎𝑎. We zeggen ook wel 𝑁𝑁 is een lineaire functie van 𝑎𝑎.”  

Uitgebreidere resultaten van connecties met een ander vak, staan vermeld in Bijlage V. 



MOGELIJKHEDEN VOOR LEREN VAN FUNCTIES IN VIJF VAKKEN 47 

Met de leefwereld van de leerlingen 

Samenvattend komt connecties met de leefwereld van de leerlingen op drie manieren voor 

in de tekstboeken: Met context, met humor en met praktische vergelijkingen. Het gebruik van 

context, in voorbeelden en opgaves, komt het meeste voor bij het gebruik van het concept functies. 

Er wordt in de context veel connectie gemaakt met de context sport, vooral bij het schoolvak 

natuurkunde. Het schoolvak wiskunde maakt amper gebruik van context, terwijl de andere 

schoolvakken dit juist wel en veelvuldig doen. 

 

Humor wordt wel in alle tekstboeken gebruikt bij het concept functies. Dit gebeurt met 

afbeeldingen, strips, tekst, of grappig bedoelde geschiedenis stukjes in de boeken.  

 

Praktische vergelijkingen, om begrippen behorende bij het concept functies duidelijker te 

maken, worden vooral in het scheikunde- en biologietekstboek gebruikt.  

 

Concrete voorbeelden, van connecties met de leefwereld van de leerlingen, staan per vak 

vermeld in Bijlage V. 

 

Met het eerder of in de toekomst geleerde 

In het wiskundetekstboek wordt met betrekking tot functies, veel gerefereerd aan iets dat 

eerder of in de toekomst geleerd wordt. In de andere onderzochte tekstboeken gebeurt dit bijna 

niet. 

Uitgebreidere resultaten van connecties met het eerder of in de toekomst geleerde, staan 

vermeld in Bijlage V. 
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Representaties 

Representaties komen in alle onderzochte tekstboeken veelvuldig op meerdere manieren aan 

bod. Het verschilt per schoolvak welke representatie het meeste gebruikt wordt. In de tekstboeken 

van economie en wiskunde komen de symbolische representatie en de grafiek representatie het meeste 

samen voor in relatie met het concept functies. In de tekstboeken van biologie, natuurkunde en 

scheikunde worden de representaties grafiek, symbolisch en tabel vaak ondersteunt met de 

representatie in woorden in relatie met het concept functies. In het scheikundetekstboek komt af en toe 

als derde representatie de symbolische representatie er nog bij. Deze wordt verbonden met de 

representatie in woorden en de grafiek representatie. In de meeste tekstboeken wordt de representatie 

in woorden veelvuldig gebruikt om functies toe te lichten, er wordt verteld wat er gebeurt in een grafiek 

representatie of symbolische representatie.  

 

In terminologie wordt bij de grafiek representatie in de niet-natuurkundetekstboeken gesproken 

over grafiek of figuur. In het natuurkundetekstboek wordt gebruik gemaakt van de term diagram. In 

het wiskundetekstboek wordt het woord functie gebruikt zoals in dit onderzoek gedefinieerd. Functie 

komt in het tekstboek vaak voor bij symbolische representaties in de vorm 𝑓𝑓(𝑥𝑥) of 𝑁𝑁(𝑎𝑎). De term 

formule wordt gebruikt bij symbolische representaties in de vorm van 𝑦𝑦 = , 𝑁𝑁 = . Hier is 

overeenstemming met de andere tekstboeken. Formules worden symbolisch gepresenteerd in de andere 

tekstboeken als 𝑦𝑦 = , 𝑁𝑁 = . De term “verband” wordt in het economie-, natuurkunde- en 

scheikundetekstboek vaak gebruikt om een relatie tussen verschillende grootheden weer te geven. In 

het wiskundetekstboek komt het lineaire verband kort voor. Het woord “verband” wordt bij de 

schoolvakken economie, natuurkunde en wiskunde bij de grafische representatie gebruikt en bij het 

schoolvak scheikunde bij de symbolische representatie in de tekstboeken. Bij het gebruik van “verband” 
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in grafische vorm, hebben alle schoolvakken het in de tekstboeken over termen als lineair, evenredig 

en onevenredig. 

 

Het wiskundetekstboek focust in de representatie op het functiebegrip, de andere tekstboeken 

op de toepassing van functies bij grootheden in het vakgebied. De focus in de niet-

wiskundetekstboeken ligt vaak op het juist invullen van grootheden uit het vakgebied in formules. Kort 

wordt er ingegaan op het functiebegrip, of een eigenschap van functies, zoals bijv. in het 

natuurkundetekstboek bij het wegdelen van de massa in een energievergelijking en in het 

scheikundetekstboek bij het omdraaien van een evenwicht, zie Bijlage VI. Deze omschrijvingen en 

verkenningen van eigenschappen van functies komen echter zeldzaam voor in de niet-

wiskundetekstboeken. 

 

Tabel representatie wordt vooral als toelichting bij een experiment of bij verzamelde data 

gebruikt. Met name in het biologietekstboek, waar grafieken en afbeeldingen ook alleen gebruikt 

worden na een experiment of bij verzamelde data. Alleen in het wiskundetekstboek, worden tabellen 

gebruikt voor meer dan een toelichting. Hier worden ze ook gebruikt om berekeningen mee uit te 

voeren of als een andere representatie van functies. 

 

Bij de grafiek representatie in de schoolvakken biologie, natuurkunde en scheikunde wordt, in 

de tekstboeken, de horizontale en verticale as titel vergezeld met een pijltje voor de positieve richting. 

Dit in tegenstelling tot economie en wiskunde, waar het pijltje wordt weggelaten. 

 

Een overzicht van de resultaten van de tekstboekenanalyse betreffende representaties staan 

in Bijlage VI samengevat. 
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Procedurele Bekwaamheid 

Met bettrekking tot het concept functies en de procedurele bekwaamheid vertonen de 

tekstboeken van de schoolvakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde veel 

overeenkomsten, zie ook Tabel 2. Alle theorie en mogelijke manieren om procedures uit te voeren, 

accuraat, efficiënt en stapsgewijs worden toegelicht in voorbeelden in de tekstboeken. De voorbeelden 

helpen de leerlingen op weg om de juiste stappen te nemen en het leren van mogelijke manier van 

aanpak van functies. Daarnaast geven de voorbeelden aan wat belangrijk is met betrekking tot de 

uitvoering van de opdrachten. Het economietekstboek bevat geen voorbeelden die de procedurele 

bekwaamheid van leerlingen bevorderd. Echter zijn de opgaven zo opgebouwd dat de leerlingen zelf 

worden aangezet tot goed redeneren, logische nadenken en ze toelichting laten geven op de uit te 

voeren procedures. 

 

Tabel 2  
Weergave van resultaten uit analyseschema voor tekstboeken deel: Procedurele Bekwaamheid. 

Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 
Voorbeelden met functies 
worden in het biologieboek 
kort weergegeven.  
 
Tekst in opgaves leidt de 
leerling de goede richting 
uit. 
 
Berekeningen zijn niet erg 
ingewikkeld om uit te 
voeren, vandaar dat er korte 
voorbeelden zijn.  

Voorbeelden met 
functies worden in de 
lesbrief niet gebruikt.  
 
De opbouw van de 
opgaves in de tekst 
zorgt ervoor dat 
leerlingen zelf de 
kennis van toepassen 
van functies in de 
theorie opbouwen. 

Het gebruik van functies wordt 
met voorbeelden geïllustreerd. 
 
Nadruk bij de voorbeelden ligt 
meer op de eenheden, dan op het 
procedurele gedeelte van een 
berekening.  
Rekenregels komen aan bod in 
de voorbeelden.  
 
Opgaves volgen een bepaalde 
opbouw. 

Het gebruik van functies wordt 
vaak met voorbeelden 
geïllustreerd. 
 
De paragrafen met de meeste 
toepassingen van functies 
hebben allen veel voorbeelden.  
 
Alle mogelijk uit te voeren 
stappen van functies, die bij de 
theorie horen, worden hier 
behandeld en geïllustreerd. 

Het gebruik van functies 
wordt vaak met 
voorbeelden 
geïllustreerd. 
 
Elk theoriegedeelte sluit 
af met één of meerdere 
voorbeelden van de net 
gepresenteerde theorie.  
 
Opbouw in opgaves 
hangt af van niveau. 
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Lesbobservaties en interviews 

Achtergrondinformatie en opbouw 

Wat betreft de hulpmiddelen in de les wordt bij de schoolvakken biologie, economie, 

natuurkunde en scheikunde in de les gebruik gemaakt van een eenvoudige rekenmachine en bij het 

schoolvak wiskunde van de grafische rekenmachine. Verder wordt bij de lessen van de 

schoolvakken biologie, natuurkunde en scheikunde gebruik gemaakt van het boek BiNaS (2013). 

Leerlingen maken bij de lessen van het schoolvak wiskunde gebruik van een ruitjesschrift en bij 

de lessen van de andere schoolvakken van een gelinieerd schrift.  

 

Uitgebreide achtergrondinformatie, structuur en opbouw van de lessen staan per schoolvak 

samengevat in Bijlage VII. 

 

Functies 

Samenvattend verschilt het schoolvak wiskunde, bij de geobserveerde lessen wat betreft 

het gebruik van het concept functies, ten opzichte van de andere schoolvakken. In de lessen van 

de andere schoolvakken focussen de docenten zich veelal op de grootheden en eenheden van het 

betreffende vak. Er wordt meer gesproken over de betekenis van een uitkomst, grafiek of formule 

dan over het tot een oplossing komen of opstellen van een grafiek of formule. Slechts in een 

beperkt onderdeel in de les focussen de docenten zich hier op. In de interviews gaven de docenten 

van de niet-wiskundevakken aan dat ze het redeneren met formules en grafieken en redeneren over 

uitkomsten het belangrijkst van functies vinden. Het uitrekenen van de opgestelde formules vinden 

deze docenten van ondergeschikt belang. 
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Alle docenten laten de leerlingen tijdens de lessen zelf actief nadenken en de problemen 

oplossen bij het concept functies. Voor het opstellen van formules en rekenen aan formules of grafieken 

zetten de docenten veelal de leerlingen zelf actief aan het werk in de les.  

 

Het woord “rekenen” wordt door de docenten, van de niet-wiskunde vakken, vaak gebruikt na 

het opstellen van de juiste formule. Bij wiskunde wordt het woord “rekenen” niet gebruikt, hier wordt 

meer gebruik gemaakt van de term “oplossen”. Bij wiskunde wordt bij de antwoorden niet stilgestaan 

bij de eenheid van het antwoord, dit gebeurt wel bij de andere vakken. 

 

In Bijlage VIII staat verder per vak samengevat hoe het concept functies in de lessen 

gebruikt zijn. Tevens zijn daar de geobserveerde lessen beschreven betreffende het aanbod, 

behandelen en gebruiken, van functies. Daarnaast worden diverse voorbeelden van het gebruik van 

functies in de lessen beschreven.  

 

Connecties 

Met een ander vak 

Alle vakken maakten bij gebruik van het concept functies een connectie met het schoolvak 

wiskunde. Docenten geven in de interviews aan één of twee keer per les, bij gebruik van het concept 

functies, te refereren aan het schoolvak wiskunde. Dit is echter maar een korte referentie naar het 

schoolvak, er wordt meer gefocust op het belang van de wiskunde in hun vak. Docenten geven verder 

aan vaker met elkaar in overleg te willen over bepaalde onderwerpen omdat ze van elkaar niet weten 

welke onderdelen van functies bij welke vakken gebruikt worden. 

 

Uitgebreidere resultaten van connecties met een ander vak, staan vermeld in Bijlage IX. 
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Met de leefwereld van de leerlingen 

Docenten proberen op verschillende manieren een connectie te maken met de leefwereld 

van de leerlingen. Bij onduidelijkheden proberen ze relevante praktische voorbeelden te verzinnen, 

die aansluiten bij de leefwereld. Een voorbeeld hiervan, uit een geobserveerde les van het 

schoolvak biologie, is het verklaren van een asymptoot in een grafiek bij het onderwerp substraat, 

zie Bijlage IX. 

 

Uitgebreidere resultaten van connecties met de leefwereld van de leerlingen, staan vermeld 

in Bijlage IX. 

 

Met het eerder of in de toekomst geleerde 

Alle docenten hebben in de lessen minstens eenmaal gerefereerd aan het eindexamen. Alle 

docenten herhalen aan het begin van de les ook kort wat er de vorige les is verteld en wat het plan 

van de huidige les is. Bij vragen refereren alle docenten aan eerder geleerde termen bij de 

behandeling van de stof. Het concept functies komt in deze herhaling en bij refereren aan het 

eindexamen regelmatig voorbij. 

 

Uitgebreidere resultaten van connecties met het eerder of in de toekomst geleerde, staan 

vermeld in Bijlage IX. 
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Representaties 

Representaties worden in de niet-wiskundevakken meestal alleen grafisch of alleen symbolisch 

gebruikt, ondersteunt door uitleg van de docent. Het gaat om het begrip van de symbolische 

representatie en grafiek representatie. Bij wiskunde wordt de symbolische en grafische representatie 

tegelijk gebruikt en wordt verbinding gelegd tussen beide. 

 

Tabel 3  
Weergave van resultaten uit analyseschema voor lesbezoeken deel: Representaties. 

 Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 
Welke representaties 
van functies worden 
er in de les gebruikt 

− Grafiek 
− Symbolische/ 

formule 
− Reactie-

vergelijkingen 
− Woord 

− Grafiek 
− Symbolische/formule 
− Woord 

− Grafiek 
− Symbolische/ 

formule 
− Woord 

− Grafiek 
− Symbolische/formule 
− Reactievergelijkingen 
− Woord 
− Tabel 

− Grafiek 
− Symbolische/ 

formule 
− Tabel 
− Getallenlijn 
− Woord 

Welke representatie 
werd het meest 
gebruikt? 

Grafiek Symbolische Symbolische Symbolische Symbolische 

Overige 
opmerkingen  

 Op de gemaakte posters 
van leerlingen komen 
afbeeldingen voor die 
inflatie of deflatie dienen 
voor te stellen. Leerlingen 
maakte deze representatie 
om een formule duidelijker 
te maken 

 
Voor veel leerlingen is het 
lastig te begrijpen waar ze 
nu eigenlijk mee bezig 
zijn. Wat ben ik nu aan het 
berekenen/analyseren? Dat 
uitzoomen, vinden ze 
lastig volgens docente. 

Leerlingen hebben 
moeite met het 
omschrijven van 
formules volgens 
docente. 

Leerlingen hebben 
moeite met het 
interpreteren van 
grafieken volgens 
docente. 

Algemene 
rekenvaardigheden 
bij de symbolische 
representatie is 
lastig voor 
leerlingen volgens 
docente. 
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Conclusie en discussie 

Onderzoeksdeelvraag 1a 

1a. Hoe worden functies aangeboden in de tekstboeken bij de schoolvakken biologie, economie, 

natuurkunde, scheikunde en wiskunde? 

 

Aanbod van functies 

Voorafgaand aan hoe het concept functies wordt aangeboden, kunnen we constateren dat 

de belangrijkste begrippen met betrekking tot het concept functies, bij elk onderzocht tekstboek 

expliciet vermeld staan in de eindtermen van paragrafen of hoofdstukken. Op deze wijze kunnen 

de leerlingen de informatie uit de betreffende paragraaf of het hoofdstuk relateren aan het 

functiebegrip en gebruik maken van het functieconcept.  

 

Bij de onderzochte tekstboeken van de schoolvakken economie, natuurkunde, scheikunde 

en wiskunde komt het concept functies in alle hoofdstukken aan bod. Alleen in het 

biologietekstboek komt het concept maar in drie van de acht hoofdstukken voor. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat het voor leerlingen minder duidelijk is dat bij biologie functies aan bod 

komen. Het beperkte aanbod en visuele herkenbaarheid van functies bij biologie, kan ertoe leiden 

dat leerlingen het gebruik van het concept functies in het biologietekstboek geïsoleerd leren, 

zonder verbinding te leggen met andere vakken (Roorda, 2012). 

 

Definitie van een functie  

De formele definitie van een functie door Dirichlet-Bourbaki (geciteerd in Kop & Hoekstra, 

2012) komt in geen van de tekstboeken voor. Er is blijkbaar voor gekozen om omschrijvingen te 
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geven die impliciet zijn of aansluiten bij het spraakgebruik (Kop & Hoekstra, 2012). Alleen in het 

wiskundetekstboek ligt de focust op het conceptuele begrip van functies, terwijl bij de andere 

tekstboeken de focus ligt op de toepassingen in het eigen vakgebied. 

 

Representaties van functies 

Er zijn duidelijke verschillen geconstateerd in de representatie van functies tussen de 

wiskunde- en de andere onderzochte tekstboeken. Alleen in het wiskundetekstboek wordt 

bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van de notatie van de onbekende tussen haakjes, meestal 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 

bijv. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1
2
𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥 + 13, terwijl bij de andere tekstboeken vaak een grootheid als één symbool 

voor het “=”-teken verschijnt en rechts de andere grootheden vermeld staan, zoals bijv. 𝐸𝐸𝑘𝑘 =

1
2
𝑚𝑚𝑣𝑣2. Dit komt overeen met het voorbeeld van Markovitz et al. (1986). De afhankelijkheid van 

een bepaalde grootheid wordt hierdoor niet benadrukt en kan verwarrend werken voor leerlingen. 

Hierdoor kunnen gescheiden concept images ontstaan (Van Dormolen, 1974). Het niet 

benadrukken van de afhankelijkheid van grootheden kan leiden tot het niet verbinden van functies 

tussen het schoolvak wiskunde en de niet-wiskundeschoolvakken.  

 

De grafische representatie van het concept functies wordt in de tekstboeken op 

verschillende manieren gebruikt, conform wat Roorda (2012) gevonden heeft. Dit kan ertoe leiden 

dat leerlingen de grafiek representatie op verschillende manieren leren en toepassen (Bransford et 

al., 2000).  

 

Daarnaast wordt de grafische en tabelmatige representatie van functies in de tekstboeken 

bij biologie, natuurkunde en scheikunde veelvuldig alleen door woorden ondersteund. Er wordt 
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geen link gemaakt met de symbolische representatie of met het begrip functie. De focus ligt op de 

toepassing in het betreffende schoolvak. Er wordt ingegaan op wat de vorm betekent voor de 

grootheden van het vak en niet wat dit functiematig betekent. Hierdoor is het lastig voor leerlingen 

om deze representaties te ervaren als representaties van het concept functies. Bij het schoolvak 

wiskunde, en in mindere mate bij het schoolvak economie, wordt bijna altijd de grafische en 

symbolische representatie tegelijk gebruikt. Dit kan ervoor zorgen dat deze vorm geïsoleerd 

geleerd wordt t.o.v. van de andere schoolvakken (Roorda, 2012). 

 

Onderzoeksdeelvraag 1b 

1b. Welke samenhang is er tussen de verschillende tekstboeken betreffende het gebruik van 

functies bij de schoolvakken biologie, economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde? 

 

Definitie van een functie  

De samenhang bij de niet-wiskundevakken ligt in het focussen op de toepassingen in het 

eigen vakgebied bij het gebruik van het concept functies in tekstboeken. Verder is er afstemming 

te vinden bij alle schoolvakken in de aangeboden termen betreffende functies die in de eindtermen 

zijn terug te vinden. 

 

Representaties van functies 

De notatie van de onbekende tussen haakjes komt alleen in het wiskundetekstboek voor. 

De niet-wiskundetekstboeken zijn hierin dus samenhangend. Het niet benadrukken van de 

afhankelijkheid van grootheden kan echter leiden tot het niet relateren van functies tussen 

wiskunde en de niet-wiskundevakken. 



MOGELIJKHEDEN VOOR LEREN VAN FUNCTIES IN VIJF VAKKEN 58 

Daarnaast zijn de niet-wiskundetekstboeken samenhangend bij de representatie in woorden 

om het concept functies toe te lichten. De representatie in woorden vormt een brug tussen de 

representatie en functies (Ponce, 2007). 

 

Taal 

In terminologie ligt deels afstemming tussen de tekstboeken, maar hier treed ook mogelijk 

verwarring op. Bijvoorbeeld in het natuurkundetekstboek wordt bij gebruik van de grafiek 

representatie, net als door Den Braber (2007) geconstateerd, het woord diagram veelvuldig 

gebruikt. Bij de andere tekstboeken wordt voor de grafiek representatie meestal het woord figuur 

gebruikt. Dit kan verwarring veroorzaken, leerlingen kunnen voor het schoolvak natuurkunde een 

losstaande concept image opbouwen t.o.v. de andere schoolvakken bij het gebruik van figuren 

(Kop & Hoekstra, 2012) of moeilijk verbinding leggen met andere vakken door het gebruik van 

een andere term (Roorda, 2012).  

 

De niet-wiskundetekstboeken zijn ook samenhangend in het gebruik van de term formule 

en de symbolische representaties in de vorm van y=, N=. Dit in tegenstelling tot het 

wiskundetekstboek waar de term functie wordt gehanteerd en de symbolische representaties 

gebruikt wordt in de vorm f(x) of N(t). Het woord formule vormt een brug tussen de tekstboeken 

(Ponce, 2007). 

 

De term “verband” wordt in de tekstboeken van economie, natuurkunde en scheikunde 

vaak gebruikt om een relatie tussen verschillende grootheden weer te geven. In het 

wiskundetekstboek komt het lineaire verband voor. Opvallend is dat de term verband in de 
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tekstboeken van economie, natuurkunde en wiskunde bij de grafische representatie voorkomt en 

in het scheikundetekstboek bij de symbolische representatie. Bij het gebruik van verband in 

grafische vorm, hebben alle tekstboeken het over termen als lineair, evenredig en onevenredig. 

Hier is deels sprake van afstemming in terminologie, maar dit kan bij het schoolvak scheikunde 

verwarrend werken. 

 

Procedurele bekwaamheid 

In de procedurele bekwaamheid (Kilpatrick et al., 2001) komen de tekstboeken van de 

schoolvakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde overeen. Doordat alle vier de 

tekstboeken voorbeelden consequent gebruiken, is er sprake van afstemming. Het tekstboek van 

economie bevat geen voorbeelden die de procedurele bekwaamheid van leerlingen bevorderen. 

Echter zijn de opgaves zo opgebouwd dat de leerlingen worden aangezet om goed te redeneren, 

logisch na te denken en toelichting te geven op de uit te voeren procedures. Dit komt overeen met 

de componenten van Kilpatrick et al. (2001): strategic competence en adaptive reasoning. 

Aangezien deze componenten sterk verweven zijn met procedurele bekwaamheid, is hier toch 

enigszins sprake van samenhang. 

 

Connecties 

Aangezien in het wiskundetekstboek het concept functies meer wordt uitlegt en in de 

andere tekstboeken meer gebruik wordt gemaakt van toepassingen in het betreffende vakgebied 

kunnen connecties vanuit de niet-wiskundevakken naar het schoolvak wiskunde, betreffende het 

concept functies, gemaakt worden. Het schoolvak wiskunde is echter het enige vak, die de andere 

vakken betreffende functies probeert te verbinden.  
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In het wiskundetekstboek wordt weinig connectie gemaakt met de leefwereld van de 

leerlingen, terwijl in de andere tekstboeken dit juist wordt gedaan bij het concept functies. In de 

tekstboeken wordt voornamelijk connectie gemaakt met sport. Het natuurkundetekstboek spant 

hiermee de kroon, door heel veel context met sport aan te bieden. Natuurkunde is een schoolvak 

die onder meer het onderwerp beweging probeert te analyseren en beschrijven. Sport is dan ook 

een logische context, wat tot verbeelding spreekt bij leerlingen. De uitgebreide aandacht voor de 

context sport is dan ook een verbindende factor tussen alle vakken.  

 

Daarnaast komt humor in alle tekstboeken voor bij het concept functies en is dan ook een 

verbindende factor. 

 

Samenvattende conclusie onderzoeksdeelvraag 1 

In de niet-wiskundetekstboeken is sprake van samenhang in terminologie bij het gebruik 

van het woord formule en verband. Verder komt de grafische representatie in de tekstboeken van 

de schoolvakken biologie, natuurkunde en scheikunde met elkaar overeen. Het concept functies 

komt in de vakinhoud van alle onderzochte schoolvakken in alle hoofdstukken voor. Behalve bij 

biologie, waar maar in drie van de acht hoofdstukken het concept functies voorkomen. 

Representatie in woorden wordt in de niet-wiskundevakken gebruikt om het concept functies 

verder uit te leggen en toe te lichten. Context, ter aansluiting ook op de leefwereld van de leerlingen, 

komt met grote regelmaat in de niet-wiskundetekstboeken voor. Humor wordt in alle tekstboeken 

gebruikt. Qua opbouw van de procedurele bekwaamheid bestaat ook veel samenhang tussen de 

vakken, alleen economie bouwt dit op een andere manier op.   
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Onderzoeksdeelvraag 2a 

2a. Hoe worden functies gebruikt in de les door de docenten bij de schoolvakken biologie, 

economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde? 

 

Opbouw en benodigdheden 

Voorafgaand aan hoe het concept functies wordt aangeboden, kunnen we constateren dat 

alle onderzochte docenten op een andere manier lesgeven. Daarnaast wordt bij de lessen van de 

schoolvakken biologie, economie, natuurkunde en scheikunde gebruik gemaakt van een 

eenvoudige rekenmachine. Bij de lessen van het schoolvak wiskunde wordt gebruik gemaakt van 

de grafische rekenmachine. Dit leidt tot een andere aanpak en gebruik van een rekenmachine bij 

het concept functies in de schoolvakken. Er worden bijvoorbeeld alleen gehele getallen gebruikt 

bij de niet-wiskundevakken bij het uitvoeren van berekeningen bij het concept functies. 

 

Aanbod van functies 

Het schoolvak wiskunde focust zich bij de geobserveerde lessen met betrekking tot het 

concept functies op het concept, terwijl de docenten in de andere vakken in de les focussen op de 

grootheden en eenheden van het betreffende vak. De wiskunde achter de gebruikte formules en 

grafieken, bij het concept functies, worden één tot twee keer toegelicht door de docenten in de 

geobserveerde lessen van de niet-wiskundevakken. Hier verwijzen ze, met de focus op hun eigen 

vak, naar de wiskunde en de manier van uitrekenen bij het concept functies.  

 

In de onderzochte lessen worden de kernideeën van functies (Ponce, 2007) niet letterlijk 

benoemd. Toch wordt bij het beschrijven van formules en grafieken vaak wel benadrukt dat de 
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grootheden van elkaar afhangen; dat deze twee verschillende groepen zijn en een speciale eis 

hebben. Docenten benadrukken impliciet deze kernideeën in hun lessen. 

 

Alle docenten laten de leerlingen tijdens de lessen zelf actief nadenken en de problemen 

oplossen. Leerlingen worden bij het concept functies in de onderzochte lessen actief gehouden en 

gestimuleerd om zelf na te denken. 

 

Representaties van functies 

Representaties worden in de niet-wiskundevakken meestal alleen grafisch of alleen 

symbolisch gebruikt in de les, ondersteunt door de uitleg van de docent. Bij het schoolvak 

wiskunde wordt de symbolische en grafische representatie tegelijk gebruikt in de lessen en wordt 

verbinding gelegd tussen beide. Door de verschillende doelen en eindtermen zijn deze verschillen 

tussen wiskunde en de andere schoolvakken te verklaren (Ponce, 2007). 

 

In terminologie wordt de term “rekenen” door de docenten van de niet-wiskundevakken 

gebruikt na het opstellen van een formule bij een opgave. In de interviews gaven deze docenten 

aan dat ze het redeneren met formules en grafieken het belangrijkste vinden met betrekking tot het 

concept functies. Het uitrekenen van de opgestelde formules vinden de docenten van ondergeschikt 

belang. Bij het schoolvak wiskunde wordt het woord “rekenen” niet gebruikt, hier wordt meer 

gebruik gemaakt van de term “oplossen”.  

 

Bij het schoolvak wiskunde wordt daarentegen bij antwoorden bij het concept functies niet 

stilgestaan bij de eenheid van het antwoord, terwijl dit bij de andere vakken wel gebeurd in de 
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lessen. Context is vaak niet aanwezig bij het schoolvak wiskunde, waardoor een eenheid niet altijd 

nodig is. 

 

Onderzoeksdeelvraag 2b 

2b. Welke samenhang is er tussen de schoolvakken biologie, economie, natuurkunde, scheikunde 

en wiskunde betreffende het gebruik van functies in de les? 

 

Aanbod van functies 

Bij het gebruik van het concept functies door docenten is er afstemming in de actieve 

benadering van leerlingen en het impliciet refereren aan de kernideeën van Ponce (2007). Verschil 

zit in de benadering van docenten van het concept functies tussen het schoolvak wiskunde en 

andere schoolvakken (Vos et al., 2010). Er wordt meer gesproken over de betekenis van een 

uitkomst, grafiek of formule dan over het tot een oplossing komen of opstellen van een grafiek of 

formule bij de niet-wiskundevakken.  

 

Er is bij de niet-wiskundevakken in de lessen afstemming in het gebruik van een gewone 

rekenmachine, gelinieerd papier en BiNaS (2013). Daarnaast wordt de term rekenen in al deze 

vakken in de lessen gebruikt en wordt er bij het antwoord ook gefocust op de eenheid die achter 

de uitkomst moet komen te staan. 

 

Representaties van functies 

Het in de wiskunde lessen combineren van de symbolische en grafische representatie kan 

ertoe leiden dat deze combinatie geïsoleerd geleerd wordt t.o.v. van de andere schoolvakken die 
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de symbolische en grafische representaties los gebruiken (Roorda, 2012). Hierdoor kunnen de 

leerlingen functies niet als één geheel leren, de kennis is dan niet een samenhangend geheel (Van 

Dormolen, 1974). Hier is dus alleen sprake van samenhang in de niet-wiskundevakken. 

 

Connecties 

In alle geobserveerde lessen proberen de docenten, bij het concept functies, op 

verschillende manieren connecties te maken met de leefwereld van de leerlingen. Bij 

onduidelijkheden proberen ze relevante praktische voorbeelden te verzinnen, die aansluiten bij de 

leefwereld. Hier is samenhang in afstemming bij alle vakken. Daarnaast proberen de docenten in 

de onderzochte lessen van de schoolvakken biologie, economie en natuurkunde, met digitale media 

de lessen interactief en vernieuwend te maken. Hier is samenhang in afstemming tussen deze drie 

vakken. 

 

Alle vakken maakten een connectie met wiskunde bij gebruik van het concept functies in 

de les. Docenten geven in de interviews aan één of twee keer per les te refereren aan wiskunde. 

Verder hebben alle docenten in de onderzochte lessen minstens eenmaal gerefereerd aan het 

eindexamen. Betreffende het refereren aan wiskunde en aan het eindexamen is er sprake van 

samenhang in verbinding tussen alle vakken. 

 

Samenvattende conclusie onderzoeksdeelvraag 2 

Bij het gebruik van het concept functies door docenten is er afstemming in de actieve 

benadering van leerlingen, het gebruik van praktische voorbeelden, het refereren aan wiskunde, 

het refereren aan het eindexamen en het impliciet refereren aan de kernideeën van Ponce (2007). 
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Bij de niet-wiskundevakken is er samenhang in afstemming in het focussen op de grootheden en 

eenheden, het gebruik van de gewone rekenmachine, gelinieerd papier en BiNaS (2013) en het los 

gebruiken van de symbolische en grafische representatie betreffende het concept functies in de 

lessen. In de niet-wiskundelessen is sprake van verbinding in terminologie bij het gebruik van de 

term rekenen. 

 

Hoofdonderzoeksvraag 

Wat voor mogelijkheden hebben leerlingen om het concept “functies” te leren op een 

samenhangende manier in de schoolvakken biologie, economie, natuurkunde, scheikunde en 

wiskunde? 

 

Er zijn momenteel weinig mogelijkheden om in alle onderzochte schoolvakken het concept 

functies op een samenhangende manier te leren. Met name het verschil in aanpak tussen het 

schoolvak wiskunde en de schoolvakken biologie, natuurkunde en scheikunde, zorgt ervoor dat 

het lastig is om het concept op een samenhangende manier te leren. In tekstboeken wordt amper 

gerefereerd aan de wiskunde of aan het vak wiskunde, docenten vullen dit gat wel deels op. In de 

tekstboeken is wel afstemming bij het gebruik van de termen formule en verband. De grafische 

representatie komt tussen de tekstboeken van de schoolvakken biologie, natuurkunde en 

scheikunde overeen. Tevens is het aanbod van voorbeelden om het concept functies verder uit te 

diepen in de tekstboeken samenhangend in afstemming met de schoolvakken biologie, 

natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Daarnaast worden in alle tekstboeken verschillende 

representaties van functies gebruikt, wat helpt om een rijke conceptuele betekenis van functies te 

creëren (Thompson, 1994). 
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Docenten zorgen voor meer mogelijkheden om functies op een verbonden manier te leren 

dan de tekstboeken. In de geobserveerde lessen zorgen de docenten voor een actief leerklimaat in 

de klas, waarbij ze de leerlingen laten nadenken over de stof. Impliciet maken de docenten in hun 

lessen gebruik van de kernideeën van functies, gedefinieerd door Ponce (2007). Docenten 

refereren daarnaast minstens één keer per les aan de wiskunde, om het concept functies te 

verduidelijken. Bovendien zijn docenten bereid en welwillend om meer te overleggen betreffende 

het concept functies in alle vakken om de samenhang te verbeteren. 

 

Samenvattend zijn er mogelijkheden voor leerlingen om functies op een samenhangende 

manier te leren. Zoals het herkennen van representaties van functies in andere schoolvakken. 

Hierbij kan gelet worden op woorden als formule en verband en op herkenning bij grafische 

representaties om het concept als een geheel te leren. Daarnaast kunnen leerlingen het concept als 

een geheel leren door verbanden met wiskunde en de kernideeën van functies te leggen, met 

ondersteuning van de docenten. Leerlingen dienen zich er echter bewust van te zijn dat het concept 

in alle vakken voorkomt en toepasbaar is op eenzelfde manier.   
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Aanbevelingen 

Functies bij biologie benadrukken 

Het verschil tussen het schoolvak wiskunde en de andere schoolvakken maakt het lastig 

om het concept functies op een verbonden manier te leren. Het is goed om dit verschil in aanpak 

meer te benoemen in de tekstboeken en door docenten, conform het onderzoek van Bransford et 

al., 2000). Alle vakken leveren stimuli voor de concept image (Vinner, 1983), die de leerlingen 

opbouwen. Echter, bij biologie komen functies in de tekstboeken en lessen minder aan bod. 

Leerlingen dienen dan ook voor het schoolvak biologie meer bewust te worden gemaakt dat 

functies hier ook voorkomen. 

 

Notatieafstemming 

Er kan meer afstemming tussen de vakken worden gemaakt in de notatie van functies. De 

notatie van een functie bij het schoolvak wiskunde, in de vorm f(x) of N(t), kan bij andere vakken 

meer consequent toegepast worden. Zo kan bijvoorbeeld de formule 𝐸𝐸𝑘𝑘 = 1
2
𝑚𝑚𝑣𝑣2  geschreven 

worden als 𝐸𝐸𝑘𝑘(𝑚𝑚, 𝑣𝑣) = 1
2
𝑚𝑚𝑣𝑣2  of 𝐸𝐸𝑘𝑘(𝑣𝑣) = 1

2
𝑚𝑚𝑣𝑣2  afhankelijk van het doel van de opdracht. 

Hiermee wordt de visuele herkenbaarheid van functies versterkt, waardoor wordt gestimuleerd dat 

de leerlingen afstemming, en samenhang, in functies herkennen (Roorda, 2012). Hierdoor kunnen 

leerlingen het begrip functies bij de andere vakken herkennen en bouwen ze sneller een 

samenhangend concept image op (Bransford et al., 2000; Thompson, 1994).  
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Meer context aanbieden in het schoolvak wiskunde 

Bij het schoolvak wiskunde kan meer relevante context, die aansluit bij de andere vakken, 

aangeboden worden om de leerlingen meer begrip voor het concept functies mee te geven (Ponce, 

2007) en de afstemming met de andere vakken te verbeteren. 

 

Connectie met het schoolvak wiskunde 

Docenten leggen nu één of twee keer per les een connectie met wiskunde, de tekstboeken 

doen dit helemaal niet. De niet-wiskundevakken kunnen dan ook in de tekstboeken meer 

connecties maken met het schoolvak wiskunde. Aangezien wiskunde het concept functies het 

meeste uitdiept en de andere vakken met name focussen op de toepassing ervan, kan er met 

betrekking tot het concept functies meer gerelateerd worden aan het schoolvak wiskunde. 

Docenten van de onderzochte vakken geven aan dat leerlingen het meeste moeite hebben met het 

uitrekenen van formules, omschrijven van formules en interpreteren van grafieken. Meer expliciet 

relateren aan het schoolvak wiskunde, relateren van het functiebegrip als geheel, kan een oplossing 

voor deze problemen zijn. Leerlingen kunnen dan het concept meer als geheel leren en het eerder 

geleerde toepassen in andere vakken (Bransford et al., 2000). 

 

Expliciet benoemen van de kernideeën van functies 

Naast het relateren aan het vak wiskunde kunnen de docenten, zoals beschreven door 

(Ponce, 2007), meer expliciet de kernideeën van functies overbrengen. Nu kwam dit in de praktijk 

vooral nog impliciet voor in de lessen. 
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Gebruik van meerdere representaties tegelijk 

De niet-wiskundevakken kunnen vaker meerdere representaties van functies tegelijk 

gebruiken. Met name het combineren van de symbolische representatie met de grafische 

representatie, wat bij wiskunde veel voorkomt, kan helpen om de samenhang te verbeteren (Roorda, 

2012; Thompson, 1994). Andere vakken kunnen dus meer de symbolische representatie toevoegen 

aan de grafische representatie. Hierdoor kan waarschijnlijk het geïsoleerde opslaan van deze 

combinatie van representaties bij het schoolvak wiskunde verbonden worden met de andere 

vakken. 

 

Afstemming in materialen 

Qua gebruik van materialen kan gekeken worden naar het verbinden van de grafische en 

gewone rekenmachine, naar het gebruik maken van alleen ruitjespapier of alleen gelinieerd papier 

en het gebruik van BiNaS (2013). Alleen bij het schoolvak wiskunde wordt gebruik gemaakt van 

de grafische rekenmachine en ruitjespapier. Het ontbreken van visuele herkenbaarheid (Roorda, 

2012), ruitjes of lijnen, kan leiden tot verwarring bij leerlingen. BiNaS (2013) komt alleen voor 

bij de schoolvakken biologie, natuurkunde en scheikunde en kan worden uitgebreid, of af en toe 

gebruikt worden bij de schoolvakken wiskunde en economie om expliciet de relatie tussen de 

vakgebieden te laten zien. Meer afstemming hierin aanbrengen kan de leerlingen helpen om meer 

samenhang te ervaren tussen de vakken. 

 

Overleg tussen docenten 

De docenten geven zelf aan meer overleg te willen met elkaar betreffende het concept 

functies. Overleg kan ertoe leiden dat de afstemming binnen vakken verbeterd wordt. Tevens 
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weten de docenten dan beter waar de vakinhouden en vakonderdelen overlap hebben met elkaar, 

betreffende het concept functies. Hierdoor kunnen docenten beter een connectie maken met andere 

schoolvakken in hun lessen om het concept functies samenhangender naar leerlingen over te 

brengen. 

 

Samenvatting van de aanbevelingen 

Samengevat kan er meer expliciet verbinding gemaakt worden, in de tekstboeken en door 

de docenten zelf, tussen wiskunde en de niet-wiskundevakken betreffende het concept functies. Er 

kan verder meer afstemming plaatsvinden in gebruikte materialen (schrift, rekenmachine, BiNaS), 

notatie van functies (vaker f(x) of N(t)) en gebruik van grafische representatie en symbolisch 

representatie tegelijk. Qua connecties kan wiskunde meer context aanbieden. Verder kunnen de 

niet-wiskundevakken meer aan wiskunde relateren en kunnen docenten explicieter de kernideeën 

van functies over brengen. Overleg over het gebruik van functies tussen docenten kan de 

afstemming en verbinding betreffende het concept functies verbeteren. Dit kan bijdragen aan meer 

samenhang, in afstemming en verbinding, betreffende het concept functies in alle onderzochte 

schoolvakken. Het concept wordt dan meer als één samenhangend geheel geleerd door de 

leerlingen. 

 

Suggesties voor vervolg onderzoek 

Tijdens de lesbezoeken en uit de interviews, is geconstateerd dat de docenten zich anders 

gedragen, zoals andere uitleg geven, als iemand voor onderzoek aanwezig is in de klas. In de 

toekomst kunnen lesopnames van docenten gebruikt worden om dit te voorkomen. Hierdoor 

focussen de docenten zich meer op het uitvoeren van een les. 
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Bij het schoolvak biologie en scheikunde zijn online voorkennistoetsen beschikbaar. Echter 

tijdens het onderzoek was er geen toegang tot de online content. Hierdoor is niet onderzocht of dit 

materiaal relevante voorkennis over functies bevat. Het is belangrijk om volledige toegang, ook 

digitaal, te krijgen om een totaalbeeld op te kunnen bouwen van het aangeboden curriculum. 

 

In dit onderzoek zijn de tekstboeken en docenten van één school in het voortgezet 

onderwijs onderzocht en benaderd. Hierdoor ontstaat een niet volledig beeld van het aangeboden 

curriculum in het voortgezet onderwijs in Nederland. In een vervolgonderzoek kan onderzoek 

gedaan worden bij meerdere middelbare scholen en tekstboeken, over het hele land verspreid, om 

een vollediger beeld te krijgen over de huidige situatie. Ook de eindexamentermen van alle vakken 

kunnen bestudeerd worden op afstemming betreffende functies (Alink et al., 2012). 

 

Onderzocht is het aanbod van functies in het aangeboden curriculum naar leerlingen toe. 

Leerlingen zelf zijn in dit onderzoek niet gevraagd naar hun kijk op samenhang tussen vakken, of 

hoe zij samenhang tussen vakken ervaren. In vervolgonderzoek kunnen leerlingen gevraagd 

worden of zij samenhang zien of ervaren tussen vakken. Ook kan dan gekeken worden hoe 

leerlingen denken dat de samenhang tussen vakken verbeterd kan worden om functies meer als 

een geheel te leren. 
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Bijlagen 

Bijlage I: Reflectieverslag 

Van tevoren had ik weinig ervaring met het doen van onderzoek. Ik heb voor mijn bachelor 

Electrical Engineering alleen een kort bachelor eindproject gevolgd. Het grote verschil met het 

doen van een technisch onderzoek en een sociaal onderzoek is dat er minder concrete antwoorden 

en theorie zijn. Bij een technisch onderzoek leg je vaak van tevoren waarden vast waaraan je 

uiteindelijke conclusie moet voldoen. Bij een sociaal onderzoek kom je gaandeweg door het lezen 

van literatuur en theorieën meer te weten over het onderwerp en pas je daarop je vraag en 

onderzoek naar aan. Je weet van tevoren niet wat en in welke richting je conclusie gaat zijn. In het 

begin miste ik het doel wat ik met mijn onderzoek wilde behalen. Hier heb ik veel van opgestoken. 

Met name door lezen van literatuur dat je dan zelf ook een duidelijker beeld krijgt van je 

onderzoeksvraag en daarmee ook welke richting je op wilt gaan met het onderzoek. De richting 

ligt niet vast in het begin, wat voor mijn gevoel bij een technisch onderzoek wel zo was. 

 

Daarnaast heb ik geleerd dat, door het lezen van literatuur, je gaat nadenken over de stof in 

je eigen vak. Ik merkte dat de meeste literatuur ver van me af stond, maar na het bestuderen je 

altijd een paar elementen kan meenemen in je ontwikkeling als docent. Door het doen van het 

onderzoek bij verschillende vakken heb ik ook tekstboeken en lessen bekeken van andere docenten. 

Het is erg fijn om te zien welke stof en hoe deze stof aan bod komt bij andere vakken. Het bekijken 

van andere docenten helpt mij ook in mijn ontwikkeling als docent. Daarnaast heb ik een beter 

beeld gekregen van wat leerlingen zoal aangeboden krijgen in alle vakken en hoe ze hiermee 

omgaan. Ik kan me nu meer in hun wereld verplaatsen. 
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Ik wil graag de voor dit onderzoek beschikbare middelbare school bedanken voor de 

mogelijkheid tot het doen van mijn onderzoek. Ik vond het erg interessant om te zien hoe de school 

omgaat met leerlingen. Ik heb geleerd en gezien wat je als docent kan doen om het leerproces in 

goede banen te leiden en de leerlingen te stimuleren en helpen naar de toekomst toe. Ik merkte 

verder dat persoonlijk contact met de participanten van grote waarde is. Langsgaan en 

bespreekbaar maken van je onderwerp zorgt dat voor alle participanten duidelijk is wat je wilt gaan 

doen. Ik merkte ook dat de docenten het zelf spannend vonden dat er iemand onderzoek bij hun 

kwam doen. Deze spanning dien je je bewust van te zijn en proberen zoveel mogelijk weg te nemen 

als onderzoeker. 

 

Verder heb ik vooral samengewerkt met mijn directe begeleidster vanuit de opleiding. Hier 

heb ik ook stappen in gemaakt. In het begin vond ik het lastig om de switch te maken van een 

technisch onderzoek met concrete resultaten, naar een sociaal onderzoek waarin je vooral door het 

bestuderen van literatuur pas concrete stappen kunt maken in je onderzoek. Ik wilde in het begin 

te snel concreet iets onderzoeken, terwijl mijn onderzoeksvraag nog niet helemaal duidelijk was. 

Dit botste in het begin een beetje bij mijzelf, maar gaandeweg ben ik gaan inzien hoe het sociaal 

onderzoek werkte en ben ik continue bezig geweest net nadenken over mijn onderzoeksrichting en 

voortgang.  
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Bijlage II: Analyseschema tekstboeken 

Analyseschema voor tekstboeken 
Horizontale analyse 

  
Achtergrondinformatie 

Titel  
Aantal pagina’s  

Auteurs 

 

Achtergrond en intenties auteurs 

 

Uitgever  
Editie  
Jaar van uitgave  
Welke hulpmiddelen zijn er aanwezig/nodig? 
Zijn er werkboeken nodig bij het boek. Beschikken de leerlingen 
over een antwoordenboek of uitwerkingenboek. Zijn er andere 
fysieke middelen die helpen bij het boek. 

 

Digitale hulpmiddelen beschikbaar? 
Zoals bijv. e-book, online-opgaves, online-toetsen, online-applets 

 

  
Opbouw 

Aantal hoofdstukken  
Gemiddeld aantal paragrafen per hoofdstuk  
Gemiddeld aantal subparagrafen  
Gemiddeld aantal opgaves per paragraaf  

Hoe dient het boek gebruikt te worden.  
Is er een uitleg of voorwoord hoe het boek en de hoofdstukken 
zijn opgebouwd, hoe ermee gewerkt dient te worden. 

 

Opbouw overig opmerkingen 

 

Functies 

Bij welke onderwerpen wordt er gebruik gemaakt van functies 
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Analyseschema voor tekstboeken 
Verticale analyse 

Hoofdstuk  
Connecties 

Wordt er impliciet of expliciet een connectie gelegd met een ander vak. 
Wordt het andere vak letterlijk genoemd, of wordt een ander vak 
impliciet gerefereerd. 

 

Is er sprake van een connectie met de leefwereld van de leerlingen. 
Wordt er gebruik gemaakt van verschillende contexten uit de leefwereld 
van leerlingen. Welke contexten worden er gebruikt. 

 

Is er sprake van een connectie met het eerder geleerde. 
Wordt er expliciet verwezen naar stof dat eerder geleerd is. Wordt 
voorkennis getoetst. Gaat hier om eerder geleerde in andere 
hoofdstukken 

 

Is er sprake van een connectie met het eerde geleerde in de paragraaf 
zelf. 

 

Hoe is de opbouw van het concept. Is het mogelijk om een raamwerk in 
te vullen van de verschillende representaties van het onderwerp, zoals in 
tekstboekenanalyse van den Braber. 
Zijn er verschillende facetten van het concept en wordt er tussen deze 
facetten overgegaan van symbolische, grafische of tabelmatige 
representaties. 

 

Is er sprake van een connectie tussen representaties van een bepaalde 
functie. 
Wordt er verwezen van formule naar grafiek en/of tabel en/of andere 
vorm van representatie. Of worden alle representaties los behandeld. 

 

  
Representaties 

Welke representaties van functies worden er in het hoofdstuk gebruikt. 
 

Welke representatie wordt het meest gebruikt in het hoofdstuk.  
Worden er veel vakspecifieke symbolen gebruikt? 
Wordt er veel gebruik gemaakt van bijv. v voor snelheid, t voor tijd, of 
wordt er ook gebruik gemaakt van algemene wiskundige symbolen als x 
en y. Is er sprake van vooral vaktaal of meer algemene concept taal. Is er 
een basis om op basis van representatie een connectie te leggen met een 
ander vak. 

 

Komen bij onderwerp meerdere representaties naar voren. 
Symbolisch, grafisch, tabel. Of wordt er maar gebruik gemaakt van één 
representatie. 

 

Wordt er gebruikt gemaakt van afbeeldingen, strips, foto’s om het 
onderwerp te verduidelijken en helpen deze middelen om het concept en 
de wiskundige aspecten van functies beter te begrijpen. 
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Welke woorden worden er vooral gebruikt met betrekking tot functies. 
En hoe worden deze woorden gebruikt 
Denk aan functie, vergelijking, formule, verband, uitdrukking 
Grafiek, diagram, figuur, 
 

 

  
Conceptuele betekenis 

Hoe wordt het concept functies geïntroduceerd en/of gebruikt in dit 
hoofdstuk. 

 

Worden er expliciet wiskundige definities gegeven  
Worden er wiskundige bewijzen gegeven van gebruikte functies  
Is er ruimte in de uitleg voor de leerlingen om het concept functie zich 
eigen te maken of wordt er meer gefocust op de toepassing van het 
concept. 

 

Is er sprake van wiskundige nauwkeurigheid bij het uitvoeren van de 
opgaves. 
Is het alleen voldoende om een antwoord te geven, of moet het netjes 
wiskundig allemaal opgeschreven worden. Is er sprake van een conclusie 
bij het antwoord. 

 

  
Procedurele bekwaamheid 

Worden er veel voorbeelden gebruikt in het boek om de procedurele 
bekwaamheid te vergroten. 

 

Helpt de opbouw in opgaves de leerlingen om het concept zich eigen te 
maken. 
Zorgen de opgaves voor een goede opbouw van het concept. 

 

Welke woorden worden er vooral gebruikt bij opgaves met functies  
  
  

 
Overige opmerkingen:  
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Bijlage III: Observatieschema lesobservaties 

Analyseschema voor lesobservaties 

Achtergrondinformatie 

Vak  
Tijdstip  
# leerlingen  
Docent  

Onderwerp 
Wat zijn de belangrijkste ideeën in de les? 

 

Editie  

Benodigdheden in de les 
Boek, bord, gr, enz… 

 

Opbouw 

 Min. Belangrijkste activiteiten 

Welkom 

  

Inleiding 

  

Uitleg 

  

Instructie 
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Afsluiting 

  

 

Functies 

Bij welke onderwerpen wordt er gebruik gemaakt van functies 

 

Komt het concept expliciet voor en hoe dan?  

Leerlingen actief en hoe worden ze actief gehouden  

Is er ruimte in de uitleg voor de leerlingen om het concept functie zich 
eigen te maken of wordt er meer gefocust op de toepassing van het 
concept. Hoe gebeurt dit? 

 

Worden leerlingen geholpen met voorbeelden om de procedural fluency 
te verhogen en hoe gebeurt dit  

Connecties 
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Ander vak 
 
 

 

Leefwereld  

Eerder geleerde  

Representaties 

Welke  

Afwisseling/overgangen  

Vakspecifieke symbolen  

 
Overige opmerkingen:  
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Bijlage IV: Resultaten van tekstboekenanalyse: Achtergrondinformatie en opbouw. 

Tabel 4 
Weergave van resultaten uit analyseschema voor tekstboeken deel: Achtergrondinformatie. 

 Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 
Boektitel 
(Editie, 
Jaar van 
uitgave, 
uitgever) 

Nectar 
(3e editie, 2012, 276 
pagina’s, Noordhoff 
Uitgevers) 

Lesbrieven 
(2e editie, 2016, 89 
pagina’s, LWEO) 

Overal Natuurkunde 
(4e editie, 2012, 260 pagina’s, 
Noordhoff Uitgevers) 

Nova Scheikunde 
(1ste editie, 2012, 230 
pagina’s, Malmberg) 

Getal & Ruimte 
(11e editie, 2014, 200 
pagina’s, Noordhoff 
Uitgevers) 

Focus- 
hoofdstuk Hoofdstuk 6 Voeding 

en Vertering 

Lesbrief Vraag en 
Aanbod  

Hoofdstuk 3 
Productie van een 

spijkerbroek 

Hoofdstuk 6 Energie en Beweging Hoofdstuk 5 
Evenwichten 

Hoofdstuk 1 Functies 
en Grafieken 

Aanwezige 
Hulp-
middelen 

− Uitwerkingen 
boek 

− BiNaS (2013) 
− Eenvoudige 

Rekenmachine 
− Digitaal: 
o Boek 
o Extra uitleg 
o Practica 
toelichting 
o Samenvattingen 
o Oefentoetsen 
o Extra 
opdrachten 

− Antwoorden en 
uitwerkingen 
boek 

− Eenvoudige 
Rekenmachine 

− Digitaal: 
o Extra opgaven 
o Samenvatting 

− Antwoorden en uitwerkingen 
boek 

− BiNaS (2013) 
− Eenvoudige Rekenmachine 
− Digitaal: 
o Boek 
o Experimenten met complete 
instructie 
o Extra opdrachten en 
eindtoetsen 
o Applets 

− Antwoorden en 
uitwerkingen 
boek 

− BiNaS (2013) 
− Eenvoudige 

Rekenmachine 
− Digitaal: 
o Boek 
o Substitutie van 
paragrafen 
o Voorkennistoets
en en eindtoetsen 
o YouTube links 
o Applets 

− Antwoorden en 
uitwerkingenboek 

− Grafische 
Rekenmachine 

− Werkbladen met 
vergrotingen van 
figuren 

− Digitaal: 
o Boek 
o Opgaves 
o Oefenproefwerk 
o Geogebra 
(computertool voor 
meetkunde, algebra 
en analyse statistiek) 

Aantal 
auteurs 5 Onbekend in boek 

Online gevonden: 2 
7 

Experimenten: 1 2 17 

Achter-
gronden 
van de 
auteurs 

Oud)-docent biologie, 
Drs. Bioloog, 
teamleider 
Havo/vwo, 
Afdelingsleider Havo 
of vwo 

(Oud)-docent 
economie, decaan 
Havo 

(Oud)-docent natuurkunde/ANW, 
Ir. Natuurkunde, Elektrotechnicus, 
Dr. informatica, Onderzoeker, 
Examenprogramma opsteller, 
lerarenopleider, Redactielid 
Nederlands tijdschrift voor 
natuurkunde 

(Oud)-docent 
scheikunde, Masters 
Degree Moleculaire 
Science, bijlesdocent, 
Ir. Biochemie/ 
Geneeskunde 

(Oud)-docent 
wiskunde, 
Onderwijskundige met 
wiskundige 
achtergrond, Docent 
met passie voor ICT, 
Eerste de Klas Trainee 
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Tabel 5 
Weergave van resultaten uit analyseschema voor tekstboeken deel: Opbouw. 

 Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 
Aantal hoofdstukken 
waar functies aan bod 
komen. 

3 van de 8 6 van de 6 6 van de 6 5 van de 5 4 van de 4 

Waarvoor functies vooral 
gebruikt worden. 

- Berekenen van 
populaties met 
behulp van 
modellen. 

- Representeren van 
verzamelde 
gegevens 

- Berekenen van 
economische 
grootheden als 
winst, (marginale, 
variabele, vaste) 
kosten en 
opbrengsten en 
omzet. 

- Presenteren van 
Economische 
resultaten over tijd 
of kosten 
afhankelijk van 
productie 

- Markteffecten 
beschrijven 

- Berekenen van 
natuurkundige 
grootheden als 
vermogen, stroom, 
spanning, kracht, 
energie, enz. 

- Representeren van 
fysische 
gebeurtenissen 
zoals beweging en 
tijd, straling en 
deeltjes, stroom en 
vermogen. 

- Vectoren richting 
en grootte 
uitdrukken van 
fysische 
grootheden en 
hiermee 
berekeningen 
uitvoeren. 

- Berekenen van 
scheikundige 
grootheden. 
Voornamelijk 
berekeningen van 
aantal moleculen, 
bepalen van massa 
en hoeveelheden 
van stoffen en 
rekenen aan 
reactievergelijking
en 

- Functies zijn het 
geleerde concept 

- Voornamelijk 
stappenplannen, 
methodes, 
eigenschappen 
van functies 
ontdekken en 
toepassen. 

De algemene opbouw van een hoofdstuk in de tekstboeken wordt per vak beschreven: 

Biologie 

Elk hoofdstuk start met een algemene introductieopdracht. De context in deze opdracht 

komt gedurende het hoofdstuk regelmatig terug. In de paragrafen staan de te leren concepten 

centraal. Belangrijke begrippen staan vetgedrukt weergegeven. Deze worden vlak ervoor of erna 

geëxpliciteerd met een definitie. Na een aantal paragrafen volgt een paragraaf Toepassen. Hier 

dienen leerlingen de geleerde concepten van vorige paragrafen in andere contexten toe te passen 

en de samenhang tussen concepten te zien. Aan het eind van het hoofdstuk dienen leerlingen ook 

verbanden te leggen met voorgaande, verwante hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt op het einde 

samengevat. 
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Economie 

Elke lesbrief behandelt een centraal thema, meestal met een bepaalde context, die in de 

gehele lesbrief terugkomt. Theorie wordt afwisselend met opdrachten behandeld. Aan het eind van 

elke paragraaf staan nog meer opdrachten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een zelftest. De 

leerdoelen, verdeeld in kennen en kunnen, van het hoofdstuk, staan hierna vermeld samen met een 

formuleblad. Op het formuleblad worden de gebruikte grootheden uit het hoofdstuk toegelicht in 

een berekening. 

 

Natuurkunde 

 Elk hoofdstuk begint met de introductie van een nieuw concept. Elke paragraaf bevat een 

startopdracht, die de leerlingen voorbereid op het hoofdstuk. Hierna volgt uitleg van de theorie in 

deelparagrafen. Elke deelparagraaf wordt kort afgesloten met een samenvatting. Voorbeelden zijn 

zwart omkaderd in de tekst verwerkt. Op het eind van de paragraaf volgen een mogelijk experiment 

en een online opdracht die uitgevoerd kunnen worden. De paragraaf wordt afgesloten met een 

aantal te maken opdrachten. Opdrachten zijn ingedeelde met behulp van symbolen: A zijn 

kennisopdrachten, B eenvoudige toepassings- of inzichtopdrachten, C complexere toepassings- of 

inzichtopdrachten, D zijn differentiatieopdrachten. Na de opdrachten is er een kort overzicht met 

wat de leerling na de paragraaf moet kunnen. De laatste paragraaf is een afsluitende paragraaf, hier 

staan opdrachten over alle paragrafen door elkaar heen. 

 

Scheikunde 

Elk hoofdstuk is opgedeeld in Praktijk (P), Theorie (T) en een Maatschappij (M) gedeelte. 

Voor de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid zijn verschillende versies van P 
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en M beschikbaar. Ieder hoofdstuk begint met een online voorkennistoets. Daarna kun je, naar 

gelang je zelf als leerling wenst of de docent, de volgorde van P, T en M bepalen. Ben je 

geïnteresseerd in de dagelijkse praktijk, dan begin je met het P-gedeelte om alvorens het T- en M-

gedeelte te doen. Wanneer je interesse meer uitgaat naar het belang voor de maatschappij begin je 

bij M. Om daarna het P en T-deel te doorlopen. Vind je theoretische concepten het meest belangrijk 

dan begin je bij het T-deel, daarna maak je het P- en M-deel. Bij het P-gedeelte kan je kiezen om 

dit digitaal of met het boek te doen. Het T-deel kan vooral met het boek, met af en toe een digitaal 

stuk. Het M-deel kan alleen digitaal gedaan worden. Als laatste sluit je het hoofdstuk af met het 

beantwoorden van onderzoeksopdrachten m.b.v. diagnostische toetsen. 

 

Wiskunde 

Het hoofdstuk begint met een paragraaf voorkennis. Tussendoor bestaat elke paragraaf uit 

korte theoriedelen met daartussen een aantal opdrachten. Elke paragraaf wordt afgesloten met een 

samenvatting. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een diagnostische toets. De opgaven zijn 

ingedeeld met behulp van symbolen: O zijn oriënterende opdrachten, T zijn testopgaven 

(leerlingen kunnen na het foutloos maken van deze opdracht een aantal opdrachten overslaan), G 

zijn gewone opgaven, R zijn reflecterende opgaven (er wordt teruggekeken naar een eerdere 

opdracht), A zijn afsluitende opgaven (geven het beoogde eindniveau aan) en D zijn denkopgaven 

(bieden een probleem aan dat bij de behandelde theorie hoort). 

 

  



MOGELIJKHEDEN VOOR LEREN VAN FUNCTIES IN VIJF VAKKEN 89 

Bijlage V: Resultaten van tekstboekenanalyse: Connecties. 

Met een ander vak 

Tabel 6 
Weergave van resultaten uit analyseschema voor tekstboeken deel: Connecties deel 1. 

 Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 
Met welke 
andere 
vakken 
maakt het 
tekstboek 
een 
connectie. 

Scheikunde Niet 
expliciet 

Scheikunde 
 

Talen 

Niet expliciet, 
impliciet naar 

biologie 

Impliciet naar het 
gebruik van functies in 

andere vakken. 

 
Hoe er 
connecties 
wordt 
gemaakt. 

Kort in het voorwoord, 
online voorkennistoets 
over scheikunde is 
beschikbaar bij 
sommige hoofdstukken 

n.v.t Vergelijking tussen scheikundige 
en natuurkundige benadering van 
verbrandingswarmte.  
Er wordt gebruik gemaakt van 
scheikundige kennis over 
moleculen, atomen en 
reactievergelijkingen. 

 
Bij verwarring met begrippen als 
energie gaat verloren, duurzaam en 
opwekken van energie, die niet 
stroken met de natuurkundige 
benadering 

Opgaves over bloed 
en zuurstofgehalte of 
koolstofdioxide 
gehalte worden 
gebruikt 

Impliciet wordt er 
verwezen naar andere 
vakken of de praktijk. Zo 
is er te lezen: “Bij 
toepassingen worden 
meestal andere letters 
dan 𝑥𝑥 en 𝑦𝑦 gebruikt. In 
de formule 𝑁𝑁 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 is 
N uitgedrukt in 𝑎𝑎. We 
zeggen ook wel N is een 
lineaire functie van 𝑎𝑎.”  

Met de leefwereld van de leerlingen 

Tabel 7  
Weergave van resultaten uit analyseschema voor tekstboeken deel: Connecties deel 2. 

 Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 
Vaak, 
gemiddeld 
of weinig? 

Gemiddeld Gemiddeld Vaak Weinig Weinig 

Hoe wordt er 
connectie 
gemaakt met 
de 
leefwereld 
van de 
leerlingen. 

Er worden praktische 
biologische voorbeelden 
gebruikt in het boek. 
 
Biologische begrippen 
worden verduidelijkt aan 
de hand van een 
vergelijking naar iets 
praktisch in de leefwereld 
van de leerlingen. Iets wat 
de leerlingen zichzelf voor 
kunnen stellen en aan 
relateren bij het nieuwe 
biologische begrip. 
 
Afbeeldingen worden vaak 
gebruikt om voorbeelden 
te verduidelijken. 

Hoofdstuk heeft als titel: 
productie van een 
spijkerbroek. Dit wordt als 
context in het hele hoofdstuk 
gebruikt, met verbanden 
naar de leefwereld van de 
leerlingen.  
 
Fictieve organisaties worden 
gebruikt, waarbij leerlingen 
zich verplaatsen als zijnde 
onderdeel van de directie. 
 
Maatschappelijke discussies 
worden verwoord in het 
hoofdstuk. 
 
Gebruik van ludieke strips. 

Alle voorbeelden, uitleg en 
opgaves bevatten concrete 
context. Dit kan zijn een 
natuurkundig bedrijf, verschijnsel 
of iets uit de leefwereld van 
leerlingen vooral sport. 
 
Er wordt ook een 
maatschappelijke discussie 
gevoerd over groene energie, in 
één paragraaf. 
 
Af en toe wordt er humor 
gebruikt, om bij de leefwereld aan 
te sluiten. 
 

Voornamelijk context met 
scheikundige achtergrond. 
Proberen de context in het 
hoofdstuk te verklaren 
m.b.v. scheikundige 
begrippen. 
 
Praktijkgedeelte beschrijft 
een praktische toepassing 
van het onderwerp in de 
scheikundige werksector. 
 
Afbeeldingen worden 
gemiddeld gebruikt om 
voorbeelden te 
verduidelijken. 

Weinig context in 
opgaves. Een paar 
keer met een 
afbeelding als 
verduidelijking. 
 
Geschiedenis van 
het ontstaan van 
een wiskundig 
begrip wordt soms 
toegelicht. 
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Afbeeldingen worden vaak 
gebruikt om voorbeelden te 
verduidelijken. 

Concrete voorbeelden per vak waar connectie wordt gemaakt met de leefwereld van de 

leerlingen: 

Biologie 

Vanwege het onderwerp voortplanting zijn er veel verwijzingen naar alles omtrent baby’s 

en opgroeien. Onder andere moedermelk, gewicht en lengtegroei eerste maanden, tanden wisselen, 

snoep, schijf van vijf en Wereldgezondheidsorganisatie WHO worden genoemd. Een ander bekend 

praktisch biologisch voorbeeld: “Verder is de pizzakoerier in opmars. Steeds vaker komt hij langs. 

Onder het tv-kijken of achter de pc verdwijnen veel pizza’s in de magen.” Hierna wordt verder 

ingegaan op de ingrediënten en het verteren van pizza’s. Daarnaast zijn er verwijzingen naar de 

leefwereld als context in voorbeelden: Gifspuiten op voedsel, bananen, Tour de France, Gal 

spuwen, iets op je lever hebben, melk, medicijnen, lactose-intolerantie. 

 

Verder worden er verwijzingen gemaakt naar praktische zaken om biologische begrippen 

te verduidelijken. Zoals bij het onderwerp vertering wordt er verwezen naar een tak die van een 

boom valt, bodemorganismen verteren snel de bladeren maar aan de tak zelf hebben schimmels 

nog jaren werk. Dit helpt het begrip enzymen verduidelijken. Dat enzymen verschillen en maar 

één soort koolhydraat, vet- of eiwitmolecuul kunnen afbreken wordt ook met zo’n soort voorbeeld 

toegelicht: Met blote handen kun je geen schroeven uit je pc draaien en met je vuisten kan je geen 

muur kapot kunt slaan. Enzymen zijn de schroevendraaiers en hamers van het lichaam. De relatie 

van temperatuur op reactiesnelheden, die grafisch worden weergegeven in het boek, wordt ook op 

deze manier verduidelijkt: soms is het zo warm, dat bejaarden zich niet lekker voelen, maar een te 

lage temperatuur kan ook problemen geven. Zwemmen in koud water kan leiden tot onderkoeling, 
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waardoor het lichaam niet goed functioneert. Te lage temperatuur en de enzymen zijn nauwelijks 

actief, te hoog en de enzymen zijn erg actief maar een aantal moleculen beschadigt.  

Economie 

Verwijzingen die te maken hebben met de productie van een spijkerbroek en de leefwereld 

van de leerlingen zijn o.a.: C&A, H&M, Hema, Bijenkorf, Armani, Chanel en Boss. Daarnaast 

worden er maatschappelijke thema’s als milieukosten, slechte arbeidsomstandigheden in fabrieken 

en gebruik van lageloonlanden, gerelateerd aan de productie van een spijkerbroek, besproken.  

 

Veel fictieve bedrijven zijn te vinden in de opgaves, zoals Staalbedrijf Metavo, 

Aardappelteler Smekers en ICT-bedrijf BitCom. 

 

Daarnaast wordt een voorbeeld gebruikt vanuit het voetbal, om berovingsprobleem toe te 

lichten. Er wordt gefocust op de kostbare jeugdopleiding van voetbalclubs, die goede voetballers 

aflevert, die dan op het einde van de opleiding kunnen worden weggekocht door andere clubs. De 

investering wordt dan niet terugverdiend. 

 

In de lesbrief staan verder veel strips van Henk Argeloos. Deze zijn allemaal ludiek, 

grappig bedoeld maar gaan wel in op de gepresenteerde theorie. Leerlingen gaan op een andere 

manier in op de theorie. De humor probeert aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen. 

 

Natuurkunde 

Een opsomming van het aanbod aan context: Superbus, stuwmeer, batterij, flipperkast, 

heiblokken in de grond slaan, zonnecellen, windmolens, Nuna zonneauto, broodrooster, 
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wasmachine, scootmobiel, Angry Birds, wegwerkzaamheden, schieten van een propje, katapult, 

bagagerek trein, waterkrachtcentrale, parachutist, vliegtuig landing, knikkers, fiets, (hybride)-auto, 

speelgoed, metro en trein, stoomtrein, Europese unie, rekenmachine, CV installatie, spaarlamp, 

accu, zweefvliegtuig, Kreta, Fukushima, Valkenburg, Zeeland, biomassa en bungee jumpen. 

Behalve deze voorbeelden komen ook veel sporten aan bod in de theorie en opgaves. De volgende 

sporten komen 1 of meer keer voorbij: (mini)-golf, (tafel)-tennis, gewichtheffen, 

trampolinespringen, wielrennen en Tour de France, discuswerpen, hardlopen, 

polsstokhoogspringen, biljarten, voetbal, gooien van een bal, pijl en boog, curling en badminton. 

 

Er worden, vooral in paragraaf 6 Duurzaam energie opwekken, veel maatschappelijke 

discussies besproken. De leerling wordt hierbij aangesproken en kan zich verplaatsen in de, 

voornamelijk, milieuproblematiek. Daarnaast worden de leerlingen met een grapje benaderd. Zoals 

het bungeejumpen op kosten van de ouders of het berekenen van de snelheid en energie van je 

vriendin als die naar school fietst. 

 

Scheikunde 

Het hoofdstuk, Evenwicht, wordt geïntroduceerd als het denken aan de balans tussen 

waterdamp en zeewater. Andere contexten in het boek zijn: weerpoppetje, drinkwater, smog, 

druipsteengrotten, antivries, wasmiddelen, kalksteen in Limburg als mergel gewonnen, openen van 

een fles frisdrank, mottenballen, autokatalysatoren, ijsblokjes en zoetjes. 

 

In het praktijkgedeelte wordt het onderwerp kunstmest gebruikt. Er wordt hier ingegaan op 

de geschiedenis van kunstmest. Verder komt in het praktijkgedeelte nog de Nobelprijs van de 
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scheikunde ter sprake. Ureum wordt toegelicht aan de hand van waar het vooral voor gebruikt 

wordt: Vooral in vrachtwagens en bussen wordt het gebruikt om ze schoner te laten rijden. DSM 

wordt ook genoemd ter aansluiting op de praktijk. 

 

Wiskunde 

In opgaves wordt gebruikt gemaakt van: snelheid en afgelegde weg met auto of fiets, het 

slaan of gooien van een bal bij golf of voetbal en sterftecijfers per ziekte (er wordt gekeken of er 

een lineair verband hiertussen bestaat). Op de titelpagina wordt verder een link gelegd met snelheid 

en afgelegde weg door een afbeelding van een racefiets van de TU Delft.  

Er zijn geschiedenis stukjes in het boek te vinden. Deze laten in het bijzonder zien dat al 

heel lang geleden de te leren wiskunde ontdekt hebben. Er wordt onder andere gesproken over de 

Babyloniërs. Verder wordt er een keer verwezen naar dat de wiskunde in de praktijk niet overal 

hoeft te gelden in het domein. Er wordt letterlijk vermeld: “in praktische situaties heb je vaak 

maar met een gedeelte van een parabool te maken”. 
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Met het eerder of in de toekomst geleerde 

Tabel 8 
Weergave van resultaten uit analyseschema voor tekstboeken deel: Connecties deel 3. 

 Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 
Vaak, 
gemiddeld 
of weinig? 

Weinig Weinig Gemiddeld Gemiddeld Veel 

Welke 
connecties 
worden er 
gemaakt met 
het eerder 
geleerde of 
in de 
toekomst 
geleerde van 
de 
leerlingen. 

Af en toe komen er 
termen voorbij die als 
bekend worden 
verondersteld, die 
eerder in biologie 
geleerd zijn. 
Zoals dat eiwitten 
zorgen voor een gele 
kleur. Er wordt gezegd 
dat de allereerste 
moedermelk veel 
eiwitten bevat, en 
daardoor gelig van 
kleur is. 
 
Voorkennis wordt 
getoetst. 

Er wordt één keer 
expliciet verwezen 
naar iets dat eerder, 
of in de toekomst 
(dat is niet 
duidelijk) geleerd 
wordt. Er staat: 
“Hoe je moet 
differentiëren staat 
in hoofdstuk 5 van 
de lesbrief 
Rekonomie.” 
 

Er wordt verwezen naar 
eerdere hoofdstukken. 
Bijvoorbeeld: “In hoofdstuk 
5 heb je een andere eenheid 
van energie geleerd en In 
eerdere hoofdstukken 
kwamen al energiesoorten 
voor.”  
 
Verder worden sommige 
begrippen als bekend 
veronderstelt. Onder andere 
de formules voor Arbeid, 
Kracht en versnelling 
worden zonder toelichting 
gebruikt.  
 
Binnen het hoofdstuk wordt 
vooral verwezen naar eerder 
gebruikte context. De 
flipperkast, de auto met 
snelheid en 
brandstofgebruik worden 
regelmatig opnieuw 
aangehaald. Soms met 
verwijzing: zoals eerder, 
terug naar de auto, enz.. 

 

In het praktijkgedeelte 
worden veel 
scheikundige termen en 
processen genoemd 
zonder verdere 
toelichting. Deze zijn al 
eerder in het vak 
geleerd. Voorbeeld 
hiervan is het neerslaan 
van kalksteen of het 
botsende deeltjes 
model.  
 
Expliciet is er een korte 
verwijzing aanwezig in 
het boek: “In hoofdstuk 
4 heb je geleerd hoe je 
deltaH moet 
berekenen”.  
 
Ook binnen het 
hoofdstuk wordt een 
keer expliciet verwezen: 
“Zoals je dat in 
paragraaf 1 hebt 
gezien”. 
 

Er is een paragraaf met 
voorkennis waar de 
voorkennis herhaald 
wordt. Er wordt echter 
niet verwezen waar ze 
dit eerder geleerd 
hebben.  
 
Af en toe wordt er 
terugverwezen naar een 
andere opgave, die 
eerder in het hoofdstuk 
gemaakt is.  
 
Tevens komen er 
“notitieblokjes” voor in 
het boek. Hier staan 
vaak korte tips, 
vermeldingen, 
herinneringen over het 
eerder geleerde die 
leerlingen bij een 
bepaalde opgave 
kunnen helpen 
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Bijlage VI: Resultaten van tekstboekenanalyse: Representaties. 

Tabel 9 
Weergave van resultaten uit analyseschema voor tekstboeken deel: Representaties deel 1 
representaties 

 Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 
Welke 
represen-
taties van 
functies 
worden er 
in de 
lesboeken 
gebruikt 

− Afbeeldingen 
− Grafiek 
− Tabel 
− Woord/tekst 

− Symbolische/ 
formule 

− Grafiek 
− Tabel 
− Strips 
− Woord/Tekst 

− Symbolische/ 
formule 

− Grafiek 
− Tabel 
− Diagram 
− Vectoren 
− Woord/Tekst 

− Symbolische/ 
formule 

− Grafiek 
− Tabel 
− Blokschema 
− Reactievergelijking 
− Woord/Tekst  

− Symbolische/ 
formule 

− Grafiek 
− Tabel 
− Grafische 

Rekenmachine 
− Geogebra 
− Getallenlijn 
− Woord/Tekst 

Welke 
represen-
tatie wordt 
het meeste 
gebruikt. 

Woord/Tekst Tabel en Grafiek Symbolische Reactievergelijking Symbolische 

Focus op 
toepassing 
of op het 
begrip 
functies. 

Er wordt gefocust 
op de toepassing 
in biologie.  
 
Vooral kleine 
berekeningen 
vinden plaats. 
 
Kort wordt 
gebruik gemaakt 
van de wiskundige 
onbekende x om 
uit te drukken dat 
het volume ( 𝑥𝑥3) 
sneller toeneemt 
dan het oppervlak 
(𝑥𝑥2). 

Er wordt gefocust op de 
toepassing in economie 
bij het berekenen van 
economische 
grootheden.  
 
Behalve in de paragraaf 
algebraïsch model. Hier 
worden de functies van 
economische 
grootheden wiskundig 
afgeleid. 

Er wordt gefocust op de 
toepassing in natuurkunde 
bij het berekenen van 
natuurkundige grootheden. 
De focus ligt vaak op het 
juist invullen van 
natuurkundige grootheden 
in formules. 
 
Bij het wegdelen van de 
massa komt korte uitleg 
voor. Invullen van de wet 
van behoud van energie 
leidt tot een 
‘energievergelijking’. 
Omdat de massa m links en 
rechts in de vergelijking 
‘tot de macht 1’ voorkomt, 
kun je ze wegdelen 
 
 

Er wordt gefocust op de 
toepassing in scheikunde bij het 
berekenen van scheikundige 
grootheden. 
 
Kort worden er eigenschappen 
van het begrip functie toegelicht, 
zoals: Bij het omdraaien van het 
evenwicht, het andersom 
schrijven in de 
evenwichtsvergelijking, draait 
ook de concentratiebreuk om. Ze 
benadrukken dat de breuk nu 
gelijk is aan één gedeeld door de 
constante van het niet 
omgedraaid evenwicht en dat 
deze verschillend zijn.  
 
Verder wordt er gebruik gemaakt 
van de wiskundige onbekende x 
om te berekenen hoeveelheden 
van een bepaalde stof te bepalen. 

Er wordt veel 
gefocust op het 
functiebegrip. Er 
worden veel 
algemene afspraken, 
stappenplannen, e.d. 
geschetst in dit 
hoofdstuk.  

Opmerk-
ingen 
gebruik 
represen-
taties 

Grafiek:  
De horizontale as 
en de verticale as 
hebben beiden een 
titel en een pijl om 
de positieve 
richting van de 
eenheid aan te 
geven op de as. 

Grafiek: · 
Afwisselend wordt op 
de horizontale as de 
economische grootheid 
in tekst uitgeschreven 
of door een symbool 
weergegeven. Bijv. q en 
aantal eenheden. 
 
 
 

Grafiek: 
De horizontale as en de 
verticale as hebben beiden 
een titel en een pijl om de 
positieve richting van de 
eenheid aan te geven op de 
as. 
 
 
 
 

Grafiek: 
De horizontale as en de verticale 
as hebben beiden een titel en een 
pijl om de positieve richting van 
de eenheid aan te geven op de as. 
 

Grafische, tabel en 
getallenlijn 
representaties worden 
vooral in de 
theoriegedeeltes 
gebruikt om de 
theorie te illustreren 
en verduidelijken. 
Bij opdrachten komen 
de representaties 
minder voor. 
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Symbolisch: 
Afwisselend wordt 
deling geschreven als 
een breuk 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑞𝑞
 of als /-

notatie 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡/𝑞𝑞.  
 
Voor vermenigvuldigen 
wordt veelal gebruik 
gemaakt van het “×”-
teken.  
 
Bij de afgeleide wordt 
er gebruik gemaakt van 
het accentteken. 

 
 
Diagram: 
Nieuwe diagrammen 
geïntroduceerd, zoals het 
energie-stroomdiagram. De 
gebruikte energie, de 
energieomzetter en welke 
energie er als nuttige en 
ongewenste energie 
uitkomen worden 
aangegeven. Input-Output 
weergave. 

 

Tabel 10  
Weergave van resultaten uit analyseschema voor tekstboeken deel: Representaties deel 2 taal. 

 Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 

Welke 
woorden 
komen bij 
opgaves 
met 
functies 
voor. 

Bereken 
 
Verhouding 

Bereken  
Hoe luidt de 
vergelijking 
Teken in figuur: het 
verband tussen  
Vul tabel in 
 
Vergelijking bij 
symbolische 
representatie 
Verband bij grafische 
representatie 
 
Evenredig en 
onevenredig om 
lineaire en niet lineaire 
lijnen in grafieken te 
bespreken. 
 

Bereken 
Leg uit met behulp van 
diagram, 
Teken een …-diagram 
Noteer de formule 
Maak een grafiek van  .. als 
functie van de .. 
Druk … uit in … 
 
Diagram en figuur komen 
beide voor bij de grafische 
representatie. Alleen bij oud-
examen opgaven komt de 
term grafiek voor. 
 
Bij het uitdrukken van een 
grootheid in symbolische 
vorm wordt de term formule 
overal gebruikt.  
 
Bij opgaves met de wet van 
behoud van energie wordt de 
term energievergelijking 
gebruikt 
 
Bij de grafische representatie 
komt het woord verband 
voor. 
Er wordt gesproken over een 
lineair, recht evenredig, 
omgekeerd evenredig of 
kwadratisch verband. 

Bereken 
Geef de reactie 
Geef de vergelijking van de 
reactie 
Geef de 
evenwichtsvoorwaarde  
Aan welke kant ligt dit 
evenwicht 
 
Reactie en vergelijking 
komen bij reactievergelijking 
voor. 
 
Symbolische representatie 
komt formule voor als 
formule van Gibbs en 
concentratiebreuk is een 
formule. Verder wordt het 
woord formule gebruikt als 
molecuulformule en 
structuurformule. 
 
Verhouding wordt gebruikt 
bij de concentratiebreuk. 
 
Verband wordt gebruikt bij 
de formule van Gibbs. 
 
Het woord waarde, wordt 
vaak gebruikt als de uitkomst 
van een bepaalde 
symbolische representatie. 
 

Bereken 
Los (algebraïsch of 
exact) op  
Teken de grafiek. 
 
 
Er wordt in de opgaves 
gebruik gemaakt van de 
termen formule en 
functie. Functie komt 
voor bij symbolische 
representaties in de 
vorm  f(x)  of N(t). 
Formule wordt gebruikt 
bij symbolische 
representaties in de vorm 
van y =  N = . Maar het 
wordt ook door elkaar 
gebruikt een aantal keer, 
bijvoorbeeld: “De 
formule van een functie 
wordt ook het 
functievoorschrift van 
functie genoemd.” 
 
Grafische representatie 
komt vooral formule 
voor, twee keer wordt er 
gesproken over 
vergelijking van een lijn. 
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Taalkundig 
gebruik 
van het 
woord 
functie. 

De term functie 
wordt vooral 
gebruikt in de 
vorm: Noem de 
verschillende 
lagen van de 
darmwand en 
hun functie,  
Wat is de functie 
van 
Moedermelk? 
Wat is de functie 
van het gebit?. 

Het woord functie 
wordt alleen toegepast 
in de paragraaf 
algebraïsch model. 
Deze paragraaf wordt 
ingeleid met de zin: 
“Behalve met een tabel 
of een grafiek kunnen 
we de maximale totale 
winst ook algebraïsch 
afleiden. Daarvoor zijn 
de functies van de 
opbrengst en de kosten 
nodig.”  

Het woord functie komt 
alleen voor in opgaves: 
schrijf … als functie van …  

Het woord functie wordt 
gebruikt om het doel van een 
bepaalde stof in een reactie 
aan te geven: Wat is de 
functie van een katalysator, 
amylase, zetmeel, glucose, 
ureum wordt gevraagd in het 
boek. 

Functie komt voor als 
lineaire functie, constante 
functie en 
functievoorschrift 

 

Hoe er connecties worden gemaakt tussen representaties staat hieronder per vak beschreven. 

Biologie 

Naar alle grafieken en tabellen wordt in de tekst verwezen en toegelicht. De vorm en 

gegevens worden eerst in woorden beschreven en dan verwezen naar grafiek en/of tabel of 

andersom. Formules of vergelijkingen van de gemaakte grafieken worden niet gegeven en gebruikt.  

 

Bij berekeningen dienen leerlingen uit de tekst de juiste informatie te halen om een 

bepaalde berekening uit te gaan voeren. 

 

Economie 

Tabel en grafiek komen regelmatig samen voor. Er wordt hier ook expliciet naar elkaar 

verwezen. Soms wordt ook in woord uitgelegd wat er in de tabel en/of grafiek gebeurt. Behalve 

grafiek, tabel en in woord en tekst wordt ook de symbolische representatie gebruikt. Symbolische 

representatie komt meestal samen voor met de grafische representatie. 

 

Vectorrepresentatie komt meestal voor met de symbolische representatie. Krachten worden 

vaak omgezet naar formules. 
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Natuurkunde 

Vaak worden woorden gebruikt om de symbolische functies verder toe te lichten. Bij 

berekeningen in voorbeelden wordt tussen de symbolische representatie stappen, die genomen 

worden kort met woorden toegelicht. 

 

Het gebruik van de woorden links en rechts wordt veelvuldig gedaan in het boek, 

aangevende links van het “=”-teken en rechts van het “=”-teken.  

 

Verder wordt bij het afleiden van energieformules gebruik gemaakt van vaardigheidskaders. 

Deze kaders zijn blauw omlijnt en leiden m.b.v. uitleg van functies, tekst en symbolische 

representaties de benodigde natuurkundige energieformules af. Bij het energie-stroomdiagram 

wordt regelmatig verwezen naar de wet van behoud van energie in tekst. 

 

Scheikunde 

Bij de introductie is de overgang van reactievergelijking naar breuk duidelijk kenbaar 

gemaakt. Daarnaast wordt in woord beschreven wat er gebeurt als de evenwichtsconstante en 

concentratiebreuk afwijken. Alle mogelijke situaties van de evenwichtsconstante en 

concentratiebreuk worden besproken en wat dat scheikundig betekent. Er wordt hierbij niet meer 

teruggegrepen naar de symbolische representatie. De symbolische representatie wordt 

weergegeven en daarna wordt er in de tekst op het begrip verder gegaan. 

 

De symbolische concentratiebreuk komt altijd samen met een reactievergelijking voor. 

Reactievergelijking wordt ondersteunt door woorden in het boek. Onder meer bij uitleg van de 
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verschuiving van evenwicht bij drukverhoging. Dit wordt eerst in woorden uitgelegd, daarna wordt 

het aan de hand van de concentratiebreuk uitgelegd. Dit staat letterlijk in het boek vermeld: “Je 

kunt de verschuiving ook uitleggen aan de hand van de concentratiebreuk”.  

 

De concentratiebreuk wordt hier gegeven, maar de uitleg vindt alleen in woorden plaats. 

Later in de paragraaf komt een voorbeeld met de symbolische representatie, die de verschuiving 

doormiddel van symbolische representatie duidelijk maakt.  

 

De grafiek representatie wordt twee keer gebruikt om een functie te representeren. Beide 

keren wordt het in woorden verder uitgelegd. Er is geen symbolische representatie hierbij gebruikt.  

 

Blokschema representatie komt tegelijk voor met een reactievergelijking en illustreert vaak 

een productieproces.  

 

Ook afbeeldingen representeren een functie. Er is onder meer een zak gevuld met H2 en 

een zak gevuld met O2 weergegeven. Een pijl geeft aan dat als ze reageren dat er twee keer zoveel 

mogelijkheden van plaats zijn. Nu is een grotere zak afgebeeld met beide stoffen erin. Dit 

illustreert het scheikundige begrip, maar ook functiebegrip van twee optellingen. 

 

Wiskunde 

Alle representaties worden samen met de symbolische representatie gebruikt. Woorden 

worden vooral in theoriegedeeltes gebruikt om de representaties met elkaar te verbinden en toe te 

lichten. In opgaves ligt de focus op het toepassen van de theorie.  
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Tabel 11  
Weergave van resultaten uit analyseschema voor tekstboeken deel: Representaties deel 3  

 Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 

Hoeveel 
represen-
taties 
komen er 
meestal 
tegelijk 
voor  

 

Representaties komen vaak in 
tweetal voor.  
 

Representaties komen 
vaak in twee of drietal 
voor.  
 

Representaties komen vaak 
in tweetal voor.  
 

Representaties komen 
vaak in twee of drietal 
voor.  
 

Representaties 
komen vaak in 
tweetal voor.  
 

Overige 
opmerk-
ingen 

Tabellen, grafieken en 
afbeeldingen worden gebruikt 
om informatie weer te geven.  
 
Bijvoorbeeld de groei of het 
gewicht van een baby in de tijd. 
In een tabel staat onder meer de 
samenstelling van melk in 
procenten vergeleken tussen 
mens en andere dieren. Ze 
komen niet voor in combinatie 
met symbolische representaties. 

Aan het eind van het 
hoofdstuk is een lijst 
met grootheden in een 
tabel weergegeven 
met berekening in de 
tweede kolom. In de 
kolom berekening 
staat de symbolische 
vergelijking van de 
eenheid vermeld. 

De tabel representatie wordt 
vooral gebruikt voor het 
weergeven van informatie, 
bijv. het energieverbruik bij 
verschillende sporten 
afhankelijk van het gewicht 
van de persoon die de sport 
beoefent.  

  
 

De tabel komt voor om 
informatie weer te geven 
van meerdere 
experimenten. Bij elk 
experiment worden in de 
tabel de verkregen 
concentraties 
weergegeven en de 
berekening van de 
concentratiebreuk. 
 

 

 

  



MOGELIJKHEDEN VOOR LEREN VAN FUNCTIES IN VIJF VAKKEN 101 

Bijlage VII: Resultaten van lesobservaties: Achtergrondinformatie en opbouw. 

Tabel 12 
Weergave van resultaten uit analyseschema voor lesbezoeken deel: Achtergrondinformatie. 

 Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 
Fictieve naam 
docent Anne Brenda Caroline Denise Elena 

Benodigdheden in 
de les 

Boek Nectar 
Beamer 
Whiteboard 
 
Schrift 
BiNaS (2013) 
 

Lesbrief 
Whiteboard 
 
Tablet 
Schrift 
Posters leerlingen 

Boek Overal 
Natuurkunde 
Whiteboard 
Touch TV 
 
Schrift 
Eenvoudige 
rekenmachine 
BiNaS (2013) 

Boek 
Whiteboard 
Touch TV 
Practica materiaal 
Nearpod 
 
Schrift 
Eenvoudige 
rekenmachine 
BiNaS (2013) 

Boek Getal & Ruimte 
Whiteboard 
 
Ruitjesschrift 
Grafische 
Rekenmachine 
Geodriehoek 

Onderwerp lessen Enzymen 
Neuronen 

Samenvatting Stof 
Inflatie 

Rendement  
Vermogen 

Evenwichten Samenvatting Stof 
Meetkunde 

 

De algemene opbouw van een les bij de lesobservaties wordt per vak beschreven: 

Biologie 

Anne maakt in de les veel gebruik van de beamer en ander materiaal dan het boek Nectar. 

Op de beamer projecteert ze applets en informatiebronnen van biologiepagina.nl, andere 

afbeeldingen dan in de boeken via google afbeeldingen en animatievideo’s via YouTube. Anne 

houdt een korte introductie aan het begin van de les. Daarna legt ze uit wat ze vandaag van plan is 

en begint met de uitleg van de theorie aan de hand van verschillende materialen. Deze uitleg duurt 

door haar enthousiasme langer dan vooraf gepland. Leerlingen gaan kort aan de slag met de 

opgaves uit het boek. De lessen worden afgesloten met het geven van huiswerk. 

 

Economie 

Brenda wisselt in haar lessen verschillende werkvormen af. Brenda maakt veel gebruik van 

digitale media en andere vormen van doceren van de stof. Soms dienen leerlingen zelf te verdiepen 

in de stof en deze dan te presenteren met behulp van een poster of een digitale opdracht. Soms 
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geeft Brenda klassikale uitleg en wordt er gewerkt in de lesbrieven. Aan het begin van de les maakt 

Brenda duidelijk wat het plan van de les is. Hierna gaan leerlingen aan de slag met de opdrachten. 

Op het eind wordt alles kort, klassikaal samengevat door Brenda. Bij de geobserveerde lessen werd 

er in een les een poster gemaakt en in de andere les een klassikale samenvatting van het hoofdstuk 

gemaakt op het whiteboard. 

 

Natuurkunde 

Caroline houdt een vaste structuur in haar les aan. Ze begint met het kort herhalen en 

nakijken van opgaves van de vorige les. Hierna leidt ze een nieuw onderwerp in, die ze dan 

behandeld. Daarna mogen de leerlingen zelfstandig aan opdrachten werken voor 20-30 minuten. 

Op het eind beantwoordt ze nog klassikaal een aantal vragen en geeft ze het huiswerk op voor de 

volgende les. 

 

Scheikunde 

Denise gebruikt meerdere werkvormen in de klas. Leerlingen kunnen zelfstandig werken 

aan materiaal op een Nearpod website, klassikaal de les volgen of zelfstandig uit het boek werken. 

Denise begint de les met wat ze verwacht dat de leerlingen gaan doen tijdens deze les. Leerlingen 

kunnen hier feedback op geven. Dan mogen leerlingen hun huiswerk nakijken alvorens ze zelf aan 

de slag gaan. Tussendoor legt Denise de theorie of een practicum uit aan de klas. Op het einde 

wordt het huiswerk voor de volgende keer besproken. 
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Wiskunde 

Elena wisselt de structuur van de les af per les. Tijdens één geobserveerde les werd eerst 

het huiswerk besproken alvorens nieuwe theorie werd uitgelegd. De andere geobserveerde les 

bestond uit een samenvatting van het hoofdstuk. Er werd door het boek gebladerd en belangrijke 

kennis en opgaves werden behandeld op het bord of besproken. Beide lessen werden ondersteund 

met verschillende opgaven uit het boek. Hierna mochten de leerlingen zelfstandig aan het huiswerk 

werken voor de volgende les. 
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Bijlage VIII: Resultaten van lesobservaties: Functies. 

Hieronder staat per vak vermeldt hoe functies in de lessen gebruikt zijn. 

Biologie 

Functies komen in de lessen voor bij het onderwerp activatie van neuronen en activiteit 

van enzymen. Bij de activiteit van enzymen worden een aantal grafische representaties van de 

activiteit van een enzym getoond afhankelijk van de temperatuur van het lichaam of de pH-waarde. 

De docente presenteert de grafieken en laat de leerlingen actief nadenken wat deze betekenen. Zij 

stelt leerlingen vragen wat er gebeurt als de temperatuur of pH-waarde verandert. Leerlingen 

denken actief mee tijdens deze behandeling. De focus ligt op wat er biologisch gebeurt. De 

grafieken hebben een top, deze wordt optimum genoemd. Ook worden twee grafieken vergeleken, 

waarbij de docente vraagt welke grafiek hoort bij welke reactie. Een grafiek is van de dunne darm, 

de andere van maag met pH-waarde en enzymactiviteit. Leerlingen verklaren hun antwoord op 

basis van wat ze zien in de grafieken. 

 

Kort gaat de docent in op de vorm van een grafiek: “De grafiek beweegt in het begin bijna 

lineair, elke stapje naar rechts gaat die evenveel omhoog, tot het opeens omdraait. De grafiek neemt 

af en gaat daarna weer bijna lineair naar beneden.”  

 

Bij een andere grafiek staan twee lijnen getekend. Een van een substraat die afbuigt naar 

een asymptoot en een van een enzym die lineair doorloopt. De horizontale as geeft de hoeveelheid 

substraat en enzymen aan, de verticale as de snelheid van het omzetten naar product. Docente laat 

leerlingen uitleggen wat ze aan de grafiek zien en hoe ze dat verklaren. Docente spreekt van 

asymptoot en vraagt aan de klas wat dat inhoudt. Leerling zegt, dat het substraat niet groter kan 
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worden dan de asymptoot, meer substraat versnelt niet meer het proces. Docente maakt nu de 

vergelijking met een fabriek, waarbij het enzym de robotarm in een fabriek is en het substraat de 

input aan de lopende band. Als je steeds meer aanbiedt aan de robotarm, kan de robotarm het op 

een gegeven moment niet meer aan. De arm bereikt zijn asymptoot van productiviteit. Als je 

robotarmen blijft toevoegen kan de fabriek steeds meer produceren. Dit gaat oneindig door. 

Leerlingen dienen grafieken beeldend te maken, zegt de docente. Verklaren van grafieken is een 

belangrijk onderdeel op het examen. In plaats van grafieken verklaren kan het ook andersom 

gebeuren, dat je een grafiek moet schetsen aan de hand van een verklaring. 

 

De docente gaat kort, na vragen van leerlingen, in op pH. De p in pH staat voor logaritme, 

het is het symbool voor logaritme. De concentraties zijn heel klein en dan is het beter om met een 

andere schaal dan de tienpuntsschaal te werken. Vandaar dat we alles omzetten naar de 

logaritmische schaal. 

 

Kort komen molecuulvergelijkingen aan bod. Water (H2O) wordt bij biologie hierbij vaak 

weggelaten. Docente gaat na vraag van leerling hierop in. Inderdaad moeten er links en rechts van 

de pijl evenveel atomen aanwezig zijn. Biologen zijn vaak erg onnauwkeurig wat dat betreft. Ze 

pakken alleen wat nodig is voor hun vakgebied. 

 

De docente gebruikt bij de reactie tussen substraat en enzym en bij het uitzenden van een 

impuls naar een zenuw door het overschrijven van een drempel van aantal neuronen vaak de term 

input en output. Doordat ik aanwezig was maakte de docente de vergelijking met een functie. Je 

stopt een variabele in de functie dan gebeurt er iets mee en er komt iets nieuws uit. De uitkomst 
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bij substraat en enzym heet het product, maar dat is iets heel anders dan bij economie en wiskunde 

zegt de docente. Daar is het de uitkomst van een vermenigvuldiging, dat gebeurt hier niet. Het 

substraat en enzym passen precies op elkaar en dan ontstaat het product. Je krijg niet meer substraat 

of enzymen. Bij neuronen gaat het om de verhouding stimulerende en remmende neurotransmitters. 

Er dienen netto, som van stimulerende en remmende, voldoende neurotransmitters te zijn voor er 

iets gebeurt. 

 

Docente heeft veel interactie met de klas gedurende de les. Docente kiest het 

gepresenteerde materiaal, leerlingen dienen het vooral te interpreteren. Docente remt af en toe af 

als ze merkt dat leerlingen het niet volgen. Geeft dit door aan de leerlingen door te melden dat ze 

dit toch echt al moeten kennen. Leerlingen stellen zelf ook actief vragen in de les. Docente geeft 

aan dat wiskunde met name gebruikt wordt om dingen uit te rekenen, korte kleine berekeningen 

toe te passen. Procentberekeningen komen het meeste voor bij biologie. 

 

Economie 

Functies komen in de geobserveerde lessen bij economie vooral in symbolische vorm voor 

bij de lesbrief vraag en aanbod. Vele economische grootheden, als totale kosten en totale opbrengst, 

worden uitgedrukt in een formule. Er wordt in de lessen vooral gefocust op het begrip van de 

formules. Leerlingen dienen de formules te kennen, voornamelijk waarom ze zo opgesteld zijn. 

Daarna moeten de leerlingen berekeningen kunnen uitvoeren met de formules. Docente zegt dat 

de leerlingen de formules moeten kunnen afleiden en ermee moeten kunnen rekenen. De woorden 

formule en vergelijking worden afwisselend gebruikt. 

 



MOGELIJKHEDEN VOOR LEREN VAN FUNCTIES IN VIJF VAKKEN 107 

Docente noemt ook het kunnen gelijkstellen van de vraag en aanbodformule. Hierbij krijg 

je een vergelijking die je op moet kunnen lossen. Er worden in de geobserveerde lessen geen 

voorbeelden hiervan behandeld. Een formule maakt gebruikt van procenten, het %-teken wordt 

hierbij echter weggelaten. Deze wordt niet opgeschreven, maar dient er volgens de docente bij 

wiskunde wel bijgeschreven te worden. Er wordt in procenten gerekend, omdat je anders alleen de 

groeifactor te weten komt. Bij indexcijfers dien je altijd de procentuele groei te weten en niet de 

groeifactor. 

 

Docente gebruikt bij het gebruik van twee economische grootheden veelal het woord 

verband of relatie. Als je de relatie en het verband weet is het makkelijk om een vergelijking op te 

stellen. Na het opstellen ervan dien je alleen nog maar te rekenen. Hoe de berekening moet, of 

waar je op moet letten wordt niet benoemd. Docente geeft wel duidelijk aan bij welke onderwerpen 

de leerlingen aandacht moeten besteden aan het rekenen en wanneer het belangrijker is om alleen 

het begrip te kennen. 

 

Bij het onderwerp vraaglijn en aanbodlijn: Er wordt door de docente benadrukt dat 

leerlingen dienen te weten wat verschuiving van en langs de lijn inhoudt. Er wordt gefocust op de 

economische inhoudt bij dit onderwerp. Een grafische representatie van een functie komt terug bij 

Consument en Producent Surplus. Hier wordt gefocust op het kunnen arceren van deze begrippen 

in de grafiek.  

 

Docente laat in de les graag de leerlingen het uitleggen. Doormiddel van posters of het zelf 

maken van een samenvatting, worden de leerlingen uitgedaagd om zelf de stof tot zich te nemen. 
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Docente geeft ook aan dat zelf uitleggen belangrijk is om de stof echt te begrijpen. Docente laat 

leerlingen de stof zelf ontdekken, maar stuurt bij waar nodig. Functies worden bij economie vaak 

gebruikt als formule, volgens de docent, waar de leerlingen dan mee moeten rekenen. Belangrijk 

is om de uitkomst te vergelijken met andere uitkomsten. 

 

Natuurkunde 

Functies komen in de lessen natuurkunde voortdurend voorbij. Er wordt veel gebruik 

gemaakt van de formules van kracht, energie en vermogen. Docente laat leerlingen veel nadenken 

over de stof en zelf antwoord geven op hun vragen met sturende vragen. De vragen die ze één op 

één bij leerlingen stelt sluiten aan bij haar uitleg van het onderwerp. Ze focust erop dat energie niet 

verloren kan gaan en dat je altijd eerst een overzicht moet maken welke krachten en energie er 

optreden. Totale energie blijft altijd gelijk. Ze focust veel op natuurkundige begrippen om daarna 

de formules in te vullen en ermee te gaan rekenen. Ze focust hierbij ook op het opschrijven van de 

formules. Het is belangrijk dat de juiste natuurkundige symbolen gebruikt worden. Hoofdletter F 

bijvoorbeeld staat voor kracht terwijl de kleine letter f staat voor frequentie. Daarnaast dien je je 

antwoord te controleren of het wel kan, een rendement van 300% is heel raar. 

 

Stappenplan bij het aanpakken van opgaves in de lessen is volgens de docente: Schrijf alle 

gegevens op die je weet. Schrijf alle bijbehorende formules en denk stappen op die je moet doen 

en voer deze uit. Schrijf daarna je antwoord in de correcte eenheid op. Ga niet alles in je hoofd 

doen, want dan mis je het overzicht. Schrijf alles op wat je weet en dan rolt de onbekende er vaak 

meteen uit. 
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Leerlingen maken nog veel fouten bij het uitrekenen van de formules. Docente staat hier 

persoonlijk bij leerlingen ook bij stil en laat ze zelf hun fouten ontdekken. Leerlingen toetsen alles 

in op hun rekenmachine, docente wacht rustig tot ze alles ingetoetst en berekend hebben. Daarnaast 

focust ze ook op eenheden bij het berekenen van antwoorden. Leerlingen vragen vaak of het wel 

mag wat ze doen aan docente, bijvoorbeeld het delen van afstand door snelheid om iets van tijd te 

krijgen. Docente laat leerling de berekening in eenheden doen: m/m/s. Leerling doet er lang over 

om te herkennen dat er secondes uitkomen en vraagt zich af of dat mag. Docente zegt dat dat 

gewoon een deling is. Je kan de breuk in de noemer omkeren en ermee vermenigvuldigen. 

 

Bij het onderwerp veerconstante refereert de docente aan de richtingscoëfficiënt van een 

lijnt. Verandering in y gedeeld door de verandering in x. Bij rendement wordt er door docent 

gefocust op deel/geheel. Bij de energiebalans laat docente zien hoe het komt dat je de massa vaak 

kan wegdelen en waarom dit mag. Daarnaast schrijft ze ook de verschillende formules voor 

vermogen in elkaar over en laat zien waarom dit juist is. 

 

Docente geeft aan dat functies in de natuurkunde met name gebruikt worden om verbanden 

tussen grootheden te bepalen. Nadruk ligt op het verband te onderzoeken, uit te kunnen leggen en 

de formule af te kunnen leiden. 

 

Scheikunde 

Functies komen vooral voor in reactievergelijkingen bij scheikunde. In de les wordt verder 

gebruik gemaakt van functies bij een verhoudingstabel om te bepalen hoeveel mol van een stof 

aanwezig is. Daarnaast wordt het gebruikt in de concentratiebreuk. 
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Bij het bepalen van hoeveel mol van een stof aanwezig is, wordt gebruik gemaakt van de 

onbekende letter 𝑥𝑥. Hierbij behandelt de docente uitgebreid hoe leerlingen zo’n som aan moeten 

pakken. Er ontstaat een kwadratische vergelijking die ze samen met de leerlingen oplost. Hierbij 

maakt ze ook een schets van de formule om te laten zien wat de juiste oplossing moet zijn. 

 

Bij de concentratiebreuk benaderd de docente vooral de scheikundige aspecten. De stoffen 

die voorkomen in de breuk kunnen alleen vloeibare of gasvormige stoffen zijn. Vul eerst alle 

scheikundige formules in de breuk in en ga daarna de berekening uitvoeren. Technische 

rekengedeelte vinden leerlingen vaak lastig, vooral door de machten die in de breuk kunnen 

voorkomen, zegt de docente. Controleer altijd of het klopt wat je doet en vergeet niet de machten 

toe te voegen. Als er aan één kant van de reactievergelijking geen vloeibare of gasvormige stoffen 

aanwezig zijn kan je een één schrijven. In de noemer mag je deze één ook weglaten, geeft de 

docente aan. Als je het lastig vindt schrijf je hem er altijd bij. De uitkomst wordt een waarde 

genoemd, de k-waarde.  

 

Docente benadrukt ook de significantie van je antwoord. Gebruik maximaal het aantal 

significante cijfers dat ook bij de gegeven gegevens vermeld staat. Daarnaast moet je ook altijd de 

eenheid vermelden bij je antwoord. Meeste leerlingen doen dit erg secuur zegt ze, maar bij procent 

rekenen wordt het vaak vergeten. Bij scheikunde moet alles heel precies en nauwkeurig gebeuren, 

geeft de docente regelmatig aan in de les. Controleer ook je antwoorden of er een realistische 

uitkomst uitkomt, op basis van de gegevens die je had. 
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Docente behandelt functies uitgebreider dan het boek geeft ze aan. Sinds een paar jaar is 

de grafische rekenmachine niet meer toegestaan bij het examen van scheikunde. Hierdoor zijn een 

aantal onderdelen waarbij vroeger de grafische rekenmachine gebruikt mocht worden weggelaten 

of versimpeld. De docente geeft aan de leerlingen aan dat ze toch graag heeft dat leerlingen ook 

zonder grafische rekenmachine deze berekeningen kunnen uitvoeren. Het belangrijkste van 

functies bij scheikunde is volgens de docente om formules te kunnen uitleggen en juist in te vullen. 

Het gaat meer om de content eromheen dan om de functies op zichzelf. 

 

Wiskunde 

Functies komen in de les voortdurend voor. In de les werden functies expliciet gebruikt. 

Het hoofdstuk functies wordt behandeld. Hier worden lineaire, kwadratische en modulus functies 

behandeld. Verder was er een onderdeel wortelvergelijkingen en breuken. Leerlingen zijn continue 

bezig met functies en het oplossen van functies. Tijdens de andere geobserveerde les worden 

functies ook gebruikt, maar in mindere mate. Bij meetkunde komen functies minder aan bod. 

 

De docent stelt veel procedurele vragen aan de leerlingen. Alle stappen dienen nauwkeurig 

uitgevoerd en opgeschreven te worden. Er worden veel voorbeelden en opgaves in de lessen 

behandeld. Leerlingen worden gestimuleerd om hardop te denken hoe ze een opgave aanpakken. 

Er wordt veel teruggegrepen op al bekende kennis om deze toe te passen in nieuwe situaties.  

 

Docent gebruikt het woord functievoorschrift regelmatig bij het opstellen van functies. Het 

woord formule komt niet vaak voor in de les. Daarnaast benadrukt de docent dat de leerlingen 

dienen te oefenen om zich de stof eigen te maken. Variabelen worden meestal aangeduid met de 
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onbekende letter x. Leerlingen dienen hun antwoorden te controleren en dit ook op te schrijven bij 

de opgaves met breuken en wortels. Functies zijn voor de docent de basis van het vak wiskunde. 

Het is het hoofdmiddel, waarmee bij wiskunde gewerkt dient te worden. Structuur en het kunnen 

voorstellen van functies in allerlei vormen is erg belangrijk. 

 

Bij ongelijkheden dienen leerlingen eerst altijd een schets of een grafiek van de functies te 

tekenen. Het is belangrijk om een beeld te krijgen waar je de oplossing van wilt weten. Bij een 

stelsel vergelijkingen moet je altijd goed kijken welke onbekende je over wilt houden. Leerlingen 

maken hier vaak fouten in, belangrijk om er gevoel voor te krijgen, zegt docent. 

 

Verder worden er een heel stel rekenregels in de lessen behandeld. Daarnaast komen de 

abc-formule en de discriminant voor. Leerlingen mogen hun grafische rekenmachine overal bij 

gebruiken. 
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Bijlage IX: Resultaten van lesobservaties: Connecties. 

Met een ander vak 

Tabel 13 
Weergave van resultaten uit analyseschema voor lesbezoeken deel: Connecties deel 1. 

 Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 
Met welke 
andere 
vakken 
maakt het 
tekstboek 
een 
connectie? 

Scheikunde 
Wiskunde en economie Wiskunde Wiskunde Wiskunde Niet 

 
Hoe wordt er 
een 
connectie 
gemaakt? 

Onderwerp is uit de 
biochemie, zegt de 
docente. Vandaar dat er 
veel raakvlakken zijn 
met de scheikunde. 
Scheikunde zijn ze wel 
nauwkeuriger met het 
opstellen van 
reactievergelijkingen. 
Biologen laten water 
vaak weg. Het gaat ook 
over het bewegen van 
moleculen en atomen. 
Docente geeft aan dat 
zij bij vragen hiervoor 
geen Denise is en 
focust op het nut voor 
biologie 
 
Wiskunde en economie 
heel kort even bij 
gebruik van het woord 
product benoemd. Dat 
het product wat nu bij 
biologie gebruikt wordt 
niet hetzelfde is als 
product, 
vermenigvuldiging, bij 
economie en wiskunde. 

Bij een onderwerp dient 
er gebruik gemaakt te 
worden van logaritme. 
Leerlingen hadden dit 
bij wiskunde nog niet 
ervaren. Docente melde 
dat de leerlingen 
hiervoor een knopje op 
hun rekenmachine 
kunnen gebruiken. Het 
ging nu over het kunnen 
uitvoeren van de 
berekening.  
 
Verder verwijst de 
docente naar wiskunde 
bij procenten en bij 
rekenen met breuken. 
 
In interview geeft 
docente aan graag 
overleg te wensen met 
andere vakken. 

 

Bij procentuele 
berekening vermeldt ze 
dat de leerlingen dit bij 
wiskunde 
waarschijnlijk geleerd 
hebben als deel/geheel.  
 
Bij het afleiden van 
andere vorm van 
formule voor 
vermogen, zegt ze dat 
ze gebruikt maakt van 
substitutie, zoals bij 
wiskunde. 
 
In interview geeft 
docente aan graag 
overleg te wensen met 
andere vakken. 
Voornamelijk 
oplosstrategieën zou ze 
willen bespreken. 
 

Er wordt kort een 
connectie met wiskunde 
gemaakt bij het gebruik 
van de onbekende letter 
𝑥𝑥. Verder benadrukt ze 
dat er tegenwoordig 
minder/simpelere 
wiskunde in de 
scheikunde examens zit 
door het afschaffen van 
de grafische 
rekenmachine.  
 
In interview geeft 
docente aan graag 
overleg te wensen met 
andere vakken over het 
omschrijven van 
formules. 
 

Er wordt in de les 
weinig connectie 
gemaakt met andere 
vakken. 
 
Er wordt vooral 
gefocust op het oplossen 
van wiskundige 
opgaves.  
 
In interview geeft 
docente aan graag 
overleg te wensen met 
andere vakken. Vooral 
om meer context te 
genereren voor 
wiskunde en 
overlappingen qua stof 
te bespreken. 
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Met de leefwereld van de leerlingen 

Tabel 14  
Weergave van resultaten uit analyseschema voor lesbezoeken deel: Connecties deel 2. 

 Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 
Vaak, 
gemiddeld 
of weinig? 

Vaak Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Weinig 

Hoe wordt er 
een 
connectie 
gemaakt met 
de 
leefwereld 
van de 
leerlingen? 

Docente maakt connectie met de 
leefwereld van de leerlingen 
door regelmatig over biochemie 
te praten en hierbij ook bedrijven 
te noemen. 
 
Daarnaast laat de docente 
afbeeldingen zien op google, dat 
je daar mooie plaatjes mee kunt 
maken.  
 
Verder worden er veel Engelse 
termen in de les gebruikt. 
Docente geeft aan dat als je later 
dagelijks als wetenschaper werkt 
allemaal Engels is. Vandaar dat 
ze ook in de klas de Engelse 
termen aan de leerlingen wilt 
leren. 

 
Daarnaast gebruikt de docente 
voorbeelden uit de leefwereld 
van leerlingen om de theorie 
duidelijk te maken. Zoals: 
Maltose wordt toegelicht met 
suiker in Malt bier, ei wordt als 
voorbeeld gebruikt voor het 
stollen van eiwitten en kleine 
mannetjes uit tekenfilms zijn 
neurotransmitters. Ook maakt de 
docente een vergelijking tussen 
een fabriek en het omzetten van 
substraat en enzymen tot product 
om de stof duidelijker te maken. 
Om aan te geven dat enzymen en 
substraat precies moeten passen 
om te reageren, vergelijkt de 
docente deze met legoblokjes. 
Bij elektronen grijpt de docente 
naar stopcontacten als voorbeeld 
om het begrijpbaar te maken 
voor de leerlingen. 
 

Docente probeert 
door de vele 
werkvormen dicht bij 
de leefwereld van de 
leerlingen te komen.  
 
Op de poster dienen 
leerlingen 
voorbeelden te geven 
van waarin zij inflatie 
herkennen. 
Leerlingen komen 
hier met vele 
voorbeelden uit hun 
eigen leefwereld.  
 
Verder was er een 
vraag over 
prijselasticiteit bij een 
leerling, docente 
gebruikt elastiek uit 
haar haar als 
voorbeeld om 
duidelijk te maken 
wat het betekent.  
 

Docente focust erop 
dat er nooit energie 
verloren gaat, de 
totale energie blijft 
gelijk. Hier gebruikt 
ze veel voorbeelden 
van.  
 
Koffer van deze plek 
naar bureau tillen, dan 
wordt er arbeid 
verricht wordt 
omgezet in kinetische 
energie en warmte. 
Auto gaat door 
benzine vooruit, 
omgezet in kinetische 
energie en warmte. Je 
vinger strekken kost 
energie.  
 
Vele voorbeelden 
gebruikt ze als ze 
merkt dat leerlingen 
het niet duidelijk 
vinden welke 
energieën of krachten 
er meedoen bij een 
bepaalde opgave.  
 

Docente maakt 
connectie met de 
leefwereld van de 
leerlingen door 
gebruik te maken van 
een Nearpod en 
YouTube filmpjes in 
haar les.  
 
Verder probeert ze de 
les interactief en 
interessant te houden. 
 

Er wordt in de les 
weinig connectie 
gemaakt met de 
leefwereld van de 
leerlingen.  
 
Er wordt vooral 
gefocust op het 
oplossen van 
wiskundige opgaves. 
Hierbij wordt wel 
connectie gelegd met 
veel gemaakte fouten 
door leerlingen. 
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Met het eerder of in de toekomst geleerde 

Tabel 15  
Weergave van resultaten uit analyseschema voor lesbezoeken deel: Connecties deel 3. 

 Biologie Economie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde 
Vaak, 
gemiddeld 
of weinig? 

Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Vaak 

Welke 
connecties 
worden er 
gemaakt met 
het eerder 
geleerde of 
in de 
toekomst 
geleerde van 
de leerlingen 

In de les verwijst docente 
regelmatig naar wat leerlingen 
eerder geleerd hebben of wat 
op het examen straks 
belangrijk is.  
 
Als leerlingen het antwoord 
niet meer weten zegt de 
docente ook waar ze het 
eventueel op kunnen zoeken, 
BiNaS (2013) of het boek.  
 
Docente herhaalt aan het begin 
ook kort waar het de vorige les 
over ging. 
 
Docente geeft aan wat 
belangrijk is voor het examen. 

In de samenvatting 
les werd veel 
gerefereerd aan het 
eerder geleerde en 
wat je dient te weten 
voor het examen. 
 
 

Docente herhaalt aan 
het begin van de les de 
vorige les. Ze behandelt 
vragen en herhaalt de 
belangrijkste punten. 
Ze geeft hierbij ook 
aandacht aan functies 
en waar je bij je 
berekening op dient te 
letten. 

 
 

Docente geeft aan wat 
belangrijk is voor het 
examen. 

Docente geeft aan 
wat belangrijk is voor 
het examen. 

Er komen vele 
verschillende soorten 
functies voorbij. Er 
wordt vooral naar 
oplossingen gezocht 
en naar bekende 
kennis gelinkt. Er 
wordt veel 
gerefereerd aan 
geleerde regels 
betreffende wiskunde. 
 
Docente geeft aan wat 
belangrijk is voor het 
examen. 
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