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Voorwoord
In dezelfde tijd waarin ik als aio aan dit proefschrift begon te werken, schreef ik mij ook
in voor mijn eerste schaatscursus op de ijsbaan van Kardinge. Terugkijkend op de
afgelopen jaren besef ik dat het proces van het schrijven van dit proefschrift veel overeenkomsten vertoont met het proces van het leren schaatsen: ook leren schaatsen bleek niet
simpel te zijn. Al beschik je over enige basisvaardigheden (ik had immers als kind al op
kunstschaatsjes gekrabbeld op ondergelopen weilanden), toch voel je je heel onwennig
als je voor het eerst op echte noren op het ijs staat. De punten van je schaatsen lijken je
veel te lang en als je kijkt naar de afstand die afgelegd moet worden, dan weet je niet hoe
je die ooit moet overbruggen zonder je stevig vast te houden aan de reling. Je valt, je
enkels doen zeer en je vraagt je af waarom je hier aan begonnen bent. Maar langzaam
gaat het beter en krijg je de slag te pakken. Je leert de techniek beheersen, je koopt nieuw
materiaal en je snapt steeds beter wat je trainer bedoelt als hij het heeft over het belang
van een goede afzet. Er zijn momenten dat je gedachtenloos voortglijdt over het ijs, maar
er zijn ook zeker momenten waarop het moeilijker gaat en je de steun van je supporters
en je trainers hard nodig hebt om vol te houden en verder te schaatsen.
Al beschikte ik over enige basisvaardigheden, toch voelde ik mij ook als aio in het begin
vrij onwennig op de gladde ijsbaan van de wetenschap. De afstand die ik moest afleggen
leek soms eindeloos en een geschikte reling om mij aan vast te houden was niet altijd in
de buurt. Er waren dagen dat ik heerlijk voortgleed, maar er waren ook zeker dagen
waarop ik hard viel en blauwe knieën kreeg. Gelukkig had ik – zoals echte schaatsers dat
ook hebben – een geweldige ploeg mensen om mij heen. Ik wil dan ook graag op deze
plek een ieder bedanken die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de totstandkoming
van dit proefschrift. Van heel veel mensen heb ik steun, hulp en vriendschap mogen ontvangen. Toch wil ik graag enkele personen bij name noemen.
Allereerst dank aan mijn ‘trainer’, promotor Kees de Glopper. Hoewel Kees zeker geen
onverdienstelijk schaatser is, wil ik hem toch vooral bedanken voor zijn lessen in de
statistiek en zijn hulp bij het schrijven van dit proefschrift. Jouw commentaar op de grote
hoeveelheid stukken en versies die ik je voorlegde hebben mij enorm geholpen mijn
gedachten te structureren, mijn teksten aan te scherpen en lijn te krijgen in mijn onderzoek. Dank voor je geduld en wijsheid.
Hilde Hacquebord, mijn copromotor en meest constante factor in mijn trainingsteam,
wil ik bedanken voor haar begeleiding gedurende het hele traject. Haar nooit aflatend
optimisme was zeer stimulerend bij het doen van dit onderzoek, zeker op de momenten
dat positieve uitkomsten nog ver weg leken. Dank voor je vertrouwen en voor je openheid
waarmee je me hebt laten delen in jouw kennis over ons vakgebied en de academische
wereld.
Gisela Redeker wil ik bedanken voor het begeleiden van mijn eerste slagen op het ijs.
Bedankt dat je mijn promotor wilde zijn gedurende het begintraject van mijn aio-schap.
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Aan mijn eerste buitenlandse congres dat ik samen met jou bezocht in Budapest, bewaar
ik goede herinneringen.
Van onschatbare waarde is de bijdrage van Jan Berenst geweest aan dit onderzoek. Hij
heeft mij, zonder dat hij zich daar zelf waarschijnlijk van bewust is, menigmaal van de
koude ijsvloer opgeraapt. Zonder zijn hulp bij het analyseren van mijn kwalitatieve data
zou ik dit project misschien wel voortijdig beëindigd hebben. Bedankt voor je aanstekelijke enthousiasme en je nauwgezette commentaren op mijn hoofdstukken.
Ook de andere collega’s die in het NMPS-project hebben geparticipeerd, wil ik hartelijk
bedanken. Corine van den Boer, Jeanine Deen, Dolly van Eerde, Ed Elbers, Koeno Gravemeijer, Marriët de Haan, Maaike Hajer, Philip Hermans, Wolfgang Herrlitz, Marina
Jonkers, Tom Koole, Robert Maier en Trees Pels: bedankt voor de inspirerende en gezellige datasessies! Ik heb veel van jullie geleerd. Zonder jullie inspanningen om dit project
te initiëren, was mijn aio-onderzoek er nooit geweest en had ik niet zo’n vliegende start
kunnen maken.
Net als schaatsen gaat ook onderzoek doen niet zonder goed materiaal. Anne van Streun
wil ik bedanken voor de informerende gesprekken over de wiskundedidactiek en Donald
Staal van uitgeverij Wolters Noordhoff bedank ik voor het beschikbaar stellen van de verschillende deeltjes uit de methode Moderne Wiskunde. Dank ook aan BCN (Rob Visser en
Diana Koopmans) en het secretariaat van het cluster Nederlands voor hun ondersteuning.
Mijn onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de docenten en
leerlingen. Zonder hen bij name te kunnen noemen, wil ik alle docenten die mij tijdens
mijn dataverzameling op allerlei manieren hebben geholpen en hun tijd voor mij vrijgemaakt hebben hartelijk bedanken. Ook de leerlingen die met een werkelijk voorbeeldige
inspanning mij hebben zitten uitleggen hoe zij hun wiskundeopgaven oplosten, wil ik
bedanken.
Dank ook aan Otto-Chris Holterman, Yvette Meinema en Louise Visser voor het zorgvuldig transcriberen van mijn video-opnames. Dat uiteindelijk niet al het door jullie getranscribeerde materiaal voor dit proefschrift is gebruikt, maakt mijn dankbaarheid niet
minder groot. Frank Harbers, Diane Romashuk, Nynke Scheurer en Ineke Stigter leverden op een cruciaal moment een bijdrage aan dit onderzoek. Door jullie hulp en ijver bij
het beoordelen van de wiskundeteksten kreeg ik weer nieuwe inspiratie!
Samen leren schaatsen is gezelliger dan alleen. Daarom dank aan alle promovendi van
het CLCG: dat we samen konden trainen en ervaringen konden uitwisselen heeft mij
enorm veel goed gedaan. In het bijzonder bedank ik Tanja Gaustad voor onze wekelijkse
‘aanjaagsessies’ en mijn kamergenoten Sible Andringa, Daniële Bougaïré, Rogier Blokland en Nesli Yetkiner voor de gezelligheid op kamer 430. Zij zorgden ervoor dat promoveren beslist geen eenzame bezigheid is.
Een speciaal woord van dank ook aan alle collega’s op de vierde verdieping van de Harmonie die de afgelopen jaren af en toe (zelfs letterlijk) een rondje met me meeschaatsten. In
het bijzonder dank aan de ATW-collega’s voor de ontspannende lunchpauzes, aan mijn
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‘buurmannen’ Ali Oussaid, Jan-Arjen Mondria, Aart Pouw en Peter van der Tuin en aan
mijn mede-feestcommissieleden Elleke Entzinger en Wim Vuijk.
Ook promovendi kunnen niet zonder een KNSB. Dankzij de bestuursleden van het
GAIOO (nu Grasp!) heb ik de academische politiek goed leren kennen. Met Bart van der
Aa, Arjan Berger, Peter Ebbes, Meta van Faassen, Tanja Gaustad, Annemarie Houkes,
Kim van Gennip, Freddie Kootstra, Ellen Rutten, Laura Sabourin, Jolanda Smit, Radboud
van Trigt, Charlotte Vrijen, Tsjerk Wassenaar en Paul van Zomeren heb ik een geweldige
tijd gehad waarin we – met dank aan de toenmalige rector magnificus Doeko Bosscher –
veel bereikt hebben voor Groningse promovendi.
Omdat de laatste rondjes in een toertocht het zwaarst zijn, wil ik ook alle mensen bedanken die mij in deze laatste fase overeind gehouden hebben. Henk van der Laan bedank ik
voor zijn verbeteringen en commentaar op de eerste versie van dit proefschrift. Marèse
Peters, Eric van Dijk, Yvonne Dijkstra, Mirjam Oskamp en Henk van Putten wil ik bedanken voor het in korte tijd grondig doornemen van de laatste versie van het manuscript.
Veel dank ben ik verschuldigd aan de leden van de leescommissie Kees de Bot, Ed Elbers
en Martin Goedhart voor het lezen en becommentariëren van het manuscript.
Grote dank gaat ook uit naar mijn ‘supportersvereninging’ buiten de muren van de Harmonie. Ik heb het als een grote luxe ervaren dat ik als beginnende schaatser op zo’n
trouwe schare fans mocht rekenen! Vriendinnen uit de studie Nederlands, schapsgenoten van het illustere schap Mondriaan, leden van de Kolonistenclub, Leuvengangers,
jonge participanten, vrienden en vriendinnen: dank dat jullie me er altijd aan hielpen
herinneren dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan een proefschrift.
Ik ben erg blij dat Sible Andringa en Maaike Pulles mij als paranimfen begeleiden tijdens
mijn verdediging. Door de komst van Sible als mede-promovendus in onze vakgroep is
mijn aio-tijd er een stuk gezelliger op geworden. Ik bewaar bijzonder goede herinneringen aan onze gezamenlijke trip naar Penn State en aan onze kamertradities, zoals het
zetten van illegale thee en het jaarlijks optuigen van onze kerstboom. Maaike heeft de
afgelopen jaren een bijzondere bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Haar oppeppende
woorden, gezellige e-mails, kadootjes en promotievitaminen zijn voor het afronden van
dit project onmisbaar geweest.
Mijn (schoon)familie, ouders, zusje en zwager bleven de afgelopen jaren onvermoeibaar
belangstellend. Dank voor jullie grote steun! Lieve pap en mam, jullie onvoorwaardelijke
liefde en vertrouwen stimuleerden mij om door te gaan en niet op te geven. Bedankt voor
alle ruimte en steun die jullie me gegeven hebben om mezelf te ontplooien en te
ontwikkelen. Zusje, jouw lieve ‘tasje voor moeilijke momenten’ heeft zijn dienst bewezen!
Allerliefste Gerard, alleen jij hebt gezien hoe blauw mijn knieën soms waren als ik weer
eens gevallen was. Dank voor je hulp bij het bewerken van mijn kwantitatieve gegevens,
je goede zorgen, troost, liefde en vriendschap: iemand als jij, zo is er niemand, er is niemand
zoals jij bent voor mij (Van der Lubbe, 2004).
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Inleiding

1.1

Taal op school

Taal speelt op school bij alle vakken een cruciale rol. In de eerste plaats fungeert taal in de
les als instrument voor leerstofoverdracht. Docenten leggen de stof mondeling uit, treden
daarbij in interactie met hun leerlingen en maken gebruik van schoolboeken waarin
leerteksten en opdrachten staan. Leerlingen worden geacht zelfstandig uit de schoolboeken te leren, in de les actief te luisteren naar de instructie van de docent, vragen te
stellen en met elkaar te praten over nieuwe ervaringen en kennis. In de tweede plaats
fungeert taal als doel in de vakken: ook de taal van het vak moet worden geleerd. In feite
kan het verwerven van vakkennis niet plaatsvinden zonder de taal van het vak te leren
(Van der Aalsvoort en Van der Leeuw, 1992).
Leerlingen moeten over voldoende taalvaardigheid beschikken om in het onderwijs, ook
in de niet-taalvakken, mee te kunnen doen. Terwijl er impliciet en expliciet hoge eisen
worden gesteld aan de zogenaamde ‘schoolse taalvaardigheid’ van leerlingen (o.a. Hajer
en Meestringa, 1995; Cummins, 2003), zijn de verschillen in taalvaardigheid tussen leerlingen in de afgelopen decennia groter geworden door de komst van allochtone leerlingen. De taalachterstand op school van veel leerlingen houdt verband met hun sociaalculturele en linguïstische achtergrond. Voor leerlingen uit lagere sociale milieus of leerlingen met een allochtone achtergrond is er een discrepantie tussen het thuis- en het
schoolmilieu, die zich ook uit in de taalvariëteit waarmee ze thuis spreken en de variëteit
waarvan op school sprake is. De schooltaal is voor deze leerlingen een groter probleem
dan voor leerlingen die van huis uit een oriëntatie hebben op dit schoolse taalgebruik.
Cummins (2003) wijst erop dat schools taalgebruik minder contextuele steun biedt dan
dagelijks taalgebruik en dat het zich kenmerkt door onder andere abstractie en hogere
cognitieve complexiteit (Chamot en O’Malley, 1994; Cummins, 2003).
Van leerlingen met een taalachterstand is bekend dat zij bij veel vakken problemen ervaren. Niet alle leerlingen zijn voldoende taalvaardig voor de taalvaardigheidseisen die de
school stelt. Zo is naar schatting 20 tot 30% van de leerlingen bij aanvang van het voortgezet onderwijs onvoldoende in staat de eigen schoolboeken met voldoende begrip zelfstandig te lezen (Hacquebord, Linthorst, Stellingwerf en De Zeeuw, 2004). Uit recent
onderzoek blijkt bovendien dat nog altijd veel leerlingen het onderwijs verlaten die problemen hebben met schriftelijke taken (Bohnenn en Kurvers, 2004).
1.2

Taalgericht vakonderwijs

Docenten zouden er rekening mee moeten houden dat veel van hun leerlingen de benodigde schoolse taalvaardigheid nog onvoldoende bezitten. Een docent die te veel van de
taalvaardigheid van zijn leerlingen verwacht zonder steun te bieden bij het bereiken daarvan, zal zijn vakdoelen niet bereiken (Hajer en Meestringa, 2004). Het taalgebruik, zowel
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in de les als in het schoolboek, is dan voor de taalzwakke leerlingen een struikelblok.
Taalzwakke leerlingen kunnen daardoor moeite hebben met het begrijpen en verwerken
van de leerstof van het vak.
Anderzijds biedt het talige karakter van de vakles ook kansen voor taalverwerving. Vanuit
het idee dat leerlingen tijdens vaklessen ook bezig zijn met het verwerven van taal, is de
laatste jaren gericht gezocht naar manieren om taalontwikkeling en vakonderwijs te integreren in het onderwijs. Dit heeft geresulteerd in taalgericht vakonderwijs (Hajer, 1996).
De ideeën rond taalgericht vakonderwijs komen voort uit de theorieën over content-based
language instruction (CBLI) van Brinton, Snow en Wesche (1989), die oorspronkelijk
gericht waren op leerlingen die onderwijs volgen in hun tweede taal en nog in een verwervingsproces verkeren. We kunnen binnen de CBLI verschillende modellen onderscheiden, waarbij in de opsomming een verschuiving optreedt van de taaldocent naar de
vakdocent:
• Het (vak)inhoudgericht taalonderwijs, waarbij de (tweede-)taaldocent materiaal uit de
vaklessen gebruikt om de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten.
• Het geschakeld vaktaalonderwijs, waarbij de taaldocent en de vakdocent samenwerken
bij selecteren van de inhoud en het voorbereiden van de lessen, die ze afzonderlijk
geven.
• Het taalbewust vakonderwijs, waarbij de vakdocent reguliere, maar ook aangepaste
vaklessen geeft, waarin hij taalstrategieën aanbiedt die leerlingen kunnen toepassen
in zijn les.
• Het taalgericht vakonderwijs, waarbij de vakdocent zijn manier van lesgeven aanpast
aan de behoeften van de tweede taalleerder, zowel met betrekking tot de manier van
lesgeven als met betrekking tot de linguïstische input.
Vooral het taalgericht vakonderwijs biedt goede mogelijkheden voor het verweven van vaken schooltaalontwikkeling met vakinhoud en taalleerstrategieën (Hajer en Meestringa,
2004). Het uitgangspunt is dat leerlingen bij alle vakken de taal van het vak mondeling
en schriftelijk moeten (leren) gebruiken om leerstof te verwerven en te verwerken. Vanuit
het Platform Taalgericht Vakonderwijs (Hajer, 2005) is de volgende beschrijving van taalgericht vakonderwijs geformuleerd:
Taalgericht vakonderwijs is vakonderwijs waarin expliciete taaldoelen worden
gesteld, dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarin de benodigde
taalsteun wordt gegeven.
(Hajer, 2005, p. 4)
In het taalgericht vakonderwijs wordt leren dus beschouwd als een interactief proces
waarbij leerlingen actief met de leerstof bezig moeten zijn en niet als een proces waarbij
kennis alleen moet worden overgedragen. Volgens deze interactieve, constructivistische
visie op leren doen leerlingen gaandeweg ervaringen en kennis op, ontdekken ze verbanden tussen dingen en gebeurtenissen en vindt taalverwerving plaats (Wells, 1981; Steinert, 1991). In taalgerichte vaklessen wordt daarom gewerkt met contextrijk vakonderwijs
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met taalsteun en mogelijkheden voor interactie, waarin de docent de rol van begeleider
krijgt in plaats van alleswetende kennisoverdrager. De inhoud in de taalgerichte vakles
staat dus voorop, maar taal is een belangrijk nevendoel (Snow en Brinton, 1997) en moet
doordacht worden gebruikt in het leerproces (Hajer en Meestringa, 2004).
De didactiek van taalgericht vakonderwijs is gebaseerd op (taal)didactische inzichten die
uit verschillende hoeken afkomstig zijn. Vanuit de theorieën over tweedetaalverwerving
kan allereerst het belang van begrijpelijk taalaanbod genoemd worden (Krashen, 1985).
Volgens deze ‘inputhypothese’ van Krashen (1985) wordt taal het beste verworven door
een groot aanbod van begrijpelijke taal, dat een klein beetje boven het vaardigheidsniveau
van de leerder ligt. Als het taalaanbod begrijpelijk is, dan verloopt de verwerving sneller.
Taalaanbod kan begrijpelijk gemaakt worden door gebruik te maken van een context die
leerlingen kunnen herkennen of door aanpassingen van de docent.
Swain (1985) stelde tegenover deze inputhypothese het belang van de ‘outputhypothese’.
Niet alleen begrijpelijk taalaanbod is een belangrijke voorwaarde voor het leren van taal
in de vakles, ook de mogelijkheid tot zelf produceren van begrijpelijke taaloutput is essentieel. Leerlingen moeten in staat gesteld worden om zelf actief taal te gebruiken door te
praten of te schrijven. Zo kunnen leerlingen hun eigen gebreken waarnemen (Swain,
1985), wat voor het leren van een taal noodzakelijk is.
Daarbij is ook de feedback en taalsteun die leerlingen krijgen van de docent of medeleerlingen van groot belang. Taalsteun bestaat uit gerichte steun bij het begrijpen en zelf produceren van (nieuwe) taal. Feedback tijdens dit zelf produceren van taal is daarbij
belangrijk: door feedback krijgt de leerling de gelegenheid zichzelf te corrigeren, waarbij
de feedback ook als nieuw (begrijpelijk) taalaanbod fungeert (Hajer en Meestringa,
2004). Een belangrijke notie is in dit verband het concept betekenisonderhandeling. Deze
term wordt gebruikt om de aanpassingen en herstructureringen van interactie te karakteriseren die ontstaan als leerders en hun gesprekspartners problemen in de begrijpelijkheid van de boodschap waarnemen, ervaren of daarop willen anticiperen (Pica, 1994;
VandenBranden, 1995). Dit soort momenten zijn erg belangrijk voor de taalleerder: door
de onderhandeling komt de leerder tot beter begrip (begrijpelijk taalaanbod), krijgen leerlingen de gelegenheid om zelf een bijdrage te leveren aan begrijpelijke taalproductie en
door de feedback is er meer aandacht voor de vorm van de boodschap (Doughty en Long,
2003; Hajer, 1996).
De leertheoretische oriëntatie van taalgericht vakonderwijs is verwant aan die van andere,
meer algemene didactische vernieuwingen in het voortgezet onderwijs. Sinds de invoering van de Basisvorming en de Tweede Fase in de jaren’90 in Nederland, is er sprake
van een didactische vernieuwing die meer gericht is op activerende werkvormen, interactief lesgeven en betekenisvol leren. De ideeën van het taalgericht vakonderwijs zijn ook
goed te integreren in de meest recente ontwikkelingen die de Taakgroep Vernieuwing
Basisvorming met de Nieuwe Onderbouw beoogt (Taakgroep Vernieuwing Basisvorming,
2004a). Hierbij worden vakken meer geïntegreerd en wordt sterk ingezet op het zogenaamde nieuwe leren. In dit ‘nieuwe leren’ staat de leervraag van de leerling centraal en
ligt de focus op een actieve onafhankelijk lerende leerling, waarbij meer aandacht is voor
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individuele verschillen tussen leerlingen en het benutten van deze verschillen. Er wordt
een beweging in gang gezet van kennis consumeren naar kennis construeren, van deelvaardigheden naar geïntegreerde en betekenisvolle lesstof, van schoolse abstracties naar
echte situaties en leren in een context, van leren binnen school naar verbinden van leren
binnen en buiten school, enzovoort.
Er zijn veel raakvlakken tussen het ‘nieuwe leren’ en de principes van het taalgericht vakonderwijs. Het ‘nieuwe leren’ is een containerbegrip: het is een verzamelnaam voor alle
vernieuwingen die in onderwijsinstellingen plaatsvinden. In het algemeen wordt in het
nieuwe leren benadrukt dat onderwijs niet langer een plaats is voor de overdracht van
kennis, maar een plaats waar leerlingen vaardigheden ontwikkelen. Zelfsturing van de
leerling neemt daarbij een centrale plaats in: leerlingen sturen hun eigen leerproces (Gerrits, 2004). Hierbij is een goed voorbereide omgeving waarin alles aanwezig is voor een
leerling om zich te kunnen ontwikkelen noodzakelijk. In een krachtige en taalrijke omgeving worden leerlingen in staat gesteld zelfstandig kennis te construeren en competenties te verwerven, het liefst met behulp van ICT (Van Aalst en Kok, 2004). De primaire
taak van de docent is niet langer kennisoverdrager, maar vooral begeleider zijn van het
leerproces. Omdat in het ‘nieuwe leren’ leergebieden in plaats van vakdisciplines het uitgangspunt vormen voor het onderwijs, ligt de nadruk op het construeren van samenhang
door vakoverstijgend, thematisch onderwijs (Gerrits, 2004).
Deze beoogde vakintegratie sluit aan bij de ideeën van het taalgericht vakonderwijs. Er
ontstaan door het nieuwe leren meer kansen om taal- en vakonderwijs sterker met elkaar
te verbinden. Door de verschuiving van (traditionele) taallessen naar taalgebruiksituaties
wordt aangesloten bij een van de belangrijkste ideeën van het taalgericht vakonderwijs,
namelijk dat het leren van taal gebaat is bij betekenisvolle interactie. In taalgebruiksituaties vindt taal leren plaats binnen een betekenisvolle en functionele context. De algemene
oriëntatie op betekenisgericht onderwijs en activerende werkvormen biedt de mogelijkheid tot taalontwikkelend onderwijs bij alle vakken. Omdat de docent niet langer als
stuurder en het schoolboek niet langer als leidraad van het leerproces worden gezien,
moet leren een actief proces zijn waarbij dialoog en interactie in groepsverband centraal
staan.
Het punt waarop de didactische principes van het ‘nieuwe leren’ en die van ‘taalgericht
vakonderwijs’ duidelijk van elkaar verschillen, is de mate van de benodigde structurering.
In de meest radicale opvatting van ‘het nieuwe leren’ (scenario 4, zoals voorgesteld door
de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming) wordt er geen enkele structuur aangeboden,
omdat al het onderwijs leerlinggestuurd is. De school gaat daarbij niet uit van de leerinhoud, maar van competenties die de leerlingen moeten ontwikkelen. Taalgericht vakonderwijs wijst daarentegen juist op het belang van een duidelijke structurering van het
didactische handelen op alle niveaus en plaatst de vakinhoud op de voorgrond (Hajer en
Meestringa, 2004).
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Realistisch wiskundeonderwijs

Het vak wiskunde heeft in de jaren ‘70 in Nederland ingrijpende veranderingen ondergaan. Door deze veranderingen is wiskunde één van de vakken waarbij er meer mogelijkheden voor taalgericht vakonderwijs zijn ontstaan.
Eén van de aanleidingen om het wiskundeonderwijs te veranderen waren de ontwikkelingen in de VS. Daar leidde de wedloop tussen Amerika en de Sovjets in de ontwikkeling van
de ruimtevaart tot het vernieuwen van het wiskundeonderwijs, met name omdat de Amerikanen vreesden dat de Sovjets voorlagen in hun ontwikkelingen. Zo ontstond in Amerika
de New Math-organisatie. Deze organisatie wilde dat het wiskundecurriculum op scholen
beter aansloot bij het wiskundeonderwijs dat op de universiteit gegeven werd (Zwaneveld,
1999). In deze beweging domineerde de overtuiging dat leerlingen in de eerste plaats de
wiskundige systemen en structuren moeten leren en op tentamens moeten reproduceren,
en dat de docent als uitlegger en overdrager van die wiskunde fungeert.
De New Math-beweging beïnvloedde ook het onderwijs in Nederland, maar lokte ook kritiek uit. In Nederland heeft met name Freudenthal zich tegen deze beweging verzet. Volgens Freudenthal gaat het namelijk in het wiskundeonderwijs niet om het reproduceren
van kant-en-klare wiskunde, maar om de wiskundige activiteiten zelf. Het gaat in die wiskunde om het zelf opsporen van verbanden en stellingen, het zelf kiezen en aanpakken
van een wiskundige onderzoeksvraag, het zelf mathematiseren van een realistische probleemsituatie (Freudenthal, 1973, 1991). Freudenthal heeft daarom, als reactie op de New
Math-beweging, in de jaren ‘70 een theorie ontwikkeld over leren en onderwijzen van
wiskunde, die ook wel bekend staat als Realistisch Reken- en Wiskundeonderwijs. Door
zijn invloed voorkwam Freudenthal dus dat het Nederlandse onderwijs de Amerikaanse
New Math-methoden adopteerde – wat in veel andere landen wel gebeurde vanaf 1960.
Freudenthal (1973, 1991) wilde met de ontwikkeling van de Realistische Wiskunde het
onderwijzen en leren van wiskunde vernieuwen. Zijn theorie omvat inzichten over wat
wiskunde is, hoe leerlingen wiskunde leren en hoe wiskunde onderwezen zou moeten
worden. Freudenthal benadrukte bij de ontwikkeling van Realistische Wiskunde dat wiskunde verbonden moet worden met de realiteit, dichtbij de belevingswereld van kinderen
moet blijven en relevant moet zijn voor de maatschappij om waarde te hebben. Deze
ideeën hebben ertoe geleid dat in de Realistische Wiskunde, wiskundeopgaven altijd
geplaatst worden in een rijke context en in realistische situaties. In wiskundeboeken worden opgaven gepresenteerd in kleine verhaaltjes die de situaties beschrijven die leerlingen zouden moeten herkennen. Deze zorgvuldig geconstrueerde taken zouden ertoe
moeten leiden dat leerlingen uitgedaagd worden om problemen uit de context van het
dagelijkse leven om te zetten naar problemen die ze mathematisch kunnen manipuleren.
In de Realistische Wiskunde wordt wiskunde namelijk niet als een product beschouwd
dat een leraar door middel van eenrichtingsverkeer aan leerlingen kan doorgeven (als in
een transmissiemodel), maar als iets dat leerlingen zelf moeten opbouwen door een proces van guided reinvention. Vanuit de veronderstelling dat de wiskunde zijn wortels heeft
in het echte leven, zouden de leerlingen moeten worden begeleid bij het opnieuw uitvinden van de wiskunde die in het verleden werd ontwikkeld (Freudenthal, 1973, 1991).
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Freudenthal was van mening dat leerlingen niet beschouwd moeten worden als passieve
consumenten van kant-en-klare wiskunde, maar dat het onderwijs de leerlingen de kans
moet bieden om zelf wiskunde uit te vinden.
In 1971 richtte Freudenthal het Instituut Ontwikkeling Wiskundeonderwijs (IOWO) op,
later omgedoopt tot het huidige Freudenthal Instituut (FI). Dit instituut moest een nieuw
curriculum ontwikkelen dat in de jaren ’70 in de Nederlandse scholen geïmplementeerd
moest worden. Nog steeds is het FI een van de drijvende krachten achter de vernieuwing
van het wiskundeonderwijs, zowel nationaal als internationaal. Tegenwoordig zijn bijna
alle wiskundeboeken die in het Nederlandse wiskundeonderwijs gebruikt worden gebaseerd op de ideeën van de Realistische Wiskunde.
De didactische ideeën van het Realistisch Wiskundeonderwijs sluiten goed aan bij de
hierboven beschreven ontwikkelingen rond taalgericht vakonderwijs en de invoering van
de Nieuwe Onderbouw. Zoals we geconstateerd hebben, staat in de vernieuwing van de
onderbouw de zelfstandig werkende leerling centraal. Voor wiskunde betekent dit dat
leerlingen in staat moeten zijn om zelfstandig data te verzamelen, te beschrijven, te ordenen, in de computer in te voeren en analyses te interpreteren. Ze moeten zelf een wiskundige competentie ontwikkelen (Zwaneveld, 1999). Dit uitgangspunt van de
Taakgroep Vernieuwing Basisvorming is ook het speerpunt in het Realistisch Wiskundeonderwijs: ook daar staat de zelfstandig werkende leerling centraal. De volgende kerndoelen staan in het nieuwe voorstel voor de eindtermen voor de onderbouw VO:
19. De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van het
eigen denken en voor uitleg aan anderen, en leert de wiskundetaal van anderen
te begrijpen.
20. De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties
wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen.
21. De leerling leert een wiskundige argumentatie op te zetten en te onderscheiden
van meningen en beweringen, en leert daarbij met respect voor ieders
denkwijze wiskundige kritiek te geven en te krijgen.
22. De leerling leert de structuur en de samenhang te doorzien van positieve en
negatieve getallen, decimale getallen, breuken, procenten en verhoudingen, en
leert ermee te werken in zinvolle en praktische situaties.
23. De leerling leert exact en schattend rekenen en redeneren op basis van inzicht
in nauwkeurigheid, orde van grootte en marges die in een gegeven situatie
passend zijn.
24. De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het
metrieke stelsel, en leert rekenen met maten voor grootheden die gangbaar zijn
in relevante toepassingen.
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25. De leerling leert informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen,
grafieken en formules te gebruiken om greep te krijgen op verbanden tussen
grootheden en variabelen.
26. De leerling leert te werken met platte en ruimtelijke vormen en structuren, leert
daarvan afbeeldingen te maken en deze te interpreteren, en leert met hun
eigenschappen en afmetingen te rekenen en te redeneren.
27. De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren,
en leert gegevens, representaties en conclusies kritisch te beoordelen.
(overgenomen uit ‘Beweging in de onderbouw’, het eindadvies van de Taakgroep
Vernieuwing Basisvorming, 2004a.)
Uit deze kerndoelen kunnen we afleiden dat er in het wiskundeonderwijs nu meer
ruimte is voor leerlingen om zelf mee te praten en al pratend zelf kennis te vormen (zie
kerndoel 19 en 20). Deze ideeën sluiten aan bij de didactiek van de Realistische Wiskunde, waardoor er een aantal vruchtbare condities ontstaat voor taalgericht wiskundeonderwijs. In feite zou elke wiskundedocent ‘taalgericht vakonderwijs’ kunnen geven en
daarbij twee talige doelen kunnen stellen: het aanleren van de vaktaal en het vergroten
van de algemene schoolse taalvaardigheid. Door deze ruimte voor interactie kunnen contexten en teksten begrijpelijk worden gemaakt. Door middel van contextproblemen worden leerlingen gestimuleerd om de wiskundige vondsten van anderen opnieuw uit te
vinden. Leerlingen moeten dus actief naar oplossingen zoeken, hun denkwijzen verwoorden en hun oplossingen verantwoorden (Yackel en Cobb, 1996; Gravemeijer, 2001).
Naast het bieden van meer mogelijkheden voor taalgericht vakonderwijs, zorgt de nieuwe
wiskundedidactiek echter ook voor een toename van het aantal potentiële struikelblokken. De hoeveelheid taal in het toch al complexe wiskundeboek is sterk toegenomen,
doordat in de Realistische Wiskunde wiskundeproblemen in contexten worden aangeboden en deze contexten talig gepresenteerd moeten worden. Het wiskundeboek is hiermee
linguïstisch moeilijker en cultuurspecifieker geworden. Puur rekenkundige opgaven
komen nauwelijks meer voor en de traditionele redactiesommen hebben plaats gemaakt
voor opgaven die in linguïstische contexten worden gepresenteerd.
Dit doet dus een extra groot beroep op de schoolse taalvaardigheid van leerlingen en dat
is met name voor leerlingen met een (taal)achterstand nadelig. Uit onderzoek blijkt dat
allochtone en taalzwakke leerlingen hinder kunnen ondervinden van deze toegenomen
hoeveelheid taal (Van den Boer, 2003): ze halen minder hoge cijfers en lijken in de klas
moeite te hebben met de woorden en verbanden in de wiskundeteksten. Hoe leerlingen
omgaan met de tekstuele verwerking van de taken en teksten in het wiskundeboek binnen de Realistische Wiskunde, welke vaardigheden ze daarvoor nodig hebben en welke
talige eisen aan hen gesteld worden, is echter niet onderzocht. Omdat door de didactische
vernieuwingen rond ‘het nieuwe leren’ en de wiskunde leerlingen geacht worden zelfstandig met dit wiskundeboek te kunnen werken is het belangrijk na te gaan in hoeverre
leerlingen daartoe in staat zijn.
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Wiskundeonderwijs in de praktijk

Volgens de nieuwe wiskundedidactiek zou er meer ruimte moeten zijn voor taalgericht
vakonderwijs waarbij leerlingen zelf mee praten en al pratend zelf kennis opdoen. Dit
biedt leerlingen de kans om het vak wiskunde beter te begrijpen en daarbij tegelijkertijd
hun taalvaardigheid te vergroten. Toch blijkt uit onderzoek van Van den Boer (2003) dat
de praktijk nog vaak afwijkt van deze didactische ideeën. In de meeste wiskundeklassen
blijkt de ‘gevestigde cultuur’ te bestaan uit het volgende patroon: de docent staat voor de
klas en introduceert kort het onderwerp van de les en daarna gaan leerlingen zelfstandig
aan het werk met opgaven uit het boek of opgaven die op het bord staan (zie ook Ellerton
en Clements, 1991). Tijdens de korte instructie is vooral de wiskundedocent aan het
woord, terwijl de leerlingen luisteren. Als de leerlingen zelfstandig aan het werk gaan,
vindt er weinig begripscontrole plaats. Er wordt vanuit gegaan dat leerlingen de wiskundeopgave zelfstandig kunnen begrijpen. Ze zijn tijdens het oplossen nauwelijks met
elkaar aan het praten en moeten voornamelijk schrijven. Na het zelfstandig werk
bespreekt de docent de antwoorden van de opgaven. Ook hierbij vindt vaak weinig interactie plaats. Ondanks de nieuwe didactiek wordt er in de praktijk vaak lesgegeven volgens
het transmissiemodel, terwijl er volgens de Realistische Wiskunde juist meer ruimte tot
interactie zou moeten zijn. Hoewel de didactiek van de Realistische Wiskunde dus kansen biedt voor taalverwerving, lijken die niet altijd benut te worden.
Dit maakt het vooral voor taalzwakke leerlingen moeilijk om de vakinhoudelijke doelen te
bereiken. Zeker bij een vak als wiskunde staat het formele taalgebruik ver af van het dagelijkse taalgebruik: veel concepten die in de wiskunde gebruikt worden, zijn abstract en
onbekend bij leerlingen. Taalzwakke leerlingen komen vaak uit een omgeving waarin het
taalgebruik concreet en contextgebonden is. Bij wiskundetaal is echter sprake van formeel, symbolisch taalgebruik (Cocking en Mestre, 1988). Het gevolg is dat veel leerlingen
eenvoudigweg niet begrijpen wat de docent en het wiskundeboek hen vertellen (Van den
Boer, 1996).
Het wiskundeboek is voor veel leerlingen sinds de invoering van de Realistische Wiskunde complex. Doordat contextrijke wiskundeopgaven talig worden aangeboden, bieden
ze niet alleen mogelijkheden voor taalgericht vakonderwijs, maar kunnen taalzwakke en
allochtone leerlingen ook extra problemen ondervinden. Uit onderzoek van De Wit
(2000) blijkt bijvoorbeeld dat allochtone leerlingen slechter presteren bij wiskunde dan
autochtone leerlingen. De Wit geeft hiervoor als mogelijke verklaring dat het moderne
wiskundeonderwijs problemen zou kunnen opleveren voor kinderen die het Nederlands
minder goed beheersen.
Van den Boer (2003) concludeert dat leerlingen voor het begrijpen van de opgaven uit
een Realistische-Wiskunde-methode veel kennis van de Nederlandse taal en cultuur moeten hebben. Uit haar analyses blijkt dat allochtone leerlingen vaak problemen hebben
met de betekenis van woorden. De meeste (allochtone) leerlingen lijken zich echter neer
te leggen bij het feit dat ze een opgave soms niet begrijpen en hebben eigen strategieën
ontwikkeld om een opgave op te lossen. Deze strategieën zijn niet altijd effectief en blijven grotendeels verborgen voor de docent. Klassikaal blijken woordbetekenissen dus nau-
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welijks ter discussie te staan, terwijl dit wel gebeurt wanneer leerlingen in heterogene
groepjes samenwerken (Elbers en De Haan, 2003). In de discussies die Elbers en De
Haan beschrijven, worden de Nederlandse kinderen aangesproken als experts om woordbetekenissen te verklaren. Maar ook in groepjes met alleen allochtone leerlingen wordt
over woordbetekenissen gepraat. Een opvallende conclusie die Elbers en De Haan (2003)
trekken is dat de meeste woorden niet in alledaagse termen worden verduidelijkt, maar
alleen binnen de context van de opgave. Daarmee wordt maar in beperkte mate aan een
vergroting van de woordenschat van de leerlingen gewerkt: de informatie die door de
andere leerlingen wordt gegeven over het onbekende woord, is vaak alleen voldoende om
de opgave te maken en biedt geen totale omschrijving van het onbekende concept.
Leerlingen blijken in een les de docent nauwelijks om de betekenis van een woord of uitdrukking te vragen (Van den Boer, 2003). Hierdoor zijn wiskundedocenten zich vaak niet
bewust van het feit dat leerlingen woorden niet kennen en onderschatten ze de problematiek rond taalvaardigheid in hun vak. Alleen op momenten dat leerlingen zelfstandig werken, vragen leerlingen de docent wel om hulp (Elbers, Hajer, Koole, Jonkers en Prenger,
2002). Leerlingen blijken het daarbij echter erg moeilijk te vinden om de bron van hun
onbegrip te duiden: ze gebruiken globale bewoordingen om hun moeilijkheid of probleem naar voren te brengen. Uit het onderzoek van Elbers e.a. (2002) blijkt bovendien
dat docenten niet vragen om een toelichting of opheldering naar aanleiding van deze globale beschrijving. Docenten reageren op een verzoek om hulp vrijwel direct met het
geven van uitleg. Deze uitleg richt zich op de procedure (hoe moet de leerlingen handelen om tot een juiste oplossing van het probleem te komen), en niet op eventuele conceptuele problemen of problemen met het begrijpen van de tekst van de opgave. Ook aan het
eind van de gesprekken wordt niet gecontroleerd of de leerling de uitleg heeft begrepen.
1.5

Onderzoek naar taal en tekstbegrip bij wiskunde

De talige wiskundedidactiek biedt mogelijkheden voor taalverwerving, maar kan ook problemen veroorzaken voor met name taalzwakke leerlingen. In dit proefschrift1 worden
een aantal deelonderzoeken beschreven waarbij telkens de teksten uit het wiskundeboek
centraal zullen staan. We zullen daarbij steeds kijken naar de vraag in hoeverre taalvaardigheid en tekstbegrip een rol spelen bij de individuele verwerking van wiskundeopgaven
door leerlingen.
Er is altijd veel aandacht geweest voor taalaspecten in de wiskundeles door onderzoekers
uit de wiskundedidactiek en de onderwijskunde. Binnen de traditie van het onderzoek
door wiskundigen en wiskundedidactici is bijvoorbeeld gekeken naar de relatie tussen
taal en wiskunde in het algemeen (Aiken, 1972; Earp en Tanner, 1980; Spanos, Rhodes,
Corasaniti Dale en Crandell, 1988) naar groepswerk en interactie in de wiskundeles (Dekker, 1991; Cobb en Bauersfeld, 1995), naar multiculturele wiskundeklassen (Bishop,
1.

Het onderzoek dat in het kader van dit proefschrift gedaan is, was onderdeel van het project
‘Interactie in de multiculturele klas als middel van in- en uitsluiting’ (1999-2001), een kwalitatief
onderzoek naar in- en uitsluitingsprocessen in interactie in de multiculturele wiskundeklas (Hajer,
Leeman en Van Nijnatten, 2002). Zie voor een beschrijving van dit project Bijlage 1.
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1988; Adler, 2001), naar schriftelijke taal in het wiskundeonderwijs (Morgan, 1998), naar
het leren van wiskunde in een tweede taal (Cuevas, 1984; Elawar, 1990; Moschkovich,
2002; Berdugo-Oviedo, 2005) en naar de relaties tussen taalvaardigheid en wiskundeprestaties (Cocking en Mestre, 1988; MacGregor en Price, 1999).
Vanuit de toegepaste taalwetenschap is er relatief weinig onderzoek gedaan en tot op
heden is er weinig interactie geweest tussen de beide disciplines (Barwell, 2005). In dit
proefschrift willen we vanuit het perspectief van de toegepaste taalwetenschap kijken
naar taalvaardigheid en tekstbegrip bij wiskunde en daarmee een bijdrage leveren aan het
onderzoek naar taal in het wiskundeonderwijs. Gezien dit perspectief zullen we geen
compleet overzicht geven van de literatuur uit de traditie van de wiskunde, maar ons
beperken tot een bespreking van raakvlakken met ons eigen onderzoek.
We zijn daarbij geïnteresseerd in de vraag welke tekstbegripvaardigheden een rol spelen bij
het begrijpen van teksten uit dit wiskundeboek en welke talige struikelblokken dit wiskundeboek bevat. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de vraag hoe individuele leerlingen
omgaan met het wiskundeboek. We zullen ons daarbij richten op twee aspecten: (1) het
begrijpen van wiskundeopgaven in het wiskundeboek en (2) het taalgebruik dat leerlingen
hanteren bij het oplossen van deze wiskundeopgaven.
Vanuit het wiskundeonderzoek is de aandacht voor het begrijpen van opgaven in het wiskundeboek (1) niet nieuw. In de jaren ’70 is veel onderzoek gedaan naar zogenaamde
‘word problems’ in de wiskunde. ‘Word problems’ zijn – anders dan de moderne realistische wiskundeopgaven – traditionele redactiesommen die vaak een herkenbare structuur hebben, bijvoorbeeld ‘Jan heeft 3 appels. Tom geeft hem 4 appels erbij. Hoeveel
appels heeft Jan nu?’. De structuur van de opgave bepaalt het soort word-problems: er
zijn change, combine en compare problems, waarbij het zojuist gegeven voorbeeld een
‘combine’ problem is.
In eerste instantie werd onderzoek naar ‘word problems’ gedaan door psychologen die
geïnteresseerd waren in de cognitieve processen die tijdens het oplossen van een wiskundeprobleem van belang zijn. Daarbij werd dus niet specifiek gekeken naar de rol van taal
tijdens het probleemoplossen. Riley, Greeno en Heller (1983) hebben bijvoorbeeld een
theoretische analyse gemaakt van de conceptuele en cognitieve processen die een rol spelen tijdens het oplossingsproces van kinderen bij dit soort opgaven.
Verder is ook veel onderzoek gedaan naar de verwerking van ‘word-problems’ en naar de
vraag hoe de verwoording van dit soort opgaven de prestaties van leerlingen beïnvloedt.
Om de wiskundetaak in het word-problem uit te voeren, moeten leerlingen namelijk
eerst de context doorgronden, begrijpen waar deze over gaat en weten wat er van hen verwacht wordt. In veel modellen waarin het probleemoplossingsproces beschreven wordt,
vormt het lezen en begrijpen daarom de eerste stap (Clarkson, 1983; Gick, 1986; DeCorte
en Verschaffel, 1991; Pape, 1998; Helwig, Almond, Rozek-Tedesco, Tindal, en Heath,
1999). Een voorbeeld van een probleemoplossingmodel is het model van DeCorte en
Verschaffel (1991):

Inleiding

11

1. Het doorlopen van een complexe doelgerichte tekstverwerkingsactiviteit: de leerling
moet een interne representatie opbouwen van het probleem.
2. Het kiezen van de juiste formele rekenkundige operaties of informele telstrategie (om
het ontbrekende element in het probleemoplossingsproces te vinden).
3. Het uitvoeren van de gekozen operatie.
4. Het opnieuw activeren van de interne representatie, het vervangen van het onbekende
element (door het resultaat van stap 3) en het formuleren van een antwoord.
5. Het verifiëren van de uitgevoerde acties, het controleren van de juistheid van het antwoord.
Succes bij het probleemoplossen wordt alleen bereikt als in de eerste fase een exacte
representatie gemaakt wordt door de oplossende leerling. Het oplossen van problemen,
en daarmee dus ook het oplossen van wiskundeproblemen, is daarom een activiteit
waarin lezen en tekstbegrip een belangrijke rol spelen (Nathan, Kintsch en Young, 1992):
het oplossen van een wiskundeprobleem is in feite een oefening in zowel tekstbegrip als
wiskundevaardigheden. In onderzoek naar het begrijpen van dit soort ‘word-problems’ is
daarom bijvoorbeeld gekeken naar de invloed van de semantische structuur van deze
opgaven op het begrip van leerlingen (DeCorte, Verschaffel, Van Coillie, 1989) of naar de
vraag of de moeilijkheid van ‘word problems’ bepaald werd door de hoeveelheid ambigue
en abstracte taal die werd gebruikt (Cummins, Kintsch, Reusser en Weimer, 1988).
Bovendien bleek uit dit soort onderzoek dat kinderen die de ‘word problems’ in hun
tweede taal maakten, anders presteerden dan kinderen die de wiskundeproblemen in
hun eerste taal maakten. Sindsdien is de aandacht voor culturele en linguïstische factoren bij de prestaties bij wiskunde toegenomen (Bishop, 1988).
Uit het onderzoek naar de rol van taal bij ‘word problems’, is dus gebleken dat niet alleen
rekenkundige kennis maar ook allerlei taalkundige en conceptuele kennis een rol speelt
bij het begrijpen van wiskundeopgaven. Hoewel er vanuit de wiskunde veel onderzoek is
gedaan naar de rol van taal en tekstbegrip bij deze traditionele redactiesommen (zie bijvoorbeeld Hegarty, Mayer en Monl, 1995; Basurto, 1999; Peled en Wittrock, 1990; Søvik,
Frostrad en Heggberget, 1999) is er nog weinig onderzoek gedaan naar opgaven uit de
realistische wiskundedidactiek.
Omdat bij realistische rekenopgaven de hoeveelheid taal die voorkomt in de opgave groter is dan bij de traditionele redactiesommen, is met de invoering van de Realistische
Wiskunde de rol van tekstbegrip bij het oplossen van wiskundeproblemen nog groter
geworden. Doordat een van de uitgangspunten van deze didactiek is dat leerlingen door
middel van rijke contexten de wiskunde moeten (her)ontdekken, bevat het wiskundeboek
vrijwel alleen contextrijke wiskundeopgaven die talig gepresenteerd worden. Hierdoor
bevatten nieuwe wiskundeboeken meer beschrijvend taalgebruik dan traditionele methodes. Bovendien is er een verschuiving opgetreden wat betreft het taalgebruik binnen de
wiskunde. Er is nu een groter aandeel voor natuurlijke taal (wat ten koste is gegaan van
de hoeveelheid symbooltaal in traditionele methodes) waarbij veel laagfrequente woorden
worden gebruikt (Mulder, Bruijnesteijn en Janssen, 1993).
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Door deze hervorming van het wiskundeonderwijs wordt er dus waarschijnlijk een groter
beroep gedaan op de tekstbegripvaardigheden van leerlingen. Dit kan voor leerlingen met
geringe tekstbegripvaardigheden, onder wie vaak allochtone leerlingen, problematisch
zijn. Het is dan ook onterecht om te veronderstellen dat onjuiste oplossingen van wiskundeopgaven altijd ontstaan door gebrek aan begrip van de wiskundeconcepten. Ook
tekstbegripproblemen kunnen hieraan ten grondslag liggen.
Naast het feit dat leerlingen met de teksten moeten leren omgaan, moeten ze de nieuwe
wiskundige concepten ook leren gebruiken. Daarom zijn we ook geïnteresseerd in het
taalgebruik dat leerlingen hanteren als ze een opgave aan het oplossen zijn (2). In het wiskundeboek wordt veel gebruik gemaakt van concepten uit het rekenkundig, algebraïsch
en geometrisch lexicon. Leerlingen moeten in de wiskundeles deze wiskundige concepten verwerven en ermee kunnen communiceren. In de kerndoelen voor het wiskundeonderwijs wordt dit ook expliciet verwoord: leerlingen moeten ‘de wiskundige taal’
verwerven als communicatiemiddel (zie kerndoel 19, op pagina 6). Taal is in dit kerndoel
dus niet zozeer middel maar doel. Leerlingen moeten dus niet alleen inzicht krijgen in de
inhoud van de verschillende vakken, maar ze moeten ook het vakmatig discours leren
beheersen: de vaktaal staat in relatie tot vakkennis (Leung, 2005). Ze moeten hierbij het
concept leren beheersen, maar ook de daarbij horende linguïstische vorm. Een nieuw
concept wordt immers verworven door gebruik te maken van oud linguïstisch materiaal
en wordt pas bevestigd als er een nieuwe linguïstische vorm voor gevonden is (Vygotksy,
1986). Leerlingen moeten zich een groot aantal vaktalen eigen maken en ze mogen die
vaktalen niet door elkaar gebruiken, ook al wordt een groot aantal woorden in verschillende vaktalen gebruikt. Het woord ‘groei’ bijvoorbeeld heeft in de economie een andere
betekenis dan in de biologie, het woord ‘vogelnestje’ betekent bij gymnastiek niet hetzelfde als bij biologie en het woord ‘reactie’ betekent in de scheikundeles iets anders dan
in de geschiedenisles.
Bij het verwerven van het concept en de daarbij horende termen is het van belang dat
leerlingen leren hoe ze zich moeten uitdrukken (Edwards en Mercer, 1987). Ze moeten
leren in de wiskundetaal te denken en hun veronderstellingen onder woorden te brengen
(Morgan, 2005). Daarbij gelden bepaalde normen over welke uitingen geaccepteerd kunnen worden. Hiervoor gelden andere eisen dan in het dagelijks leven. Van der Aalsvoort
en Van der Leeuw (1992) geven het voorbeeld van een aardrijkskundedocent die uitlegt
wat ‘duinen’ zijn. In het dagelijks leven zou een beschrijving als ‘het zijn een soort bulten
die naar boven en dan weer naar beneden gaan’ een acceptabele uitleg kunnen zijn. Maar
in een aardrijkskundeles zal een docent dit taalgebruik niet accepteren. Een dergelijke
bijdrage van een leerling zal niet worden afgewezen, maar is ook niet voldoende. De
docent zou de leerling in stapjes moeten begeleiden naar de gewenste formulering. Daarbij hanteert de docent de vakterm als norm. Tijdens het proces van het leren gelden deze
normen niet en zijn alle antwoorden van de leerlingen goed: leerlingen proberen hun
begrip onder woorden te brengen door allerlei associaties en alledaagse termen aan te
dragen. De ene leerling is dan niet beter of slechter dan de andere leerling: ze zijn allemaal aan het leren. Het uiteindelijke doel is echter wel het leren begrijpen en gebruiken
van de vakterm. Bij leerlingen die vaktermen gebruiken, moeten we ons echter wel afvragen of dit gebruik oppervlakkig is (napraten) of dat het echt uitdrukking is van het feit dat
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leerlingen zich inderdaad vakspecifieke termen eigen gemaakt hebben (Van der Aalsvoort en Van der Leeuw, 1992).
1.6

Vraagstelling en opzet

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe individuele leerlingen omgaan met de
talige taken in een wiskundeboek dat uitgaat van de principes van het Realistisch Wiskundeonderwijs. De eerste onderzoeksvraag luidt:
Is er een relatie tussen schoolse tekstbegripvaardigheden en tekstbegripvaardigheden
voor wiskundetaken en is deze relatie anders of hetzelfde voor allochtone en autochtone
leerlingen?
In hoofdstuk 2 zullen we trachten deze vraag te beantwoorden. Leerlingen zijn in een wiskundeles doorgaans een groot deel van de les zelfstandig aan het werk met de wiskundeopgaven. Leerlingen moeten op dat moment zelf in staat zijn om de opgaven te begrijpen
en moeten weten wat er van hen verwacht wordt. Daarom willen we in kaart brengen met
welke talige eisen leerlingen in het wiskundeboek te maken krijgen. De tweede onderzoeksvraag (resultaten beschreven in hoofdstuk 3) luidt dan ook:
Welke potentiële struikelblokken zijn er aan te wijzen in wiskundeteksten voor
leerlingen?
Om in beeld te krijgen welke vaardigheden leerlingen moeten hebben om wiskundeteksten te kunnen begrijpen, zullen we eerst een beschrijving geven van een hoofdstuk uit
een wiskundemethode die in Nederland veel gebruikt wordt. We zullen dit hoofdstuk
analyseren op complexiteit op het microniveau, op het mesoniveau en op het gebruik van
stijl en illustraties.
Vervolgens richten we ons op de daadwerkelijke individuele verwerking door de leerling
van de wiskundetaak. Nu we weten welke eisen aan de leerlingen gesteld worden, willen
we inzicht krijgen in de manier waarop ze daar mee omgaan. De derde onderzoeksvraag
(zie hoofdstuk 4) luidt daarom:
Hoe demonstreren leerlingen begrip of onbegrip van een wiskundetaak?
Of leerlingen een wiskundetaak begrijpen of niet, kunnen we zien aan de geformuleerde
oplossing. Een belangrijk onderdeel van wiskundige geletterdheid bestaat uit de vaardigheid het antwoord op een opgave goed te formuleren. Daarom analyseren we het taalgebruik van de leerlingen. De vierde onderzoeksvraag (zie hoofdstuk 5) is als volgt
geformuleerd:
Hoe formuleren leerlingen hun antwoord op een deelvraag van een wiskundetaak?

Deze vier hoofdvragen van het onderzoek zijn in de hierop volgende hoofdstukken verder
uitgewerkt en van een antwoord voorzien. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, bevat een
discussie van de belangrijkste resultaten.

2

Tekstbegrip van wiskundetaken: een
moeilijke opgave?

2.1

Inleiding

In het Nederlandse voortgezet onderwijs worden vaak hoge eisen gesteld aan de schoolse
taalvaardigheid van leerlingen. Bij verschillende vakken worden schoolboeken gebruikt
waarin abstracte begrippen en woorden staan die in het dagelijks leven weinig voorkomen (Hajer en Meestringa, 1995). Dat geldt ook voor het vak wiskunde, want ook wiskunde is een talig vak geworden (zie hoofdstuk 1 van dit proefschrift). Tegenwoordig zijn
namelijk bijna alle wiskundemethodes gebaseerd op de ideeën van de Realistische Wiskunde. De didactiek van de Realistische Wiskunde is gebaseerd op het idee dat wiskunde
verbonden moet worden met de realiteit, dicht bij de belevingswereld van de leerlingen
moet blijven en relevant moet zijn voor de maatschappij om van waarde te kunnen zijn.
Daarom worden in de Realistische Wiskunde wiskundeproblemen vanaf het begin in een
context gepresenteerd. Deze context wordt via een verhaaltje waarin de situatie wordt
geschetst tot stand gebracht. Het idee is dat leerlingen deze situaties uit hun dagelijks
leven kunnen herkennen en zich er door aangesproken kunnen voelen.
Deze onderwijshervorming in het wiskundeonderwijs die door Freudenthal (1973) is ontwikkeld, is vooral bedoeld om voor een groter deel van de leerlingen wiskunde toegankelijker te maken. Doordat contextrijke wiskundeopgaven echter talig gepresenteerd
worden, bieden ze niet alleen mogelijkheden (bijvoorbeeld voor taalgericht vakonderwijs), maar kunnen ze taalzwakke leerlingen ook voor problemen stellen. Voordat leerlingen de juiste wiskundige operaties kunnen kiezen om de wiskundetaak uit te voeren,
moeten ze namelijk eerst de contextueel ingebedde opgave lezen, begrijpen waar deze
over gaat en wat er van hen verwacht wordt. Er wordt dus een groter beroep gedaan op de
tekstbegripvaardigheden van leerlingen als gevolg van de hervorming van het wiskundeonderwijs. Dit kan voor leerlingen met geringe tekstbegripvaardigheden, onder wie vaak
allochtone leerlingen (Hacquebord, 1989), problematisch zijn.
In hoofdstuk 1 hebben we gesteld dat succes bij het oplossen van wiskundeproblemen
alleen wordt bereikt als in de eerste fase een nauwkeurige representatie van het probleem
door de lezer gemaakt is (DeCorte en Verschaffel, 1991). Volgens Mayer (1992) bestaat
het uitvoeren van een wiskundetaak uit twee fasen: het maken van een representatie van
het probleem en het daadwerkelijk oplossen van het probleem. Om tot een nauwkeurige
representatie van de wiskundetaak te komen, moet de lezer de tekst begrijpen.
Deze eerste complexe fase van het oplossingsproces kunnen we beschrijven door middel
van theorieën over het leesproces. In deze theorieën wordt lezen gezien als een proces
waarbij de lezer van een tekst zowel bezig is met het herkennen van woorden (bottom-up
processen) als met het inzetten van kennis van de wereld en verwachtingen (top-down pro-

16

Hoofdstuk 2

cessen) om tot begrip van een tekst te komen (Van Dijk en Kintsch, 1983; Rumelhart 1977;
Just en Carpenter, 1987; Carrell, Devine en Eskey, 1988; Alderson en Urquhart, 1984).
Voor de bottom-up processen maakt de lezer gebruik van visuele kenmerken. Deze kenmerken zorgen voor activatie van letters en sublexicale eenheden (letterclusters), die op
hun beurt weer lexicale representaties activeren. Deze lexicale representaties bieden de
lezer morfologische, fonologische, syntactische en conceptuele informatie over het
woord. De lexicale verwerking van herkende woorden leidt tot het opbouwen van een
interne representatie van de tekst. Hierbij speelt ook de syntactische en conceptuele verwerking van de zin een rol. Tegelijkertijd met de hierboven beschreven processen vinden
echter ook top-down processen plaats. Een lezer die aan een tekst begint, heeft vaak al verwachtingen van de tekst en beschikt over algemene voorkennis. Tijdens het lezen probeert de lezer dus voorspellingen te bevestigen of te verwerpen (Goodman, 1973). Er vindt
tijdens het lezen interactie plaats tussen de bottom-up processen en de top-down processen om tot begrip te komen.
Volgens Van Dijk en Kintsch (1983) bestaan representaties van teksten uit twee componenten: eerst verwerkt de lezer zinnen van de tekst tot een propositionele structuur, de
‘text base’. Daarna worden deze proposities (ook wel microstructuren genoemd) verwerkt
tot macrostructuren waarin de relatie tussen de elementen wordt weergegeven. De lezer
activeert vervolgens domeinspecifieke informatie om deze proposities in een coherent
situatiemodel van de wiskundetaak te plaatsen. De tekst wordt zo geïnterpreteerd met
behulp van aanwezige voorkennis. Het model van Van Dijk en Kintsch is een interactief
model voor begrijpend lezen. In interactieve modellen wordt er vanuit gegaan dat lezers
bij het construeren van een interpretatie van de tekst zich baseren op informatie die verkregen wordt uit zowel bottom-up als top-down processen. Begrip wordt gezien als een
complex interactief cognitief proces tussen de lezer en de tekst.
Pape (1998) stelt voor om zowel modellen voor het oplossen van wiskundeproblemen als
modellen voor begrijpend lezen te gebruiken om het proces te beschrijven dat plaatsvindt
als een lezer een wiskundetaak probeert te begrijpen. Pape sluit daarom aan bij het
model van Mayer (1992) en voegt daar het leesmodel van Van Dijk en Kintsch (1983) aan
toe, om de eerste stap in het probleemoplossingsproces te beschrijven.
In dit onderzoek willen we deze eerste stap in het oplossingsproces verder onderzoeken.
We willen nagaan of er verschillen zijn in de tekstbegripvaardigheden tussen autochtone
en allochtone leerlingen en welke tekstbegripvaardigheden een rol spelen bij het lezen
van schoolboekteksten, in het bijzonder bij het lezen van wiskundeteksten. Om de verschillende tekstbegripvaardigheden te beschrijven, nemen we de verwerkingsniveaus van
Van Dijk en Kintsch (1983) als uitgangspunt bij het analyseren van het tekstbegripproces
bij wiskunde. In navolging van hun definiëring onderscheiden we drie verwerkingsniveaus in het leesproces (Hacquebord, 1989; Hacquebord en Stellingwerf, 2004).
Het eerste niveau van tekstverwerking is het microniveau. Hieronder verstaan we begrip
op het woord- en zinsniveau (Hacquebord, 1989). Dit is het elementaire niveau van tekstverwerking. Doordat leerlingen woorden die ze lezen niet herkennen of doordat het her-
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kenningsproces te traag gaat, kan een leerling struikelen op dit niveau en komt hij niet
aan de hogere niveaus toe. Bij het lezen van wiskundeteksten zou een lezer die een kleine
woordenschat heeft, moeilijkheden kunnen hebben omdat wiskundeproblemen vaak
bestaan uit korte tekstjes waarbij elk woord belangrijke informatie verschaft voor het succesvol oplossen van het probleem. Omdat bij wiskunde vaak gebruik gemaakt wordt van
‘alledaagse’ woorden die in de wiskunde een andere betekenis hebben (bijvoorbeeld een
woord als ‘relatie’), kan een lezer ook in verwarring raken. Ook het ontbreken van lexicale
kennis van specifieke wiskundetermen en operaties kan voor problemen zorgen. Uit
onderzoek is gebleken dat allochtone leerlingen minder woordenschatkennis hebben dan
autochtone leerlingen (Verhallen, 1994). Zij, en andere taalzwakke leerlingen, kunnen
dus extra hinder ondervinden op dit microniveau.
Het tweede niveau van tekstverwerking is het mesoniveau. Hieronder verstaan we het adequaat combineren van informatie uit verschillende zinnen/tekstgedeelten, meestal binnen de alinea. Op dit niveau is sprake van een interactie tussen lagere- en hogere-orde
processen (Hacquebord en Stellingwerf, 2004). Anafora en verwijswoorden worden
gebruikt om deze verbindingen te leggen. Het herkennen van de structuur van alinea’s
door de juiste verbindingen te leggen tussen zinnen en inferenties is noodzakelijk voor
het leesproces, zeker bij het vak wiskunde (Kintsch en Greeno, 1985). Lezers die deze
informatie niet gebruiken, kunnen problemen krijgen bij het begrijpen van de tekst.
Allochtone leerlingen doen het slechter op het zins- en alineaniveau dan autochtone leerlingen (Schuurs, 1998) en kunnen dus extra problemen op dit mesoniveau hebben.
Het derde niveau van verwerking tot slot is het macroniveau. Hieronder verstaan we het
begrip van de tekst als geheel: het begrijpen van de hoofdgedachte, de globale opbouw, de
functie en de strekking van de tekst (Hacquebord, 1989). De activatie van de juiste voorkennis vormt een belangrijk aspect bij tekstbegrip: voorkennis is een belangrijke bron
waaruit de tekstverwerkende lezer kan putten en waaraan hij tekstuele informatie kan
toetsen. Deze voorkennis is opgeslagen in zogenaamde informatienetwerken, schemata
genoemd. Lezers kunnen deze schemata aanwenden tijdens het lezen. Een goede lezer
maakt gebruik van zijn kennis om het juiste ‘content-schema’ of ‘cultural-schema’
(Carell, 1987; Hacquebord, 1989) te activeren. Als echter de juiste voorkennis ontbreekt,
kan de lezer niet het juiste schema activeren en is hij afhankelijk van de lagere linguïstische niveaus voor begrip. Omdat in de Realistische Wiskunde opgaven worden gepresenteerd in contexten waarin situaties beschreven worden die de lezer zou moeten
kunnen herkennen, ondersteunt het hebben van voorkennis over deze situaties het leesproces. Lezers in een tweede taal missen deze voorkennis vaak omdat ze een andere culturele achtergrond hebben, waardoor zij deze bij het lezen van een wiskundetaak niet
kunnen aanwenden.
Volgens de drempelhypothese is een bepaald niveau van taalkennis in een vreemde taal
vereist voor uitvoering van hogere orde processen (Alderson, 1984). Woordkennis vormt
dus een voorwaarde voor tekstverwerking. Voor allochtone leerlingen is de kennis van de
taal, met name de woordkennis, de belangrijkste oorzaak voor tekstbegripproblemen
(Verhoeven en Vermeer, 2000). Een ontoereikend niveau in de doeltaal is er dan de oorzaak van dat er geen transfer kan plaatsvinden van de hogere leesprocessen uit de moe-
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dertaal naar de leesvaardigheid in de vreemde taal (Alderson, 1984; Bossers, 1992).
Onderzoek naar begrip van schoolboekteksten laat zien dat leerlingen met een kleine
woordenschat toch een goede leesprestatie kunnen halen door hun probleem op het
microniveau te compenseren met behulp van effectieve leesstrategieën op het macroniveau van de tekst. Door deze compensatiestrategieën kunnen taalzwakke of allochtone
leerlingen op globaal niveau hetzelfde tekstbegripprofiel hebben als taalsterke, autochtone leerlingen, maar kunnen er verschillen zijn op de onderliggende niveaus (Hacquebord, 1989).
Het onderzoek naar begrip van schoolboekteksten nemen we als uitgangspunt voor ons
onderzoek naar begrip van wiskundeteksten. Op basis van de indeling in het micro-,
meso- en macroniveau hebben we verschillende toetsen gebruikt om de vaardigheid van
leerlingen op de verschillende tekstbegripniveaus vast te stellen. Om de vaardigheid van
begrip van schoolboekteksten te onderzoeken hebben we een toets voor Schooltaalwoorden (microniveau), een toets voor het vaststellen van de vaardigheid op het MesoTekstbegrip (mesoniveau) en een toets voor algemeen begrip van schoolboekteksten, SchoolsTekstbegrip, (alle tekstuele niveaus) gebruikt. Voor het vaststellen van de tekstbegripvaardigheid van wiskundeteksten hebben we een toets voor Wiskundewoorden (microniveau)
en een toets voor algemene tekstbegripvaardigheid van wiskundeteksten, Tekstbegrip bij
Wiskunde, gebruikt (alle tekstuele niveaus).
De eerste vraag die in dit onderzoek centraal staat is in hoeverre allochtone leerlingen
anders presteren op de verschillende tekstbegriptoetsen dan autochtone leerlingen:
Is er een verschil tussen de prestaties van allochtone leerlingen en autochtone leerlingen
op Tekstbegrip bij Wiskunde en SchoolsTekstbegrip en de onderliggende woordkennis
van Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden en Mesotekstbegripvaardigheden?
We zijn echter niet alleen geïnteresseerd in de verschillen in prestaties tussen allochtone
en autochtone leerlingen. Ook willen we nagaan hoe de relatie is tussen algemene
schoolse tekstbegripvaardigheden (SchoolsTekstbegrip) en het tekstbegrip van wiskundeopgaven voor allochtone en autochtone leerlingen. Op basis van eerder gedaan onderzoek
verwachten we dat SchoolsTekstbegrip een voorspeller is voor tekstbegrip bij wiskunde
(Pape, 1998). We zullen ook de rol van verschillende deelaspecten van tekstbegrip bij het
verwerken van teksten van wiskundeopgaven onderzoeken. We willen weten of er verschillen zijn in de relaties tussen de verschillende deelvaardigheden van tekstbegrip voor
beide groepen leerlingen. Is het bijvoorbeeld zo dat SchoolsTekstbegrip voor allochtone
leerlingen meer voorspeld wordt door Schooltaalwoorden dan voor autochtone leerlingen. En welke deelvaardigheden dragen bij aan de voorspelling van Tekstbegrip bij Wiskunde? We zullen eerst de relatie van de schoolse deelvaardigheden ten opzichte van
SchoolsTekstbegrip onderzoeken. De tweede onderzoeksvraag luidt:
Is de relatie tussen SchoolsTekstbegrip enerzijds en Schooltaalwoorden en Mesotekstbegripvaardigheden anderzijds verschillend voor allochtone en autochtone
leerlingen?
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Vervolgens kijken we naar de relaties met Tekstbegrip bij Wiskunde. Ook voor deze vraag
zullen we kijken naar de mogelijke verschillen in patronen voor allochtone en autochtone
leerlingen:
Is de relatie tussen Tekstbegrip bij Wiskunde enerzijds en SchoolsTekstbegrip,
MesoTekstbegrip, Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden anderzijds verschillend voor
allochtone en autochtone leerlingen?
2.2

Onderzoeksopzet

2.2.1 Instrumenten
Voor elk van de vijf variabelen (Tekstbegrip bij Wiskunde, SchoolsTekstbegrip, Schooltaalwoorden, Wiskundewoorden en MesoTekstbegrip) is een aparte toets in het onderzoek gebruikt. Voor het meten van tekstbegrip bij wiskunde is een toets voor Tekstbegrip
bij Wiskunde ontwikkeld. Om het SchoolsTekstbegrip van de leerlingen in kaart te brengen, is een bestaande toets gebruikt.
Omdat de microvaardigheden en mesovaardigheden van leerlingen een grote rol spelen
bij SchoolsTekstbegrip, worden deze vaardigheden van leerlingen getoetst in aparte toetsen. Kennis van schooltaalwoorden wordt vastgesteld door een bestaande toets voor algemene woordenschat, een toets voor Schooltaalwoorden. Voor de wiskundewoordenschat
hebben wij een toets ontwikkeld voor specifieke wiskundewoorden, een toets voor Wiskundewoorden. Voor het toetsen van tekstbegrip op het mesoniveau hebben we een toets
voor MesoTekstbegrip ontwikkeld. Voor deze deelvaardigheden zal de samenhang met
tekstbegrip van wiskundetaken worden vastgesteld.
Alle toetsen bestonden uit multiple choice vragen met drie antwoordmogelijkheden. In
totaal zijn dus vijf toetsen afgenomen bij leerlingen in het tweede jaar van het voortgezet
onderwijs. De toetsen worden hieronder kort besproken.
a) Tekstbegrip bij Wiskunde
Voor dit onderzoek is door ons een toets ontwikkeld om het tekstbegrip van leerlingen vast te stellen bij het lezen van teksten die afkomstig zijn uit hun wiskundeboek.
De teksten voor deze toets zijn overgenomen uit de methode Moderne Wiskunde (Van
den Born e.a., 1998) voor het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs (deel mavohavo1). Er wordt getoetst op tekstbegrip op micro- en mesoniveau en in mindere mate
op macroniveau. De toets bestaat uit 24 multiple choice items: 8 micro items, 12
meso items, en 4 macro items. De leerlingen kregen 1 punt per goed antwoord: de
maximale score is dus 24.
b) SchoolsTekstbegrip
De Elektronische Tekstbegriptoets (Hacquebord en Andringa, 2000) is gebruikt om
SchoolsTekstbegrip vast te stellen. Deze toets meet tekstbegrip aan de hand van zaakvakteksten (geen wiskunde) waarover driekeuze vragen worden gesteld. Er wordt
1.

Uit eerdere analyses is gebleken dat het mavo-havo deel en het vbo-mavo deel grotendeels dezelfde
opgaven bevatten en dat er dus geen verschil is in de linguïstische moeilijkheid van de opgaveteksten
(Prenger, 2001).
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getoetst op tekstbegrip op micro- (begrip op woord- en zinsniveau), meso- (begrip van
verbanden binnen de alinea) en macroniveau (begrip van globale tekst). De toets stelt
de leesleeftijd (van 9 tot 14 jaar) van leerlingen vast en kent dus een normering op
basis van DLE’s (didactische leeftijd equivalent).
c) MesoTekstbegrip
Deze toets is door ons ontwikkeld en meet tekstbegrip op het mesoniveau. Net als bij
de Elektronische Tekstbegriptoets zijn voor de toets schoolboekteksten gebruikt. Bij
deze teksten zijn 18 multiple choice vragen gesteld waarin het tekstbegrip op het
mesoniveau van de tekst bevraagd wordt. De leerlingen kregen 1 punt per goed antwoord: de maximale score is dus 18.
d) Schooltaalwoorden
Door middel van de woordenschattoets kan worden vastgesteld welke leerlingen problemen hebben op het gebied van woordkennis en woordbegrip, het microniveau van
tekstbegrip. De Woordenschattoets voor de eerste fase VO (Hacquebord, Van der
Schaaf, De Vos, Struiving, 1998) is bedoeld voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Er zijn 42 items in deze toets: de maximale score is dus 42.
e) Wiskundewoorden
Ook deze toets is door ons ontwikkeld en meet het microniveau van tekstbegrip, maar
dan specifiek de kennis van wiskundewoorden. Deze kleine woordenschattoets
bestond uit woorden die veelvuldig in wiskundeboeken gebruikt worden. De toets
bestaat uit 15 items. De leerlingen kregen 1 punt per goed antwoord: de maximale
score is dus 15.
2.2.2 Leerlingen
Het onderzoek is uitgevoerd bij leerlingen uit het tweede leerjaar van het voortgezet
onderwijs. De leerlingen waren 13 en 14 jaar oud en zaten op vier verschillende scholen.
School A en B bevonden zich in het noorden, school C en D bevonden zich in het midden
van Nederland. Op de noordelijke scholen zaten voornamelijk autochtone leerlingen, de
scholen uit het midden van het land hadden een gemengde populatie. We hebben onze
data verzameld in 14 vmbo-klassen. Aanvankelijk wilden we binnen de vmbo-klassen een
differentiatie naar leerweg (theoretische leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg)
maken, maar omdat dan de aantallen per toets te klein werden, hebben we besloten onze
analyses te baseren op de hele groep vmbo leerlingen. Uiteindelijk hebben 366 verschillende leerlingen meegedaan aan het onderzoek. Zij maakten echter niet allemaal alle
toetsen. Tabel 1 geeft weer hoeveel leerlingen welke toets maakten:
Tabel 1

Aantal leerlingen per toets en aantal allochtone en autochtone leerlingen per toets

Toets
Tekstbegrip bij Wiskunde
SchoolsTekstbegrip
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden
Wiskundewoorden

Totaal

Autochtoon

Allochtoon

304
291
294
298
297

191
179
173
177
177

110
109
85
85
85
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Van de leerlingen hebben we bij de scholen de beschikbare cumi-gegevens (gegevens van
leerlingen uit culturele minderheden) opgevraagd. Voor leerlingen uit culturele minderheden krijgt een school namelijk extra middelen toegewezen. Op basis van deze gegevens
hebben we de etniciteit van de leerlingen vastgesteld. Van sommige leerlingen waren
deze cumi-gegevens echter niet beschikbaar: zij zijn dus verder niet ingedeeld op basis
van hun etniciteit.
2.2.3 Procedure
Op alle scholen hebben de docenten de toetsen zelf afgenomen bij hun leerlingen. Dit
gebeurde aan het eind van het tweede leerjaar. De leerlingen maakten de toetsen binnen
een lesuur met de duur van 50 minuten. De Toets voor MesoTekstbegrip, de Woordenschattoets en de Wiskundewoordentoets konden in één lesuur samen gemaakt worden,
de andere toetsen duurden elk één heel lesuur.
2.2.4 Analysemethode
Voor het uitvoeren van de analyses hebben we de leerlingen geselecteerd die alle vijf de
toetsen gemaakt hadden. Dit bleken 218 leerlingen te zijn. Van deze 218 leerlingen hadden enkele leerlingen wel een totaalscore per toets, maar ook ergens in de toets op een
item een zogenoemde missing, bijvoorbeeld omdat ze een vraag hadden overgeslagen of
waren vergeten te beantwoorden. Deze missing values op itemniveau zijn met behulp
van de Missing Value Analysis in SPSS door een schatting vervangen, waarbij de totaalscores en de scores op de andere items van alle leerlingen als predictoren werden gebruikt.
Uiteindelijk konden we op deze manier van 218 leerlingen hun scores op de toetsen
gebruiken. Van deze 218 leerlingen hebben we van 197 leerlingen de cumi-gegevens,
waardoor 124 autochtone leerlingen en 73 allochtone leerlingen in het onderzoek participeerden. Na het schatten van de missings zijn voor alle toetsen de totaalscores per toets,
de betrouwbaarheid van de toets, de toetsgemiddelden en standaarddeviaties berekend.
Om de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, namelijk of er verschillen zijn
in de tekstbegripvaardigheden van allochtone en autochtone leerlingen, hebben we
gebruik gemaakt van t-toetsen. De twee groepen zijn op basis van de variabele etniciteit
ingedeeld.
Om de samenhang tussen de verschillende tekstbegripvaardigheden in kaart te brengen
hebben we eerst gebruik gemaakt van bivariate Pearson correlaties. Voor het beantwoorden van de tweede en derde onderzoeksvraag hebben we gebruik gemaakt van regressieanalyses. Daarbij is gebruik gemaakt van de zogenaamde Backwardmethode. Bij deze
methode wordt in de eerste stap steeds een model met alle predictoren getoetst. De
variantie die dit model verklaart, wordt op significantie getoetst (zie Change Statistics).
Daarmee wordt de predictieve kracht van dit model vergeleken met de predictieve kracht
van een nulmodel zonder predictoren. In vervolgstappen worden modellen getoetst waaruit steeds die predictor verwijderd wordt die de grootste p-waarde heeft (dus het ‘minst’
significant bijdraagt aan de voorspelling van de afhankelijke variabele). Voor het verschil
in predicitieve kracht (R2) tussen nieuwe en voorgaande modellen worden steeds Change
Statistics gegeven. De analyse eindigt met een model waarin alle opgenomen predictoren
significant bijdragen aan de voorspelling van de afhankelijke variabele.
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Bij de analyses voor het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag was SchoolsTekstbegrip de afhankelijke variabele en voor het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag
hebben we Tekstbegrip bij Wiskunde als afhankelijke variabele genomen.
2.3

De resultaten

2.3.1 Beschrijving van de toetsen
We geven eerst voor de hele groep vmbo-leerlingen per toets de informatie over het aantal
leerlingen dat de toets maakte, de betrouwbaarheid, de gemiddelde score en de standaarddeviatie. Zoals we in Tabel 1 hebben kunnen zien, maakten niet alle 366 leerlingen
elke toets, maar verschilde dit aantal per toets. In Tabel 2 presenteren we eerst voor de
hele groep de resultaten.
Tabel 2

Resultaten op de toetsen voor alle leerlingen: maximale score, aantal leerlingen (N),
alfa, gemiddelde totaalscore (M) en standaarddeviatien (SD). De maximale score is
gelijk aan het aantal items dat goed / fout gescoord kon worden

Tekstbegrip bij Wiskunde
SchoolsTekstbegrip*
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden
Wiskundewoorden
*

max
score

N

α

M

SD

24
82
18
42
15

304
291
294
298
297

0.66
*
0.55
0.81
0.62

16.51
60.85
13.57
34.16
13.24

3.5
9.7
2.6
5.7
2.2

De score op de toets voor SchoolsTekstbegrip wordt weergegeven door een Didactische Leeftijd Equivalent (DLE). Voor de betrouwbaarheid van deze toets zie Andringa en Hacquebord (2000b) en Hacquebord, Stellingwerf en Linthorst (2005)

De betrouwbaarheidswaarden van de drie ontwikkelde toetsen (Tekstbegrip bij Wiskunde, MesoTekstbegrip en Wiskundewoorden) zijn vrij laag. Dit is vooral te wijten aan
het lage aantal items in de ontwikkelde toetsen. Bij de interpretatie zal waar nodig rekening gehouden worden met dit gegeven. De betrouwbaarheid van de toets SchoolsTekstbegrip (de Elektronische Tekstbegriptoets van Hacquebord en Andringa, 2000) bleek
voor de onderzochte groep leerlingen niet te geven, omdat de toets een adaptief karakter
heeft waardoor leerlingen een verschillend pakket teksten maken. Het aantal leerlingen
per pakket bleek in dit onderzoek te klein voor betrouwbaarheidsanalyses, daarom verwijzen we voor de betrouwbaarheid van deze toets naar Hacquebord e.a. (2005).
In Tabel 3 geven we voor de groep van 218 geselecteerde leerlingen die alle vijf de toetsen
gemaakt hadden, de gemiddelde score en de standaarddeviatie per toets. Voor SchoolsTekstbegrip zijn de DLE scores op basis van de gewogen toetsscores per tekst omgerekend naar het totaal van vijf gewogen toetsscores. Per tekst kon een gewogen toetsscore
gehaald worden die tussen -1 en 1 ligt. Omdat de leerlingen vijf teksten in deze toets
moesten maken, ligt de totale score van vijf teksten tussen de -5 en 5. De gemiddelde DLE
was voor deze groep 61,0, met een standaarddeviatie van 10.09.
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Tabel 3

Resultaten op de toetsen voor de geselecteerde 218 leerlingen: maximale score,
aantal leerlingen (N), alfa, gemiddelde totaalscore (M) en standaarddeviatie (SD).
De maximale score is gelijk aan het aantal items dat goed / fout gescoord kon worden
max
score

N

α

24
5
18
42
15

218
218
218
218
218

0.67
*
0.48
0.82
0.55

Tekstbegrip bij Wiskunde
SchoolsTekstbegrip*
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden
Wiskundewoorden
*
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M
16.42
0.803
13.79
33.16
12.97

SD
3.45
0.89
2.40
5.41
1.80

Voor de betrouwbaarheid van deze toets zie Andringa en Hacquebord (2000b) en Hacquebord e.a.
(2005).

Als we Tabel 2 en Tabel 3 vergelijken, dan zien we dat in de berekening voor de groep van
de geselecteerde 218 leerlingen de betrouwbaarheden voor de Toets voor MesoTekstbegrip en de Toets voor Wiskundewoorden lager zijn. De gemiddelde score op deze toetsen is echter hoger dan voor de hele groep leerlingen. Bij de selectie van leerlingen die
alle vijf de toetsen gemaakt hebben, is de betrouwbaarheid van de toetsen waarschijnlijk
dus afgenomen omdat de variatie van scores is verkleind.
2.3.2 Prestatieverschillen tussen autochtone en allochtone leerlingen
Om onze eerste vraag te kunnen beantwoorden, namelijk of de gemiddelde toetsscores
van allochtone en autochtone leerlingen significant verschillen, hebben we t-toetsen uitgevoerd.
Tabel 4

Gemiddelde scores op de toetsen van autochtone en allochtone leerlingen (op basis
van etniciteit) met aantal leerlingen (N), gemiddelde totaalscore (M),
standaarddeviatie (SD), t-waarde, vrijheidsgraden (df) en p-waarde
Etniciteit

N

M

SD

t

df

p waarde

Tekstbegrip bij Wiskunde

Autochtoon
Allochtoon

124
73

16.83
15.36

3.47
3.22

2.95

195

0.004

SchoolsTekstbegrip

Autochtoon
Allochtoon

124
73

500.8
500.7

0.97
0.80

0.83

195

0.409

MesoTekstbegrip

Autochtoon
Allochtoon

124
73

14.12
13.25

2.30
2.65

2.43

195

0.016

Schooltaalwoorden

Autochtoon
Allochtoon

124
73

35.40
29.93

4.21
5.65

7.17*

119.3

0.000

Wiskundewoorden

Autochtoon
Allochtoon

124
73

13.51
12.15

1.43
2.09

4.92*

112.5

0.000

*

homogeniteit in varianties is verworpen

Behalve op SchoolsTekstbegrip, zien we dat er een significant verschil is tussen allochtone en autochtone leerlingen in de gemiddelde score op Tekstbegrip bij Wiskunde,
MesoTekstbegrip, Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden. De allochtone leerlingen
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scoren significant lager op deze toetsen dan de autochtone leerlingen. Dit betreft vooral
de Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden. Hier zijn de verschillen het grootst.
Als het gaat om specifiek wiskundig tekstbegrip zien we dus een duidelijke achterstand
bij de allochtone leerlingen, terwijl deze niet zichtbaar is bij het algemene schoolstekstbegrip. Ondanks de geringe betrouwbaarheid van de gebruikte toetsen zien we dus duidelijk een tendens die we in de volgende paragrafen verder zullen onderzoeken.
2.3.3 Samenhang tussen de tekstbegripvaardigheden
Om te kijken of de verschillende tekstbegripvaardigheden met elkaar samenhangen, hebben we allereerst de onderlinge correlaties van de verschillende toetsen berekend. In
Tabel 5 presenteren we deze correlaties voor de hele groep, de autochtone en de allochtone leerlingen.
Tabel 5

Pearson correlaties voor groepen (gesplitst op etniciteit) van (deelaspecten van)
SchoolsTekstbegrip met tekstbegrip bij wiskunde
N

Tekstbegrip bij
Wiskunde

hele groep lln
autochtone lln
allochtone lln

218
124
73

Schools
Tekstbegrip

hele groep lln
autochtone lln
allochtone lln

218
124
73

Meso
Tekstbegrip

hele groep lln
autochtone lln
allochtone lln

218
124
73

Schooltaal
woorden

hele groep lln
autochtone lln
allochtone lln

218
124
73

*

Schools
Meso
Tekstbegrip Tekstbegrip
0.49*
0.60*
0.34

Schooltaal
woorden

Wiskunde
woorden

0.32*
0.30*
0.25

0.26*
0.18
0.34

0.25*
0.20
0.20

0.36*
0.43*
0.29*

0.24*
0.09
0.49*

0.27*
0.17
0.40*

0.28*
0.12
0.36*

0.31*
0.28*
0.27*
0.57*
0.45*
0.49*

p < 0.05

We kijken eerst naar de samenhang van SchoolsTekstbegrip met MesoTekstbegrip en
Schooltaalwoorden voor de hele groep leerlingen en de subgroepen allochtone en
autochtone leerlingen. Als we naar de hele groep leerlingen kijken, dan zien we dat
SchoolsTekstbegrip significant correleert met MesoTekstbegrip (0.36) en de Schooltaalwoorden (0.24). Deze twee deelvaardigheden lijken dus een belangrijke rol te spelen bij
SchoolsTekstbegrip.
Als we vervolgens naar de samenhang voor de twee subgroepen kijken, dan zien we dat
SchoolsTekstbegrip bij de allochtone leerlingen significant correleert met MesoTekstbegrip (0.29) en Schooltaalwoorden (0.49), terwijl SchoolsTekstbegrip bij de autochtone
leerlingen alleen met MesoTekstbegrip (0.43) significant correleert. Dit doet vermoeden
dat SchoolsTekstbegrip voor autochtone leerlingen meer door meso tekstbegripvaardigheden wordt bepaald en dat voor allochtone leerlingen SchoolsTekstbegrip meer door
micro tekstbegripvaardigheden, namelijk hun woordenschat, wordt bepaald.
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In de tweede plaats kijken we naar de samenhang tussen Tekstbegrip bij Wiskunde en
SchoolsTekstbegrip, MesoTekstbegrip, Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden. Voor
de hele groep zien we een significante samenhang is tussen Tekstbegrip bij Wiskunde en
SchoolsTekstbegrip (0.49). Deze correlatie is in overeenstemming met ons idee dat er
een invloed is van schools tekstbegrip op tekstbegrip bij wiskunde. Ook de correlatie tussen Tekstbegrip bij Wiskunde en MesoTekstbegrip is significant, hetgeen erop duidt dat
juist ook tekstbegripvaardigheid op mesoniveau van invloed is op het tekstbegrip van wiskundetaken. Ook voor Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden wordt een significante
samenhang met Tekstbegrip bij Wiskunde gevonden (respectievelijk 0.26 en 0.25). Dit
duidt op een invloed van woordkennis op tekstbegrip bij wiskunde.
Als we naar de samenhang tussen de deelvaardigheden voor de subgroepen kijken, zien
we dat Tekstbegrip bij Wiskunde voor de autochtone leerlingen significant correleert met
SchoolsTekstbegrip (0.60) en MesoTekstbegrip (0.30), terwijl Tekstbegrip bij Wiskunde
bij de allochtone leerlingen niet significant correleert met andere tekstbegriptoetsen.
In de volgende paragrafen zullen we met behulp van regressie-analyses de gevonden
patronen verder onderzoeken.
2.3.4

Componenten van SchoolsTekstbegrip

Resultaten voor de hele groep
We presenteren hier de backward regressie-analyses (zie 2.2.4 op pagina 21) met SchoolsTekstbegrip als afhankelijke variabele en MesoTekstbegrip en Schooltaalwoorden als predictoren. In Tabel 6 en Tabel 7 presenteren we de resultaten voor de hele groep
leerlingen.
Tabel 6

Backward regressie-analyse voor de hele groep leerlingen (n=218) met
SchoolsTekstbegrip als afhankelijke variabele en met Schooltaalwoorden en
MesoTekstbegrip als predictoren

Model

Model 1
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden

R

0.39

R2

0.15

Adj.
R2

0.14

Change Statistics
R2
Change

F Change

df1

df2

p
waarde

0.15

18.67

2

215

0.000
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Tabel 7

Regressiecoëfficiënten voor de hele groep leerlingen (n=218) met
SchoolsTekstbegrip als afhankelijke variabele en Schooltaalwoorden en
MesoTekstbegrip als predictoren
Unstand. Stand. Coef
Coef.B
Beta

Model 1

498.36
0.12
0.03

(Constant)
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden

0.315
0.15

t

p
waarde

1180.674
4.805
2.297

0.000
0.000
0.023

Uit Tabel 6 kunnen we op basis van de Change Statistics concluderen dat de R2 van Model
1 significant is (R2 Change=0.15, p=0.000). Uit Tabel 7 blijkt dat zowel MesoTekstbegrip
als Schooltaalwoorden significant bijdragen aan de voorspelling. Daarom is er geen vervolgmodel met maar één predictor getoetst. De predictoren verklaren 14% van de variantie in SchoolsTekstbegrip (Adjusted R2=0.14).
Resultaten voor de subgroepen
Uit de analyses voor de hele groep (zie Tabel 6) hebben we kunnen zien dat de beide predictoren, MesoTekstbegrip en Schooltaalwoorden, bijdragen aan de voorspelling van
SchoolsTekstbegrip. We zullen nu kijken of dit ook in de twee subgroepen, allochtone en
autochtone leerlingen, het geval is. We presenteren eerst de analyses voor de autochtone
leerlingen in Tabel 8 en Tabel 9.
Tabel 8

Backward regressie-analyse voor de autochtone leerlingen (n=124) met
SchoolsTekstbegrip als afhankelijke variabele en met Schooltaalwoorden en
MesoTekstbegrip als predictoren

Model

R

R2

Adj. R2

Change Statistics
2

R
Change

F Change

df1

df2

p-waarde

Model 1
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden

0.428

0.183

0.170

0.18

13.589

2

121

0.000

Model 2
MesoTekstbegrip

0.427

0.182

0.175

-0.001

0.180

1

123

0.672

Uit Tabel 8 kunnen we afleiden dat de R2 van Model 1 significant is (R2 Change=0.18,
p=0.000). Uit Tabel 9 (zie hieronder) blijkt dat in Model 1 Schooltaalwoorden niet significant bijdraagt aan de voorspelling (p=0.672). Daarom is Model 2 getoetst. De R2 van dit
model wijkt niet significant af van die van Model 1 (R2 Change=-0.001, p=0.672). Dit
model verdient daarom de voorkeur. Volgens Model 2 wordt SchoolsTekstbegrip voor de
autochtone leerlingen – in tegenstelling tot het model voor de hele groep leerlingen –
alleen door MesoTekstbegrip voorspeld. Voor de autochtone leerlingen draagt Schooltaalwoorden niet bij aan de predictie van SchoolsTekstbegrip. De predictoren verklaren 18%
van de variantie in SchoolsTekstbegrip (Adjusted R2=0.175) van autochtone leerlingen.
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Tabel 9

Regressiecoëfficiënten voor de autochtone leerlingen (n=124) met
SchoolsTekstbegrip als afhankelijke variabele en Schooltaalwoorden en
MesoTekstbegrip als predictoren
Unstand.
Coef.B

Model 1

Model 2
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Stand. Coef
Beta

t

p-waarde

(Constant)
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden

498.000
0.179
0.008

0.423
0.035

628.192
5.104
0.424

0.000
0.000
0.672

(Constant)
MesoTekstbegrip

498.261
0.181

0.427

1004.893
5.213

0.000
0.000

Het is nu interessant om te kijken of Schooltaalwoorden voor allochtone leerlingen wèl
bijdraagt aan de voorspelling van SchoolsTekstbegrip. In Tabel 10 en Tabel 11 zien we de
resultaten voor de allochtone leerlingen.
Tabel 10

Backward regressie-analyse voor de allochtone leerlingen (n=73) met
SchoolsTekstbegrip als afhankelijke variabele en met Schooltaalwoorden en
MesoTekstbegrip als predictoren

Model

R

R2

Adj. R2

Change Statistics
2

R
Change

F
Change

df1

df2

p
waarde

Model 1
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden

0.507

0.257

0.236

0.257

12.137

2

70

0.000

Model 2
Schooltaalwoorden

0.493

0.243

0.232

-0.014

1.367

1

72

0.246

Tabel 11

Regressiecoëfficiënten voor der allochtone leerlingen (n=73) met
SchoolsTekstbegrip als afhankelijke variabele en Schooltaalwoorden en
MesoTekstbegrip als predictoren
Unstand.
Coef.B

Model 1

Model 2

Stand. Coef
Beta

t

p
waarde

(Constant)
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden

498.292
0.039
0.063

0.129
0.447

954.344
1.169
4.061

0.000
0.246
0.000

(Constant)
Schooltaalwoorden

498.613
0.070

0.493

1120.345
4.774

0.000
0.000

In Tabel 10 kunnen we zien dat de R2 van Model 1 significant is (R2 Change=0.257,
p=0.000). Maar zoals we kunnen zien in Tabel 11 levert MesoTekstbegrip in dit model
voor de allochtone leerlingen geen significante bijdrage aan de voorspelling van SchoolsTekstbegrip (p=0.246). Daarom is een tweede model getoetst. De R2 wijkt niet significant
af van Model 1, dus verdient Model 2 de voorkeur. In Model 2 heeft School-taalwoorden
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een significante bijdrage. We kunnen dus vaststellen dat voor de allochtone leerlingen
alleen de Schooltaalwoorden een significante bijdrage levert aan SchoolsTekstbegrip. Dit
is conform onze verwachting die we op basis van de correlatieberekeningen al hadden
uitgesproken. In dit model wordt 23% van de variantie verklaard.
Op basis van deze analyses, waarbij we SchoolsTekstbegrip als afhankelijke variabele
hebben genomen, zouden we kunnen concluderen dat voor de hele groep leerlingen
SchoolsTekstbegrip wordt voorspeld uit MesoTekstbegrip en Schooltaalwoorden. Voor de
subgroepen zien we dat SchoolsTekstbegrip voor de autochtone leerlingen voorspeld
wordt door tekstbegripvaardigheden op het mesoniveau, en SchoolsTekstbegrip voor de
allochtone leerlingen wordt voorspeld door hun woordenschat, het microniveau.
2.3.5 Componenten van Tekstbegrip bij Wiskunde
Na de analyses waarbij we SchoolsTekstbegrip als afhankelijke variabele hebben genomen, is het interessant dezelfde analyses te doen voor Tekstbegrip bij Wiskunde. Zijn de
relaties tussen MesoTekstbegrip, Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden anders of hetzelfde voor Tekstbegrip bij Wiskunde? In deze tweede analyse hebben we Tekstbegrip bij
Wiskunde als afhankelijke variabele genomen.
Resultaten voor de hele groep
We presenteren hier de backward regressie-analyses met Tekstbegrip bij Wiskunde als
afhankelijke variabele en met SchoolsTekstbegrip, MesoTekstbegrip, Schooltaalwoorden
en Wiskundewoorden als predictoren. In Tabel 12 en Tabel 13 presenteren we de resultaten voor de hele groep leerlingen.
Tabel 12

Backward regressie-analyse voor de hele groep leerlingen (n=218) met Tekstbegrip
bij Wiskunde als afhankelijke variabele en met SchoolsTekstbegrip,
MesoTekstbegrip, Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden als predictoren

Model

R

R2

Adj.
R2

Change Statistics
R2 Change

F Change

df1

df2

p
waarde

Model 1
SchoolsTekstbegrip
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden
Wiskundewoorden

0.53

0.28

0.26

0.28

20.36

4

213

0.000

Model 2
SchoolsTekstbegrip
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden.

0.53

0.28

0.26

-0.00

0.36

1

215

0.552
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Tabel 13

Regressiecoëfficiënten voor de hele groep leerlingen (n=218) met Tekstbegrip bij
Wiskunde als afhankelijke variabele en met SchoolsTekstbegrip, MesoTekstbegrip,
Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden als predictoren
Unstand.
Coef.B

Model 1

Model 2
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Stand. Coef
Beta

t

p
waarde

(Constant)
SchoolsTekstbegrip
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden
Wiskundewoorden

-769.12
1.56
0.19
0.07
0.08

0.40
0.13
0.10
0.04

-6.29
6.34
2.06
1.46
0.60

0.00
0.00
0.04
0.15
0.55

(Constant)
SchoolsTekstbegrip
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden

-777.23
1.57
0.20
0.08

0.41
0.14
0.13

-6.40
6.46
2.18
2.05

0.00
0.00
0.03
0.04

Uit Tabel 12 kunnen we concluderen dat de R2 van Model 1 significant is (R2
Change=0.28, p=0.000). We zien in Tabel 13 dat Wiskundewoorden geen significante bijdrage levert in de voorspelling van Tekstbegrip bij Wiskunde (p=0.55). Daarom is Model 2
getoetst, zonder Wiskundewoorden als predictor. De R2 van Model 2 verschilt niet significant van Model 1. In dit model dragen de overgebleven predictoren alle significant bij aan
de verklaring van Tekstbegrip bij Wiskunde. Daarom kunnen we concluderen dat voor de
hele groep leerlingen de predictoren SchoolsTekstbegrip, MesoTekstbegrip en Schooltaalwoorden elk een significante bijdrage in de voorspelling van Tekstbegrip bij Wiskunde
hebben. In dit model wordt 26% van de variantie in Tekstbegrip bij Wiskunde verklaard
(Adjusted R2=0.26).
Dat bij Tekstbegrip bij Wiskunde de variabele Schooltaalwoorden een significante bijdrage levert en dat Wiskundewoorden geen bijdrage levert, is waarschijnlijk te verklaren
vanuit het feit dat deze twee woordenschattoetsen onderling sterk correleren (zie Tabel 5).
Resultaten voor de subgroepen
Uit de analyses voor de hele groep leerlingen, hebben we kunnen concluderen dat
SchoolsTekstbegrip, MesoTekstbegrip en Schooltaalwoorden bijdragen aan Tekstbegrip
bij Wiskunde (zie Tabel 12). We zullen nu bekijken of dit patroon hetzelfde is voor de
autochtone en allochtone leerlingen. In Tabel 14 en Tabel 15 presenteren we de resultaten
voor de autochtone leerlingen.
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Tabel 14

Backward regressie-analyse voor de autochtone leerlingen (n=124) met Tekstbegrip
bij Wiskunde als afhankelijke variabele en met SchoolsTekstbegrip,
MesoTekstbegrip, Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden als predictoren

Model

R

R2

Adj. R2

Change Statistics
R2

F
Change

df1

df2

Change

p
waarde

Model 1
SchoolsTekstbegrip
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden
Wiskundewoorden

0.612

0.375

0.354

0.375

17.834

4

119

0.000

Model 2
SchoolsTekstbegrip
Schooltaalwoorden
Wiskundewoorden

0.612

0.374

0.359

-0.001

0.110

1

121

0.741

Model 3
SchoolsTekstbegrip
Schooltaalwoorden

0.609

0.371

0.361

-0.003

0.539

1

122

0.464

Tabel 15

Regressiecoëfficiënten voor de autochtone leerlingen (n=124) met Tekstbegrip bij
Wiskunde als onafhankelijke variabele en met SchoolsTekstbegrip,
MesoTekstbegrip, Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden als predictoren

Model
Model 1

Model 2

Model 3

Unstand.
Coef B

Stand. Coef.
Beta

t

p
waarde

(Constant)
SchoolsTekstbegrip
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden
Wiskundewoorden

-1001.461
2.023
0.041
0.080
0.131

0.567
0.027
0.097
0.054

-7.025
7.065
0.331
1.198
0.645

0.000
0.000
0.741
0.233
0.520

(Constant)
SchoolsTekstbegrip
Schooltaalwoorden
Wiskundewoorden

-1020.072
2.061
0.082
0.146

0.578
0.097
0.060

-7.817
7.885
1.200
0.734

0.000
0.000
0.232
0.464

(Constant)
SchoolsTekstbegrip
Schooltaalwoorden

-1033.201
2.089
0.102

0.586
0.124

-8.008
8.100
1.710

0.000
0.000
0.090

We zien dat de R2 van Model 1 significant is (R2 Change=0. 375, p=0.000). In Tabel 15
zien we dat MesoTekstbegrip geen significante bijdrage levert aan Tekstbegrip bij Wiskunde (p=0.741). Daarom is Model 2 getoetst. De R2 van dit model wijkt niet significant
af van Model 1. In dit model levert Wiskundewoorden geen significante bijdrage
(p=0.464). Een derde model is daarom getoetst, waarbij de R2 ook niet significant verschilde. We kunnen dus concluderen dat Model 3 de voorkeur heeft. Volgens dit model
voorspellen – in tegenstelling tot het model voor de hele groep leerlingen – alleen
SchoolsTekstbegrip en Schooltaalwoorden de vaardigheid van autochtone leerlingen op
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Tekstbegrip bij Wiskunde. MesoTekstbegrip lijkt dus voor de autochtone leerlingen bij
Tekstbegrip bij Wiskunde geen voorspellende waarde te hebben. De predictoren verklaren 36% van de variantie in SchoolsTekstbegrip (Adjusted R2=0.361) van autochtone leerlingen.
Ook voor de allochtone leerlingen hebben we het model voor Tekstbegrip bij Wiskunde
onderzocht. In Tabel 16 en Tabel 17 presenteren we de resultaten.
Tabel 16

Backward regressie-analyse voor de allochtone leerlingen (n=73) met Tekstbegrip bij
Wiskunde als afhankelijke variabele en met SchoolsTekstbegrip, MesoTekstbegrip,
Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden als predictoren

Model

R

R2

Adj. R2

Change Statistics
R2

F
Change

df1

df2

Change

p
waarde

Model 1
SchoolsTekstbegrip
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden
Wiskundewoorden

0.408

0.167

0.118

0.167

3.402

4

68

0.014

Model 2
SchoolsTekstbegrip
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden

0.408

0.167

0.130

0.000

0.006

1

70

0.937

Model 3
SchoolsTekstbegrip
Schooltaalwoorden

0.393

0.155

0.131

-0.012

0.981

1

71

0.325

Tabel 17

Regressiecoëfficiënten voor de allochtone leerlingen (n=73) met Tekstbegrip bij
Wiskunde als onafhankelijke variabele en met SchoolsTekstbegrip,
MesoTekstbegrip, Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden als predictoren

Model
Model 1

Model 2

Model 3

Unstand.
Coef B

Stand.
Coef.Beta

t

p
waarde

(Constant)
SchoolsTekstbegrip
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden
Wiskundewoorden

-425.586
0.871
0.144
0.111
-0.016

0.216
0.118
0.194
-0.010

-1.619
1.649
0.987
1.393
-0.079

0.110
0.104
0.327
0.168
0.937

(Constant)
SchoolsTekstbegrip
MesoTekstbegrip
Schooltaalwoorden

-421.531
0.862
0.143
0.109

0.214
0.118
0.191

-1.647
1.679
0.991
1.460

0.104
0.098
0.325
0.149

(Constant)
SchoolsTekstbegrip
Schooltaalwoorden

-455.456
0.933
0.128

0.232
0.224

-1.796
1.834
1.772

0.077
0.071
0.081
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In Tabel 16 en Tabel 17 kunnen we zien dat de R2 van Model 1 significant is (R2=0.167,
p=0.014) en dat de R2 van Model 2 en Model 3 niet significant afwijken van de voorafgaande modellen. We kunnen dus stellen dat Model 3 voldoet. In Model 3 zien we dat de
predictoren in dit model, het regressiemodel voor allochtone leerlingen, dezelfde predictoren zijn als in het regressiemodel voor autochtone leerlingen. Zowel voor de autochtone leerlingen als de allochtone leerlingen zien we een model waarin SchoolsTekstbegrip
en Schooltaalwoorden een significante bijdrage leveren aan de voorspelling van Tekstbegrip bij Wiskunde. Voor de allochtone leerlingen wordt 13% van de variantie verklaard.
We kunnen dus stellen dat we voor SchoolsTekstbegrip een verschil in het model zien
voor allochtone en autochtone leerlingen, maar dat voor Tekstbegrip bij Wiskunde de
modellen voor beide subgroepen gelijk zijn.
2.4

Conclusies

In dit onderzoek hebben we in de eerste plaats inzicht willen krijgen in de vraag of er verschillen zijn in prestaties in tekstbegrip tussen allochtone en autochtone leerlingen op
schoolboekteksten en in het bijzonder één specifiek soort schoolboekteksten, namelijk
wiskundeteksten. In de tweede plaats wilden we weten welke deelvaardigheden van tekstbegrip een rol spelen bij het begrijpen van deze schoolboekteksten en wiskundeteksten.
Hiertoe hebben we leerlingen uit verschillende vmbo-klassen vijf verschillende toetsen
afgenomen. Een toets voor SchoolsTekstbegrip, een toets voor Tekstbegrip bij Wiskunde,
een toets voor MesoTekstbegrip, een Schooltaalwoorden-toets en een Wiskundewoordentoets. Van 218 leerlingen hebben we de resultaten geanalyseerd: 124 autochtone en 73
allochtone leerlingen.
Om de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, namelijk of er verschillen zijn
in de prestaties van allochtone leerlingen en autochtone leerlingen, hebben we t-toetsen
uitgevoerd. Uit de resultaten bleek dat de allochtone leerlingen lager presteerden op
Tekstbegrip bij Wiskunde, MesoTekstbegrip, Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden.
Er bleek geen verschil te zijn in de prestatie op SchoolsTekstbegrip.
Om de tweede en derde onderzoeksvraag te beantwoorden, hebben we eerst gekeken
naar de verbanden tussen de verschillende deelvaardigheden met behulp van Pearson
correlaties. We hebben gekeken welke deelvaardigheden correleren met SchoolsTekstbegrip en welke deelvaardigheden correleren met Tekstbegrip bij Wiskunde. Dit hebben
we gedaan voor de hele groep leerlingen en de twee subgroepen allochtone en autochtone
leerlingen.
Uit de resultaten van de correlatieanalyses blijkt dat SchoolsTekstbegrip voor de hele groep
leerlingen significant correleert met MesoTekstbegrip en de Schooltaalwoorden. Deze
twee deelvaardigheden lijken dus een belangrijke rol te spelen bij SchoolsTekstbegrip.
Voor de allochtone leerlingen zagen we dat SchoolsTekstbegrip significant correleert met
MesoTekstbegrip en Schooltaalwoorden. Voor de autochtone leerlingen vonden we alleen
met MesoTekstbegrip een significante correlatie. Op basis van deze correlatiebereke-
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ningen kunnen we concluderen dat tekstbegrip op het microniveau voor allochtone leerlingen meer van invloed is op SchoolsTekstbegrip dan voor autochtone leerlingen.
Verder blijkt uit de resultaten van de Pearson correlaties dat Tekstbegrip bij Wiskunde
voor de hele groep leerlingen significant correleert met SchoolsTekstbegrip, MesoTekstbegrip, Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden. Bij analyses voor de subgroepen bleek
voor de autochtone leerlingen alleen SchoolsTekstbegrip en MesoTekstbegrip significant
met Tekstbegrip bij Wiskunde te correleren, terwijl Tekstbegrip bij Wiskunde voor de
allochtone leerlingen niet significant correleert met andere tekstbegriptoetsen. Dat we voor
de allochtone leerlingen geen significante correlaties hebben gevonden, is een opmerkelijk resultaat.
Vervolgens hebben we deze resultaten verder onderzocht door ook backward regressieanalyses uit te voeren. Uit deze analyses blijkt voor de hele groep leerlingen dat de variabelen MesoTekstbegrip en Schooltaalwoorden als predictoren fungeren voor SchoolsTekstbegrip. Vervolgens hebben we vastgesteld dat dit model voor allochtone en autochtone
leerlingen er anders uit ziet. Voor autochtone leerlingen is voor SchoolsTekstbegrip alleen
MesoTekstbegrip een predictor, voor de allochtone fungeren juist de vaardigheden op het
microniveau, de Schooltaalwoorden, als predictor voor SchoolsTekstbegrip. Onze verwachtingen op basis van de correlatieberekeningen zien we in de regressie-analyse bevestigd. Voor allochtone leerlingen is woordkennis een belangrijke voorspeller voor hun
succes bij het begrijpen van schoolboekteksten, terwijl voor autochtone leerlingen de
vaardigheid op het mesoniveau een goede voorspeller is.
Ook voor Tekstbegrip bij Wiskunde hebben we backward regressie-analyses uitgevoerd.
Tekstbegrip bij Wiskunde wordt voor de hele groep leerlingen voorspeld uit SchoolsTekstbegrip, MesoTekstbegrip en Schooltaalwoorden. Als we deze analyses per groep uitvoeren dan zien we dat zowel voor de autochtone als voor de allochtone leerlingen vooral
SchoolsTekstbegrip en Schooltaalwoorden een voorspellende rol hebben bij Tekstbegrip
bij Wiskunde. Opvallend is ten slotte dat Tekstbegrip bij Wiskunde voor de allochtone
leerlingen veel minder goed wordt voorspeld dan voor de autochtone leerlingen.
2.5

Discussie

In dit onderzoek zijn twee gestandaardiseerde (SchoolsTekstbegrip en Schooltaalwoorden) en drie voor dit onderzoek ontwikkelde toetsen (MesoTekstbegrip, Tekstbegrip bij
Wiskunde en Wiskundewoorden) gebruikt. Hoewel de ontwikkelde toetsen in een pilotstudy zijn getest en bijgesteld, bleken de uiteindelijke toetsen toch een relatief lage
betrouwbaarheid te hebben (zie Tabel 3 op pagina 23). Door de lage betrouwbaarheid
kunnen de gevonden samenhangen worden onderschat (omdat deze bijvoorbeeld doorwerkt in de gevonden correlaties). Ondanks de geringe betrouwbaarheid van de toetsen
hebben we toch significante verschillen gevonden tussen allochtone en autochtone leerlingen. Bij een hogere betrouwbaarheid van de toetsen zouden deze verbanden wellicht
nog duidelijker gevonden kunnen worden.
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In de resultaten vallen een aantal dingen op. In de eerste plaats bleek bij de t-toetsen dat
er geen significant verschil is in de scores op SchoolsTekstbegrip tussen allochtone en
autochtone leerlingen. Dit komt overeen met de resultaten van eerder onderzoek, waaruit
bleek dat allochtone leerlingen door compensatiestrategieën op globaal niveau hetzelfde
tekstbegripprofiel kunnen hebben als autochtone leerlingen (Hacquebord, 1989), terwijl
ze op de onderliggende deelvaardigheden wel verschillen. Voor Tekstbegrip bij Wiskunde, MesoTekstbegrip, Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden hebben we wel een
significant verschil gevonden, waarbij de allochtone leerlingen duidelijk lager scoorden
op de toetsen.
Bij de regressie-analyses concludeerden we dat MesoTekstbegrip voor autochtone leerlingen bijdraagt in de voorspelling van SchoolsTekstbegrip en dat Schooltaalwoorden voor
allochtone leerlingen bijdraagt. De achterstand die allochtone leerlingen hebben op
MesoTekstbegrip (ze scoorden significant lager op MesoTekstbegrip dan de autochtone
leerlingen) lijkt dus niet rechtstreeks door te werken in hun prestatie op SchoolsTekstbegrip, want MesoTekstbegrip draagt voor deze groep leerlingen niet bij aan de voorspelling van SchoolsTekstbegrip. Schooltaalwoorden dragen echter wel bij aan deze voorspelling en ook hierop bleken de allochtone leerlingen een achterstand te hebben ten
opzichte van de autochtone leerlingen. Deze resultaten lijken overeen te komen met de
resultaten van Hacquebord (1989), want waarschijnlijk kunnen de allochtone leerlingen
het gebrek aan vaardigheid op woordniveau in de toets voor SchoolsTekstbegrip compenseren door vaardigheden op het macroniveau van de tekst.
Als we vervolgens naar Tekstbegrip bij Wiskunde kijken is het interessant om te zien of
leerlingen ook daar hun gebrek aan woordkennis kunnen compenseren. Voor Tekstbegrip bij Wiskunde zagen we dat voor beide groepen leerlingen SchoolsTekstbegrip en
Schooltaalwoorden een voorspellende waarde hadden. Omdat we weten dat de allochtone
leerlingen op Tekstbegrip bij Wiskunde wel significant lager scoren dan de autochtone
leerlingen, kunnen we voorzichtig stellen dat de allochtone leerlingen bij Tekstbegrip bij
Wiskunde hun gebrek aan vaardigheid op het microniveau niet kunnen compenseren. Dit
is wellicht te verklaren uit het feit dat de wiskundeteksten anders zijn dan de algemene
schoolboekteksten. De korte wiskundeteksten bieden misschien minder gelegenheid tot
compensatie van het gebrek aan woordkennis, waardoor de invloed van de lage woordkennis meer doorwerkt in het begrip van de wiskundeteksten.
Uit de regressie-analyses konden we concluderen dat voor zowel de allochtone als de
autochtone leerlingen Tekstbegrip bij Wiskunde voorspeld wordt door SchoolsTekstbegrip
en Schooltaalwoorden. Dat bij Tekstbegrip bij Wiskunde alleen Schooltaalwoorden als predictor fungeert en niet – zoals eerder te verwachten zou zijn – Wiskundewoorden is wellicht terug te voeren op het feit dat beide woordenschattoetsen hoog met elkaar correleren
(zie ook Tabel 5 op pagina 24). Wat dat betreft zijn deze toetsen wellicht inwisselbaar,
waarbij de Schooltaalwoorden-toets een hogere betrouwbaarheid heeft dan de Wiskundewoordentoets.
Tot slot laten de regressie-analyses voor Tekstbegrip bij Wiskunde zien dat er een verschil
is in verklaarde variantie tussen allochtone en autochtone leerlingen. Voor beide groepen
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leerlingen blijken SchoolsTekstbegrip en Schooltaalwoorden als predictor te fungeren in
de voorspelling van Tekstbegrip bij Wiskunde. Voor de autochtone leerlingen wordt echter 36% van de variantie verklaard en voor de allochtone leerlingen slechts 13%. Dit verschil in verklaarde variantie is waarschijnlijk als volgt te verklaren. Bij de allochtone
leerlingen dragen SchoolsTekstbegrip en Schooltaalwoorden onafhankelijk van elkaar bij
aan de voorspelling van Tekstbegrip bij Wiskunde. Bij de autochtone leerlingen zien we
ook dat SchoolsTekstbegrip en Schooltaalwoorden bijdragen aan de voorspelling van
Tekstbegrip bij Wiskunde, maar zien we eveneens dat deze twee predictoren onderling
sterk samenhangen (correlatie 0.49, zie Tabel 5 op pagina 24). Ze lijken dus alleen gezamenlijk bij te dragen aan de predictie van Tekstbegrip bij Wiskunde.
De leerlingen die in dit onderzoek participeerden vormen geen representatieve steekproef van de schoolpopulatie in het tweede leerjaar. We hebben in dit onderzoek alleen
gekeken naar leerlingen uit de theoretische of kaderberoepsgerichte leerweg. Dit maakt
de groep leerlingen vrij homogeen. Het is dan ook opmerkelijk dat in zo’n homogene
groep de allochtone leerlingen gemiddeld lager presteren op Tekstbegrip bij Wiskunde,
MesoTekstbegrip, Schooltaalwoorden en Wiskundewoorden. Uit de conclusie dat allochtone leerlingen lager presteren op beide woordenschattoetsen en uit de conclusie dat voor
deze leerlingen deze vaardigheid van invloed is op zowel SchoolsTekstbegrip als Tekstbegrip bij Wiskunde, kunnen we afleiden dat het werken aan de schooltaal- en wiskundewoordenschat van deze leerlingen erg belangrijk is.
In vervolgonderzoek zou het ook interessant zijn om een talige en een niet-talige gestandaardiseerde wiskundetoets naast de tekstbegriptoetsen te gebruiken. De resultaten op
deze toetsen zouden dan in verband gebracht kunnen worden met de toetsen voor tekstbegrip. In dit onderzoek zijn wel rapportcijfers voor het vak wiskunde van leerlingen verzameld om ook te kijken naar deze samenhangen, maar omdat deze cijfers gebaseerd
waren op proefwerken die in verschillende klassen door verschillende docenten zijn afgenomen, is besloten om deze resultaten niet in het onderzoek mee te nemen.
Omdat de wiskundeteksten uit relatief korte tekstjes bestaan, waarbij elk woord belangrijk is en alle zinnen met elkaar in verband gebracht moeten worden, hadden we verwacht dat zowel woordenschat als de vaardigheid op het mesoniveau als predictoren bij
Tekstbegrip bij Wiskunde zouden fungeren. Uit de resultaten blijkt alleen woordenschat
een directe rol te spelen. Wellicht dat de lage betrouwbaarheid van de toets voor MesoTekstbegrip hierbij van invloed is. Op basis van de correlatieberekeningen kunnen we
alleen stellen dat de variabele MesoTekstbegrip misschien indirect een rol speelt via
SchoolsTekstbegrip. In het volgende hoofdstuk zullen we door middel van een tekstanalyse van het wiskundeboek dit micro- en mesoniveau van wiskundeteksten verder onderzoeken.

3
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3.1

Inleiding

Zoals we in hoofdstuk 1 van dit proefschrift uiteen hebben gezet, is het wiskundeonderwijs door de invoering van de Realistische Wiskunde linguïstisch moeilijker en cultuurspecifieker geworden dan voorheen. Dit komt voornamelijk door het feit dat
wiskundeopgaven nu in talig gepresenteerde contexten aangeboden worden. In hoofdstuk 2 hebben we vervolgens geconstateerd dat schools tekstbegrip en de kennis van
schooltaalwoorden van invloed zijn op tekstbegrip bij wiskunde. Leerlingen moeten dus
taalvaardig zijn om zelfstandig de gepresenteerde teksten en opgaven te begrijpen. Een
groot deel van de les moeten leerlingen namelijk in staat zijn individueel met het wiskundeboek te werken, zoals gebleken is uit data verzameld in het NMPS-project “Interactie in
de multiculturele klas” (Van Eerde, Hajer, Koole en Prenger, 2002; zie bijlage 1)
Om een wiskundeopgave succesvol te kunnen oplossen, moeten leerlingen eerst de
opgave lezen en begrijpen. Als ze de wiskundetaak goed begrijpen, dan zal hun begrip
van het probleem hen leiden in de keuze van de wiskundige operaties die ze gaan gebruiken (Krulik, 1980). Tekstbegrip is de eerste stap in het wiskundig oplossingsproces en
daarom wordt lezen vaak als eerste genoemd in verschillende stappenplannen voor het
oplossen van wiskundeproblemen (Helwig, e.a. 1999; Pape 1998). Dit lezen en begrijpen
van wiskundeopgaven is een complexe, doelgerichte tekstverwerkingsactiviteit (DeCorte
en Verschaffel, 1991). In dit onderzoek willen we nagaan wat het lezen en begrijpen van
teksten uit het wiskundeboek nu precies moeilijk maakt.
We zijn geïnteresseerd in de rol die de eigenschappen van teksten in het leesproces in het
wiskundeonderwijs spelen. We willen nagaan of en waar de potentiële struikelblokken in
deze teksten zitten voor beoogde lezers van deze teksten (vmbo-brugklas-leerlingen). Om
deze vraag te kunnen beantwoorden, gaan we uit van het interactieve leesmodel van Van
Dijk en Kintsch (1983), zoals we in hoofdstuk 2 van dit proefschrift uiteen gezet hebben.
In navolging van Hacquebord (1989) onderscheiden we drie tekstverwerkingsniveaus:
het microniveau, het mesoniveau en het macroniveau. Met het microniveau verwijzen we
naar het begrip op het woord- en zinsniveau, met het mesoniveau naar het begrip van
zinnen/tekstgedeelten binnen de alinea en met het macroniveau naar het begrip van de
tekst als geheel (zie paragraaf 2.1, pagina 15).
We nemen de beschreven niveaus van tekstanalyse als uitgangspunt en proberen potentiële struikelblokken voor leerlingen die wiskundeteksten aan het lezen zijn op deze
niveaus te identificeren. We gaan er hierbij vanuit dat een tekstanalyse een afspiegeling
vormt van het lezen en verwerken van de tekst. Volgens deze benadering worden teksteigenschappen gerelateerd aan een procesmodel van verwerking. Op deze manier kunnen verwachtingen worden uitgesproken over de moeilijkheden die een lezer zal
ondervinden bij het begrijpen van de tekst. Als bijvoorbeeld uit de tekstanalyse blijkt dat
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een tekst veel voor de lezer moeilijke woorden bevat, dan kan verwacht worden dat de
lezer tijdens het verwerken van de tekst op het microniveau problemen zal ondervinden.
Deze analyse van verschillende tekstniveaus vindt in traditioneel leesbaarheidsonderzoek
niet plaats. In leesbaarheidsonderzoek wordt vaak geprobeerd de leesbaarheid weer te
geven in formules (Staphorsius, 1994). In de meeste onderzoeken naar deze leesbaarheid
is een poging gedaan om tot een objectieve procedure te komen. De meeste bekende formules richten zich op eigenschappen van de tekst die objectief meetbaar zijn, zoals de
gemiddelde lengte van woorden en van zinnen, de frequentie van woorden, het aantal
ingebedde zinnen. Een voorbeeld van zo’n formule, is de leesbaarheidsformule CLIB
(CITO LeesIndex voor het Basis en speciaal onderwijs) van Staphorsius en Krom (1985).
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde woordlengte, de gemiddelde zinslengte, de verhouding tussen het aantal frequente woordvormen en het totaal aantal
andere woorden, het aantal verschillende woordvormen in de eerste 250 woorden van een
tekst. De formules zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de begrijpelijkheid van tekst
correleert met bepaalde teksteigenschappen. De gemiddelde woordlengte en gemiddelde
zinslengte zijn variabelen die in de meeste formules voorkomen. Hoewel de formules
zich dus alleen richten op de oppervlaktekenmerken en niet op de vraag wat de lezer
moet doen bij het begrijpen van de tekst, hebben ze wel vaak een predictieve waarde voor
de begrijpelijkheid van teksten.
Om de eigenschappen van wiskundeteksten te onderzoeken zullen we een analyse
maken van het micro- en mesoniveau van de teksten. Het tekstuele macroniveau laten we
buiten beschouwing, omdat het op dit niveau ook gaat om buitentekstuele informatie,
namelijk de voorkennis van de lezer. Dit niveau is daarom niet alleen met behulp van een
tekstanalyse te onderzoeken.
3.1.1 Struikelblokken op het microniveau
Als we op zoek willen gaan naar potentiële talige struikelblokken op het microniveau, dan
hebben we het over problemen op niveau van de woorden van de tekst. Het hebben van
de juiste woordenschat is een cruciale voorwaarde voor het begrijpen van teksten (zie ook
hoofdstuk 2 van dit proefschrift). Woordkennis is voor een groot deel bepalend voor tekstbegrip (Freebody en Anderson, 1983; Bossers, 1992). De grootte van de woordenschat is
een voorspeller voor zowel succes bij begrijpend lezen als bij het leren in alle vakken.
Om mogelijke problemen op het woordniveau van de tekst te beschrijven, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende typen vocabulaire. In navolging van Cummins (1996) onderscheiden we dagelijkse woordenschat en zogenaamde
schoolwoordenschat. De dagelijkse woordenschat is onderdeel van het soort taalvaardigheid dat in alledaagse situaties nodig is (BICS: Basic Interpersonal Communicative
Skills) en schoolwoordenschat is onderdeel van de schoolse taalvaardigheid (CALP: Cognitive Academic Proficiency). Op grond van deze theorie van Cummins (1996) maken we
een onderscheid tussen dagelijkse woordenschat, en onderscheiden we binnen de schoolwoordenschat schooltaalwoorden en vaktaalwoorden:
• Dagelijkse woorden: woorden uit de context van het leven van alledag. Vaak zijn de
hoogfrequente dagelijkse woorden wel bij leerlingen bekend, hoewel ze niet alle
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betekenissen van zo’n woord beheersen. Leerlingen kunnen problemen hebben met
bijvoorbeeld onbekende laagfrequente dagelijkse woorden, laagfrequente synoniemen voor een bekend woord, beeldspraak of verbindings- en verwijswoorden (Hajer
en Meestringa, 1995)
Schooltaalwoorden: woorden die specifiek zijn voor schoolboeken en die in de interactie in de klas veel gebruikt worden. Dit zijn vaak abstracte begrippen en instructiewoorden (Hajer en Meestringa, 1995)
Vaktaalwoorden (wiskundewoorden): woorden die alleen in de context van een schoolvak, in dit geval de wiskunde, gebruikt worden. Deze woorden zijn vaak lastig door
hun wetenschappelijk perspectief, maar ook omdat ze in het dagelijks leven vaak een
andere betekenis hebben dan in het vak, de wiskunde. Als vaktermen uit moeilijke
samenstellingen bestaan kunnen ze voor leerlingen lastig zijn (Hajer en Meestringa,
1995).

Sommige leerlingen hebben te weinig kennis van schooltaalwoorden en vaktaalwoorden
om zonder problemen het onderwijs te kunnen volgen. De dagelijkse woorden zijn bij
leerlingen vaak wel ontwikkeld, omdat ze die verworven hebben in alledaagse situaties
buiten de school. Pas in schoolse situaties komen sommige leerlingen, waaronder vaak
allochtone leerlingen, in aanraking met het cognitief abstracte taalgebruik dat nodig is in
het onderwijs en komen ze in de gelegenheid schooltaalwoorden te leren (Hajer en Meestringa, 1995).
Naast het type woordenschat, speelt ook de frequentie waarmee een woord voorkomt een
rol bij het vaststellen van potentiële struikelblokken op het microniveau. Het gaat hierbij
om een gemiddelde frequentie van het aantal keren dat woorden in geschreven of gesproken taal voorkomen. Hoogfrequente woorden zijn woorden die veelvuldig voorkomen,
waardoor ze op incidentele wijze geleerd kunnen worden. Hierdoor zullen deze woorden
eerder tot de basiswoordenschat van leerlingen behoren. Laagfrequente woorden zijn
moeilijker te leren doordat ze minder voorkomen, het vaak abstracte woorden zijn, een
ongebruikelijke vorm (‘bagage’) hebben, of behoren tot formeel taalgebruik. Leerlingen
die in een rijk talig milieu opgroeien, worden met veel taalaanbod in veel mogelijke contexten en situaties geconfronteerd. Zij hebben dus meer kans om de hoogfrequente woorden incidenteel te leren.
In de Basiswoordenlijst van het Nederlands (De Kleijn en Nieuwborg, 1991) staan 2044
lemma’s met de meestvoorkomende of meest elementaire woorden van het Nederlands,
waarvan we mogen veronderstellen dat leerlingen in de brugklas van het voortgezet
onderwijs ze kennen. In een willekeurige tekst zullen de 1000 meest frequente woorden
van het Nederlands ongeveer 75% van het woordgebruik uitmaken. De 2000 meest frequente woorden zullen gemiddeld 80% van het woordgebruik in een willekeurige verzameling teksten dekken (Verhallen en Verhallen, 2003). Dit dekkingspercentage is een
belangrijke maat bij het vaststellen van de moeilijkheidsgraad van teksten (Andringa en
Hacquebord, 2000a). Voor het begrip van hoofdzaken moet 90% van de woorden uit een
tekst bekend zijn, voor begrip van details geldt een dekkingspercentage van 95% (De
Glopper, Schouten-van Parreren en Daalen-Kapteijns, 1993).

40

Hoofdstuk 3

Uit deze gegevens kunnen we concluderen dat voor het begrijpen van teksten uit de zaakvakken kennis van de meest voorkomende 2000 woorden dus niet voldoende is: het percentage bekende frequente woorden (80%) is niet voldoende om tot begrip te komen
(90%). Dit komt voornamelijk doordat in een vakleertekst naar schatting zo’n 25% tot
40% van alle gebruikte woorden uit laagfrequente woorden bestaat (Verhallen en Verhallen, 2003). Een deel van deze woorden zullen leerlingen wel kennen, maar een groot deel
van deze woorden zal voor leerlingen onbekend en daarom lastig zijn. Naast deze laagfrequente woorden vind je in zaakvakteksten natuurlijk ook veel schooltaalwoorden en vaktaalwoorden. Omdat de vaktermen dragers zijn van vakkennis, zijn ze voor leerlingen in
een onderwijssituatie vaak nieuw of zijn ze recent verworven.
In ons onderzoek naar potentiële struikelblokken binnen de wiskundeteksten is het goed
te bedenken dat wiskundeproblemen vaak bestaan uit korte tekstjes waarbij elk woord
belangrijke informatie verschaft voor het succesvol oplossen van het probleem. Het wiskundig register op het microniveau bestaat onder andere uit (1) woorden en termen die
binnen de wiskunde anders geïnterpreteerd worden dan in het dagelijks leven en uit (2)
specifieke wiskundige termen.
In de eerste plaats bestaat het wiskundig register dus uit lexicale elementen die uit de
alledaagse taal geleend worden en opnieuw worden geïnterpreteerd in een wiskundige
context. Dit zijn bijvoorbeeld woorden als ‘tafel’, ‘som’, ‘punt’, ‘veld’, .... Er moet bij deze
woorden een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de wiskundige en de dagelijkse betekenis van een term. Daarbij is de wiskundige betekenis meestal vastomlijnder
dan de dagelijkse betekenis, omdat in de wiskunde begrippen en eigenschappen goed
omschreven moeten worden.
Ten tweede komen in het wiskundig register woorden en termen voor die alleen of in de
eerste plaats in het domein van de wiskunde geïnterpreteerd worden. Het zijn veel technische termen (Pimm, 1987) die vaak afkomstig zijn uit het Grieks en Latijn, zoals parabool en coëfficiënt. Andere typische wiskundige vaktermen zijn bijvoorbeeld vierkantswortel, evenredig, richtingscoëfficiënt, stelsel, middelloodlijn, histogram. Naast geïsoleerde
vocabulaire items, moeten we ook denken aan vaak gebruikte uitdrukkingen als de grootste gemeenschappelijke deler en als en alleen als. In navolging van Steinert (1991) zouden we
bovendien kunnen stellen dat symbolen, formules, modellen en schema’s, tabellen en
grafieken ook tot de vaktaalcomponent van het register behoren.
Tot slot zien we dat in relatie tot het wiskundig register bepaalde schooltaalwoorden vaker
voorkomen dan binnen andere vakken, zoals bijvoorbeeld: gelijk aan, als ... dan, daaruit
volgt, alle, sommige, ... Buiten de vaktaal waarmee wiskundetaken opgebouwd worden,
moeten leerlingen vertrouwd raken met de beschrijvende schooltaal waarin over het wiskundig handelen gesproken wordt met termen als: definitie, eigenschap, kenmerk, verklaar
..., bereken..., los op ..., construeer ..., vraagstuk en specifieke visuele taal van tekeningen en
wiskundige voorstellingen.
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3.1.2 Struikelblokken op het mesoniveau
Om de potentiële talige struikelblokken bij wiskundeteksten te inventariseren, moeten
we niet alleen naar het woordniveau van de tekst kijken. Zoals we uit de theorie over het
leesproces kunnen afleiden is de informatie op het microniveau niet de enige informatie
die de lezer gebruikt om tot begrip van een tekst te komen. Ook de informatie op het
mesoniveau speelt een rol. Als deze informatie op het mesoniveau niet goed verwerkt
wordt, bijvoorbeeld omdat deze te onduidelijk is, dan kost het de lezer moeite om de verschillende tekstonderdelen tot een samenhangend geheel te verbinden en is de tekst
moeilijker te begrijpen. Om te analyseren wat het lezen en begrijpen van wiskundeteksten moeilijk maakt, moeten we ook de mogelijke struikelblokken op het mesoniveau
beschrijven.
Op het mesoniveau moet een lezer de informatie uit verschillende zinnen/tekstgedeelten
adequaat combineren om tot begrip van het een geheel te kunnen komen. De lezer moet
hierbij afleidingen kunnen maken en tekstverbanden kunnen begrijpen. Op dit niveau is
sprake van een interactie tussen lagere- en hogere-orde processen: kennis en automatische verwerking van met name functiewoorden zoals verbindingswoorden, anafora en
signaalwoorden enerzijds en het maken van inferenties anderzijds. Het is cruciaal dat
een lezer in staat wordt gesteld om deze verbindingen goed te leggen, daarom helpt het
de lezer wanneer de tekst aanwijzingen bevat die de relaties tussen de informatie-eenheden expliciteren.
Allereerst kunnen zinnen pas begrepen worden als de context van zo’n zin duidelijk is.
Een zin als ‘Hij komt morgen om 10 uur naar me toe’ is pas te begrijpen als we weten
naar welke referenten de elementen hij, morgen, 10 uur en me verwijzen. De situationele
context helpt in dit geval de lezer om coherentie tot stand te brengen. Opeenvolgende zinnen in een tekst hangen met elkaar samen doordat ze naar dezelfde entiteiten verwijzen
(referentiële coherentie) en doordat er bepaalde inhoudelijke relaties tussen die zinnen
bestaan (relationele coherentie).
Bij referentiële coherentie gaat het om elementen die binnen een tekst verwijzen naar
dezelfde entiteit. Deze coherentie wordt door onder andere definiete naamwoordgroepen
en pronomina uitgedrukt (Bos-Aanen, Sanders en Lentz, 2001). De begrijpelijkheid van
een tekst wordt beïnvloed door de toegankelijkheid van de referent. Hoe toegankelijk een
referent is, hangt af van de vraag hoe sterk die referent op de voorgrond staat. Als bijvoorbeeld de referentiële afstand tussen twee uitingen groot is, dan is de referent minder toegankelijk voor de lezer waardoor deze meer moeite zal hebben met het begrijpen van de
relatie (Ehrlich en Rayner, 1983). Uit onderzoek van Verhoeven (1991) blijkt dat leerlingen verwijzingen naar tijd, personen, ruimte relatief eenvoudig te begrijpen vinden. Verwijzingen naar tekstgedeelten vinden ze moeilijker, en verwijzingen naar handelingen en
gebeurtenissen die in de tekst beschreven worden complex, omdat daarbij een groot
beroep wordt gedaan op het werkgeheugen van lezers.
Relationele coherentie wordt in de regel beschreven in termen van coherentierelaties
(Sanders, Spooren en Noordman, 1992) zoals oorzakelijke, temporele, contrastieve en
concessieve relaties. Sanders en Noordman (2000) constateerden dat zowel het type
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coherentierelatie als de markering van die relatie de tekstverwerking beïnvloedt. Een
sterk organiserende relatie als een probleemoplossingsrelatie bleek te leiden tot snellere
verwerking en ook een betere reproductie dan die het geval was bij een zwak organiserende coherentierelatie zoals de opsommingrelatie. Explicitering van de coherentierelatie
zorgde voor een snellere verwerking van de tekst, maar had geen effect op de reproductie.
Hajer en Meestringa (1995) hebben een beschrijving gegeven van de moeilijkheid van
schoolboekteksten en de moeilijkheden die allochtone leerlingen ondervinden met deze
teksten. Zij stellen dat in schoolboeken veel reeks relaties, oorzaak-gevolg relaties, middel-doel relaties, tegenstelling-afzwakking relaties en reden-verklaring relaties voorkomen. Vooral de oorzaak-gevolg relaties worden in een schoolboektekst vaak impliciet
gelaten. Hajer en Meestinga (1995) constateren dat NT2-leerlingen vooral fouten maken
als hen gevraagd wordt naar impliciete relaties in een tekst. Voor NT2-leerlingen die problemen ondervinden met de schoolboekteksten zullen deze problemen toenemen als ze
vragen bij deze teksten moeten beantwoorden.
In het proces van top-down en bottom-up verwerking spelen coherentierelaties dus een
belangrijke rol. Niet alleen de aard van de coherentierelaties is van invloed op het leesproces, ook de wijze waarop structuur en relaties in de tekst expliciet worden gemaakt is van
belang (Sanders en Spooren, 2002). Als de verbanden tussen de zinnen expliciet worden
gemaakt door bijvoorbeeld signaalwoorden, markeringen, kopteksten, titels en paragraafindeling, dan wordt de lezer geholpen met het verwerken van de tekst. Vooral wanneer de lezer de voorkennis ontbeert die voor het begrijpen van de tekst wenselijk is,
hebben expliciete relaties een duidelijke, steunende rol (Land, Sanders, Lentz en Van den
Bergh, 2002).
Daarnaast is de informatie die letterlijk in een tekst staat meestal niet voldoende om de
tekst te begrijpen. Het is vaak nodig om zogenoemde inferenties te maken. De lezer
gebruikt dan zijn wereldkennis om informatie toe te voegen aan de tekst.
Uit onderzoek is gebleken dat er verschillende struikelblokken te vinden zijn op het
mesoniveau in het specifieke geval van wiskundeteksten (Shuard en Rothery, 1984). Op
het mesoniveau bestaat het wiskundig register onder andere uit (1) karakteristieke zinsbouw en (2) argumentatieregels en stijlen.
Shuard en Rothery (1984) stellen dat in wiskundeteksten vaak complexe zinsconstructies
worden gebruikt. Het taalgebruik van de wiskunde is vaak zeer gecomprimeerd en
abstract (Steinert, 1991). Zinnen zijn bijvoorbeeld vaak gedepersonaliseerd: de steen is
gewogen (door het gebruik van een passief) of beschouw de volgende vergelijking (door het
gebruik van een imperatief). Een ander specifiek syntactisch kenmerk zien we bijvoorbeeld in het gebruik van implicatieconstructies. Het woord ‘als’ wordt in de wiskunde dan
ook nauwelijks in andere dan conditionele zin gebruikt. Daarnaast komen er bijvoorbeeld
veel passieve zinnen in voor, wordt er vaak gebruik gemaakt van logische implicaties
(zoals ‘als...dan...’) en komen comperatieven in structuren als ‘groter dan’, ‘minder dan’,
‘evenveel als’ ‘drie keer meer dan’ vaak voor.
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In het wiskundig register wordt ook gebruik gemaakt van specifieke argumentatieregels
en stijlen. Er wordt veel gebruik gemaakt van metaforen, bijvoorbeeld als gesteld wordt
de functie is een machine of als er gesproken wordt over de helling op een bepaald punt in
een curve (Pimm, 1987).
Ook de structuur van de wiskundeopgave is een potentieel struikelblok in wiskundeteksten (DeCorte en Verschaffel, 1991). DeCorte en Verschaffel constateerden dat de semantische structuur van een opgave als ‘Jan heeft 3 appels, Kees heeft er 5 meer, hoeveel appels
heeft Kees?’ door leerlingen veel moeilijker wordt gevonden dan ‘Jan heeft 3 appels, Kees
heeft er 5, hoeveel appels hebben ze samen?’, terwijl voor beide operaties 3 en 5 moeten worden opgeteld. De onderliggende structuur waarin de informatie op het mesoniveau wordt
gepresenteerd bepaalt hier voor leerlingen het probleem. Uit verder onderzoek is gebleken dat als de structuur van de opgave expliciet aanwezig is, leerlingen beter presteren bij
het oplossen van redactieopgaven. DeCorte en Verschaffel (1991) geven hiervoor als verklaring dat leerlingen steun ondervinden van een herkenbare structuur bij het begrijpen
van de opdracht: zij zijn minder afhankelijk van de informatie die op het microniveau
wordt aangeboden.
3.2

Onderzoeksvragen

Het tekstbegrip van wiskundige opgaven zou een probleem kunnen vormen voor leerlingen. Om meer inzicht te krijgen in de linguïstische aspecten van het wiskundeboek,
wordt in dit hoofdstuk een analyse van een hoofdstuk uit het wiskundeboek Moderne Wiskunde gepresenteerd. Centraal staat daarbij de vraag welke eisen aan de tekstbegripvaardigheid van leerlingen worden gesteld om wiskundesommen te begrijpen.
De eerste vraag in dit onderzoek luidt:
Welke potentiële struikelblokken zijn er op het microniveau van de wiskundeteksten voor
vmbo-brugklas-leerlingen?
De tweede vraag luidt:
Welke potentiële struikelblokken zijn er op het mesoniveau van de wiskundeteksten voor
vmbo-brugklas-leerlingen?
We maken een inventarisatie van de tekstkenmerken op het micro- en mesoniveau van
teksten uit het wiskundeboek. In de volgende paragraaf zullen we eerst een beeld schetsen van de gebruikte wiskundemethode, voor we overgaan tot het beschrijven van de analysemethoden en de resultaten daarvan.
3.3

Materiaal

De gepresenteerde analyse heeft betrekking op hoofdstuk 5 uit deel 1 van methode
Moderne Wiskunde. In dit hoofdstuk wordt het onderwerp Grafieken behandeld. De keuze
voor dit hoofdstuk is gemaakt, omdat dit hoofdstuk behandeld werd in de lessen die door
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het NMPS-project zijn opgenomen en geanalyseerd. In het NMPS-project werd op College De Zon deel 1 mavo-havo (vwo) van de methode Moderne Wiskunde gebruikt en op
het Regenboog College deel 1 vbo-mavo. Eerst geven we een korte beschrijving van de
gehele methode.
3.3.1 De wiskundemethode
De gebruikte methode Moderne Wiskunde is een wiskundemethode die wordt uitgegeven
door Wolters Noordhoff. De methode biedt leer- en onderwijsmiddelen voor alle onderwijsfasen: de basisvorming, het vmbo en de Tweede Fase. In 2003 is de 8e editie van deze
methode al op de markt verschenen, maar in dit onderzoek is de 7e editie uit 1998
gebruikt.
De methode bestaat uit verscheidene werkboeken voor verschillende niveaus van het
secundair onderwijs. Voor elke klas en voor elk schooltype biedt Moderne Wiskunde een
eigen boek, voorzien van ondersteunend materiaal. Voor elk leerjaar zijn er verschillende
paralleldelen. In de 7e editie uit 1998 zijn er voor klas 1 en 2 vier paralleldelen: vbo, vbomavo, mavo-havo(vwo) en havo-vwo. Deze delen hebben een inhoudelijke overlap, zodat
overstappen van het ene deel naar het andere deel altijd mogelijk is. Dit is gedaan door
gebruik te maken van een ‘dakpanconstructie’: in de onderbouw bevat ieder hoofdstuk
twee pagina’s verbreding en/of verdieping, de ‘Plusparagraaf’. Hierin staat de extra stof
die een overstap naar een ‘hoger’ deel mogelijk maakt.
De bedoeling van uitgever Wolters Noordhoff is dat Moderne Wiskunde een methode is,
waarin gewerkt wordt volgens de principes van de Realistische Wiskunde (Staal, persoonlijke communicatie, 10 november 1999). Door gebruik te maken van contextuele opdrachten willen de auteurs de leerlingen uitdagen iets te leren dat ze ook in het dagelijks leven
kunnen gebruiken. De auteurs hadden de intentie om bij het beschrijven van de contexten
niet te lange verhaaltjes te schrijven en niet te veel moeilijke woorden te gebruiken (Staal,
persoonlijke communicatie, 10 november 1999). Daarbij is overigens niet stilgestaan bij
multiculturele aspecten in deze contexten. Wel zijn namen van allochtonen gebruikt in de
opgaven, ontleend aan de onderwijspraktijk van de auteurs. Deze auteurs zijn alle van
Nederlandse afkomst en werken vaak als docent in het voortgezet onderwijs.
Elke paragraaf begint met een opgave waarin nieuwe stof wordt aangeboden. Daarna
volgt een stukje theorie waarin deze stof ‘bevestigd’ wordt. De Realistische Wiskunde in
Moderne Wiskunde wordt zichtbaar in de contexten die gekozen zijn voor de opgaven. In
de methode Moderne Wiskunde worden geen sommen zonder context aangeboden. Er
zijn dus geen rijtjes met sommen in het wiskundeboek te vinden.
Moderne Wiskunde is een kleurrijk wiskundeboek. Elke paragraaf beslaat precies twee
bladzijden en de structuur van de hoofdstukken is weerspiegeld in het kleurgebruik van
de pagina’s:
• De basisinhoud staat op de witte bladzijden.
• De samenvatting en de toetsafdeling staan op roze bladzijden.
• De differentiatieparagrafen staan op gele bladzijden.
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De inhoud die leerlingen zouden moeten kennen staat binnen een rood tekstkader. De
informatie die de leerlingen zouden moeten kunnen toepassen wordt weergegeven in een
blauw tekstkader. Alle teksten die geen onderdeel van een wiskundetaak zijn (bijvoorbeeld de introductie op het hoofdstuk) worden met een blauwe lijn in de marge aangegeven. Verder staan er veel illustraties in het wiskundeboek: zowel foto’s als tekeningen
worden gebruikt. Wat betreft de lay-out van de pagina’s kunnen we vaststellen dat
Moderne Wiskunde een rustige en heldere bladspiegel kent. De opgaven zijn goed geconstrueerd: het is duidelijk wanneer de vragen voor de leerlingen beginnen en wat tot de
introductie behoort.
3.3.2 De delen van de wiskundemethode
Zoals gezegd zijn er in de 7e editie van Moderne Wiskunde (Breugel e.a., 1998; Van den
Born e.a., 1998) voor klas 1 vier paralleldelen in de methode Moderne Wiskunde: er is een
vbo-deel, vbo-mavo-deel, mavo- havo(vwo)-deel en havo-vwo-deel. Deze delen zijn elk
weer verdeeld in twee leerboeken: een a-boek en een b-boek. Het a-boek bestaat uit tien
hoofdstukken, bedoeld voor de eerste twee trimesters en het b-boek bevat vijf hoofdstukken, bedoeld voor het derde trimester.
Over het algemeen kunnen we stellen dat de verschillen tussen het vbo-mavo- en het
mavo-havo-deel niet groot zijn: in beide boeken worden dezelfde opgaven en instructieblokjes aangeboden. Alleen de volgorde waarin deze opgaven en instructie in het hoofdstuk worden gepresenteerd, verschilt soms. Bij het mavo-havo-deel staan af en toe ook
wat extra deelvragen bij een opgave.
Ook is er inhoudelijk een aantal kleine verschillen op te merken. Deze hebben alle doorgaans betrekking op de manier waarop de stof wordt gepresenteerd. Van mavo-havo-leerlingen wordt verwacht dat leerlingen de theorie eerst zelf ontdekken. In het mavo-havodeel maken de leerlingen twee opgaven voordat ze de theorie krijgen en krijgen ze één
opgave om de theorie op toe te passen. De vbo-mavo-leerlingen worden vaak meer aan de
hand genomen bij de introductie van nieuwe stof: in dit deel wordt er vaak voor gekozen
om eerst de theorie uit te leggen, waarna leerlingen zelf opdrachten mogen maken. Van
de mavo-havo-leerlingen verwachten de auteurs waarschijnlijk dat zij beter in staat zijn
om de wiskunde zelf te ontdekken dan de vbo-mavo-leerlingen.
3.3.3 De opbouw van het vbo-mavo deel
In deze analyse zullen wij ons richten op een hoofdstuk uit het a-boek van het vbo-mavodeel (Breugel e.a., 1998). In dit deel worden verschillende onderwerpen behandeld. Leerlingen maken kennis met ruimtelijke figuren, ze leren werken met verhoudingen en procenten, en worden voorbereid op het aflezen en verwerken van informatie in grafieken,
waar ze in hoofdstuk 5, 7 en 12 mee aan de gang gaan. Elk hoofdstuk heeft dezelfde
opbouw. Na de titelpagina van het hoofdstuk, met daarop een korte kolom met informatie
over het hoofdstuk, begint de eerste paragraaf. Zoals gezegd beslaat elke paragraaf precies twee bladzijden. De indeling van een hoofdstuk ziet er als volgt uit:
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De Instap (duur: dertig minuten).
Elk hoofdstuk begint met een Instap-paragraaf waarin het onderwerp van het hoofdstuk geïntroduceerd wordt. Het is mogelijk dat de leerlingen deze instapopgaven zelfstandig maken, maar er kan ook in de klas over gepraat worden.
Vijf paragrafen waarin de inhoud wordt behandeld. (duur: vijf lessen).
Op een inductieve wijze wordt vervolgens in de volgende paragrafen de te leren stof
geïntroduceerd: leerlingen komen door allerlei opdrachten eerst met aspecten van het
onderwerp in aanraking en krijgen pas later de theorie gepresenteerd. De belangrijke
stof wordt in gekleurde kaders aangegeven: in rode kaders staat de stof die de leerlingen moeten leren, in blauwe kaders de stof die ze moeten kunnen toepassen.
Samenvatting van de inhoud die in het hoofdstuk wordt besproken en behandeld.
De samenvatting is ook verdeeld in stof die de leerlingen moeten leren en in stof die
ze moeten kunnen toepassen.
Testbeeld (duur: dertig minuten, kan in combinatie met de samenvatting).
Na de samenvatting van het hoofdstuk kunnen leerlingen een diagnostische toets
maken. Leerlingen kunnen hun eigen kennis van de inhoud testen door de problemen op te lossen die in de toetsparagraaf wordt aangeboden.
Extra Oefeningen (duur: één les voor de Extra Oefeningen).
Leerlingen kunnen afhankelijk van de toetsuitkomst herhalingsopdrachten of verdiepingsopdrachten uitvoeren. De oefeningen dienen als voorbereiding op de definitieve test.
Gemengde Oefeningen.
Oefeningen waarvoor de leerlingen meer inzicht in de inhoud nodig hebben.
Plusparagraaf.
Deze paragraaf geeft de leerling een kans om moeilijkere oefeningen te maken.

Samen met de les waarin het proefwerk gemaakt wordt, heeft een docent dus ongeveer
acht lessen nodig om één hoofdstuk uit het wiskundeboek te behandelen.
3.3.4 Het geanalyseerde hoofdstuk
Onze analyse zal zich richten op één hoofdstuk van het beschreven wiskundeboek: hoofdstuk 5 uit het a-boek van het vbo-mavo-deel van Moderne Wiskunde. Dit hoofdstuk is
namelijk behandeld in de lessen die op video opgenomen zijn in het kader van het eerder
genoemde NMPS/NWO-project “Interactie in de multiculturele klas”. In dit 5e hoofdstuk
komen de leerlingen voor het eerst in aanraking met het onderwerp ‘grafieken’.
De Instap, waar het hoofdstuk mee begint, gaat over de functie van grafieken in het algemeen. In deze eerste paragraaf van het hoofdstuk hoeven leerlingen slechts globaal naar
grafieken te kijken. In de paragraaf worden de basisconcepten ‘stijgen’, ‘dalen’ en ‘constant
blijven’ geïntroduceerd. Leerlingen moeten in grafieken aan kunnen geven of de lijn
stijgt, daalt of constant blijft. In de volgende paragraaf leren leerlingen om grafieken af te
lezen. Welk getal op de verticale hoort bij welk getal op de horizontale as? Vanaf de derde
paragraaf moeten leerlingen zich meer op details concentreren. Leerlingen moeten dan
bijvoorbeeld kijken of de grafiek snel of langzaam stijgt. In de laatste twee paragrafen van
hoofdstuk 5 moeten leerlingen zelf grafieken tekenen. Ze krijgen instructies over de indeling van een assenstelsel.
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Na de basisstof eindigt het hoofdstuk met extra stof: de samenvatting, het testbeeld (een diagnostische toets), een tussendoortje (een toepassing van de stof), extra oefeningen (gebaseerd
op de basisstof), gemengde opdrachten (opdrachten die iets moeilijker zijn dan de opdrachten uit de basisstof) en een plusparagraaf (met nieuwe stof). Deze structuur vinden we –
zoals we hiervoor al zagen – in elk hoofdstuk, wat voor leerlingen heel herkenbaar is.
De samenvatting bestaat eigenlijk uit alle bijeengebrachte instructieblokjes die in de basisstof van het hoofdstuk zijn gebruikt. De meeste instructieblokjes zijn letterlijk uit het
hoofdstuk overgenomen: de rode of blauwe titel verwijst naar het soort instructie. Het is
dan ook opvallend dat er ook een extra instructieblokje aan de samenvatting is toegevoegd, namelijk over het ‘assenstelsel’. Hier wordt de leerlingen voor de eerste keer expliciet verteld dat ze bij het tekenen van een assenstelsel langs beide assen getallen moeten
zetten volgens bepaalde conventies. In de basisstof van het hoofdstuk komt dit verder niet
aan de orde, maar in de Plusparagraaf (die alleen bedoeld is voor leerlingen die moeilijker
opgaven aankunnen) komt dit blokje wel voor. Het is dus vreemd dat deze instructie in
de samenvatting terecht komt, hoewel de stof ook voor leerlingen die de basisstof moeten
kennen zeker interessant en belangrijk is. Verder zien we ook dat de tekst die bij het
blokje ‘Hoe teken je een grafiek bij een tabel?’ anders is dan de tekst die bij de oorspronkelijke instructie werd gebruikt. In deze tekst wordt namelijk voor het eerst gezegd waarom
je een zaagtand moet gebruiken. De samenvatting wil dus uitgebreider zijn dan de basisstof in het hoofdstuk.
In de Gemengde Opdrachten wordt hogere moeilijkheidsgraad van de opdrachten vooral
bepaald doordat er andere (minder bekende) situaties in de opgaven worden beschreven.
In de paragraaf met Plusopdrachten wordt ook nieuwe stof geïntroduceerd: er wordt de
leerlingen duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van het niet tekenen van een zaagtand
in een grafiek en ze leren omgaan met ontbrekende waarden. Leerlingen moeten in grafieken proberen te achterhalen wat er fout is gegaan. Alleen in de laatste opdrachten moeten ze zelf een grafiek met zaagtand en ontbrekende waarden tekenen.
In dit hoofdstuk worden nieuwe elementen eerst terloops geïntroduceerd, voordat de
aandacht van de leerling expliciet op dit nieuwe element wordt gevestigd. Leerlingen krijgen dus eerst de mogelijkheid om zelf deze nieuwe informatie te verwerken en zelf op
onderzoek uit te gaan om zo inzicht te verkrijgen.
Over het algemeen kunnen we stellen dat de structuur van het hoofdstuk goed wordt
gemarkeerd. Elke paragraaf bestaat uit precies twee bladzijden en boven elke paragraaf
staat een duidelijk nummer. Bovendien geeft de titel van de paragraaf steeds goed het
centrale onderwerp weer.
3.3.5 De wiskundeteksten
We hebben hiervoor al een onderscheid gemaakt tussen twee soorten teksten in het wiskundeboek: de opgaventeksten en instructieve teksten. Onder opgaventeksten verstaan
we alle teksten waarin de context en de deelvragen van de opgave worden gepresenteerd.
Met instructieve teksten bedoelen we de korte stukjes informatieve tekst (instructieblokjes) die hier en daar in het hoofdstuk, maar vooral in de samenvatting voorkomen.
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De informatie van de opgaventeksten kent doorgaans een heldere structuur, namelijk één
of twee introducerende zinnen waarin de context wordt geschetst en daarna één of twee
zinnen waarin de daadwerkelijke opgave wordt ingeleid. Een voorbeeld van een dergelijk
stramien is bijvoorbeeld: Elk jaar op zijn verjaardag wordt Peter gemeten. Hiernaast zijn al
zijn lengten in een grafiek gezet. Na deze introductie begint de eerste deelvraag. Meestal
worden er vier deelvragen bij een opgave gesteld.
De wiskundige opgaven in Moderne Wiskunde worden alle gepresenteerd in contexten uit
het dagelijkse leven. Deze context wordt op een taalkundige manier geconstrueerd. Een
paar zinnen aan het begin van elk probleem beschrijven de situatie waarbinnen het wiskundige probleem moet worden opgelost. We hebben een inventarisatie van de gebruikte
contexten per opgave en instructietekst uit het hoofdstuk Grafieken gemaakt. De resultaten worden weergegeven in Tabel 18.
Tabel 18

Contexten in opgaven en instructieteksten gebruikt in de basisstof van hoofdstuk 5
uit van Moderne Wiskunde, deel 1a vbo-mavo

Contexten in Basisstof
Weer
Gewicht
Hartslag / Polsslag
Lengte
Tijd – Afstand Sporter
Humeur
Inhoud olietank
Lichaamstemperatuur
Waterverbruik

Frequentie van voorkomen
14
4
2
2
2
1
1
1
1

Zoals we in Tabel 18 kunnen zien is er geen duidelijk overkoepelend thema in het hoofdstuk Grafieken gekozen. Uit de tabel kunnen we ook aflezen dat in de basisstof de meeste
contexten over het meten van de temperatuur gaan. Natuurlijk hebben alle leerlingen
dagelijks met de temperatuur en het weer te maken, maar toch is deze uitkomst verrassend in het licht van het doel van de wiskundemethode: dat leerlingen worden uitgedaagd
door contexten die ze herkennen uit hun dagelijks leven.
3.4

Analysemethode

Om de potentiële talige struikelblokken op het micro- en mesoniveau van de wiskundeteksten te identificeren zijn eerst alle opgaven en instructieteksten van de basisstof van
hoofdstuk 5 uit het vbo-mavo boek via een scanner en OCR (optical character recognition)
overgenomen en digitaal als tekst opgeslagen. Alle wiskundeteksten uit de basisstof en de
samenvatting zijn onderzocht. Dit zijn 30 wiskundeteksten: 23 opgaven en 7 instructieve
teksten. De wiskundeteksten zijn relatief kort: ze bestaan uit gemiddeld 8,8 zinnen per
tekst. In totaal zijn er 264 zinnen met daarin 2545 woorden geanalyseerd. Dit geeft een
gemiddelde van 9,6 woorden per zin. Een woord bestaat gemiddeld uit 4,4 letters.
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3.4.1 Microanalyse
Om de potentiële struikelblokken op het microniveau te identificeren, is gebruik gemaakt
van het elektronische tekstanalyseprogramma Textscreen. Dit programma is ontwikkeld
door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Met dit programma is de ‘dekkingsgraad’ van de teksten uit het wiskundeboek berekend. Deze dekkingsgraad van de teksten
uit het wiskundeboek geeft het percentage woorden weer dat voorkomt in de twee
gebruikte externe criteria. Met ‘het percentage woorden’ wordt hier ‘het percentage
woordtokens’ bedoeld (het totaal aantal woorden dat voorkomt), te onderscheiden van
woordtypen (het aantal verschillende woorden dat voorkomt). Als externe criteria zijn twee
woordenlijsten gebruikt
De eerste woordenlijst – verder Lijst 1 genoemd – bestaat uit de woordenlijst die gepubliceerd is in het Basiswoordenboek Nederlands. Dit woordenboek bevat de 2044 meest frequente woorden uit het Nederlands (lemma’s). Van leerlingen uit de brugklas van het
vmbo mag verwacht worden dat ze de woorden uit dit woordenboek kennen.
De tweede woordenlijst – verder Lijst 2 genoemd – is gebaseerd op dit Basiswoordenboek,
maar is uitgebreid met de “sluis 1”-woorden uit de Streefwoordenlijst voor de Basisvorming
(Hacquebord en Struiving, 1998). Deze lijst richt zich – in tegenstelling tot de hierboven
genoemde Basiswoordenlijst – specifiek op de woordenschat van leerlingen in de basisvorming. De Streefwoordenlijst is samengesteld op basis van de bronlijst van Schrooten
en Vermeer (1994) en een corpus van woorden uit schoolboeken uit de Basisvorming. Op
deze manier is een lijst tot stand gekomen van woorden die leerlingen nodig hebben in
de basisvorming. De woorden in de Streefwoordenlijst zijn op basis van frequentiegegevens ingedeeld in vier sluizen: woorden uit sluis 1 komen frequent voor en zijn daarmee
gecategoriseerd als ‘gemakkelijk’, terwijl woorden uit sluis 4 laagfrequent zijn en daarmee ‘moeilijk’. Een hoger sluisnummer duidt dus op een afname in de frequentie waarmee het woord voorkomt. In deze analyse hebben we alleen de woorden uit sluis 1 aan de
woorden uit het Basiswoordenboek Nederlands toegevoegd, omdat we een wiskundeboek
uit het eerste leerjaar van het vmbo willen onderzoeken.
Door de dekkingsgraad van de teksten met deze twee woordenlijsten te berekenen, kon
worden vastgesteld welke woorden in de wiskundeteksten niet gedekt worden, waarbij
niet-gedekt betekent dat het woord niet is opgenomen in de gebruikte woordenlijsten en
dus niet als bekend verondersteld hoeft te worden bij een brugklasleerling.
Na de berekening van de twee dekkingspercentages, hebben we de niet-gedekte (en dus
niet-frequente) woorden uit beide lijsten nader bekeken om inzicht te krijgen in de aard
van de potentiële struikelblokken op het microniveau van de teksten. De niet-gedekte
woorden hebben we ingedeeld in de eerder beschreven categorieën dagelijkse woorden,
schooltaalwoorden of wiskundewoorden. In de praktijk is deze indeling niet geheel eenduidig. Tot de schooltaalwoorden hebben we de woorden gerekend die ook in andere
schoolboeken voor zouden kunnen komen en tot de wiskundewoorden rekenden we
woorden die als specifiek voor het domein wiskunde gezien konden worden. Door de
woorden zo in te delen, konden we vaststellen in welke categorie de meeste niet-frequente woorden voorkwamen.

50

Hoofdstuk 3

3.4.2 Mesoanalyses
De potentiële struikelblokken op het mesoniveau zijn bepaald door raadpleging van een
panel. Dit panel bestond uit vijf leden: vier letterenstudenten uit Groningen en de onderzoeker. De analyse van het mesoniveau bestond uit vier fasen die we hieronder zullen
beschrijven.
Fase 1: intuïtieve beoordeling
In deze fase kreeg het panel alle teksten (zowel de opdrachtteksten als de instructieve teksten) voorgelegd met de vraag alle mogelijke struikelblokken voor leerlingen op het
mesoniveau aan te wijzen. De beoordelaars noteerden tijdens een individuele beoordelingsronde welk probleem ze in de teksten aantroffen, waar dit probleem in de tekst zich
bevond en waarom zij dachten dat dit tekstuele aspect voor vmbo-brugklasleerlingen lastig zou kunnen zijn.
Fase 2: vaststellen van de problemen en categorieën
Vervolgens zijn alle door de vijf deelnemers van het panel genoemde problemen door de
onderzoeker verzameld. Problemen die door meerdere panelleden waren genoemd, zijn
teruggebracht tot één probleem en problemen die slechts door één of enkele panelleden
werden genoemd, zijn in een discussieronde met het hele panel besproken om vast te
stellen of het daadwerkelijk om een potentieel struikelblok zou gaan of niet. Op deze
wijze zijn alle genoemde problemen besproken en is een definitieve lijst van mogelijke
struikelblokken vastgesteld.
Tevens heeft de onderzoeker in deze fase van de analyse een codeerschema met categorieën voor de genoemde problemen ontwikkeld. Dit is gedaan door de door het panel
genoemde problemen in te delen op basis van in de literatuur beschreven fenomenen.
Op deze manier is gepoogd een dekkend codeerschema te ontwikkelen, waarmee alle
struikelblokken gekarakteriseerd konden worden. We zullen de ontwikkeling van het
codeerschema toelichten in de volgende paragraaf.
Fase 3: categoriseren van alle vastgestelde problemen
Vervolgens hebben alle panelleden in een tweede individuele beoordelingsronde de definitief vastgestelde tekstuele struikelblokken op de gezamenlijke lijst gelabeld met de
labels uit het door de onderzoeker ontwikkelde codeerschema.
Fase 4: overeenstemming over de gekozen categorieën
Nadat het panel in een eerste individuele ronde de hoofdcategorieën en subcategorieën
aan de genoemde problemen had toegekend, zijn deze labels door de onderzoeker per
probleem bekeken. De labels van de verschillende panelleden zijn per probleem verzameld en samengevoegd. De overeenstemming tussen de panelleden bij het toekennen
was op de hoofdcategorieën groot, maar varieerde op het niveau van de subcategorieën.
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Deze verschillen zijn in een discussieronde opnieuw bekeken. Op deze manier is over
alle categorieën en subcategorieën overeenstemming bereikt.
3.4.3 De ontwikkeling van het codeerschema
In deze paragraaf zullen we aan de hand van voorbeelden laten zien hoe het codeerschema tot stand is gekomen. Van de potentiële struikelblokken die door het panel zijn
gerapporteerd is bekeken welk tekstueel aspect de bron vormt van het probleem. In paragraaf 3.1.2 hebben we beschreven welke potentiële struikelblokken uit de literatuur
bekend zijn. Op basis van deze literatuur is een codeerschema ontwikkeld waarmee de
diverse struikelblokken kunnen worden geclassificeerd. In dit schema worden de volgende hoofdcategorieën en eventuele subcategorieën onderscheiden.
Referentiële coherentie
Zoals gezegd gaat het bij het referentiële coherentie om uitingen die binnen een tekst
verwijzen naar de zelfde referent. Binnen deze hoofdcategorie hebben we verschillende
subcategorieën onderscheiden.
Referentiële coherentie door aanwijzende voornaamwoorden
In deze subcategorie nemen we alle verwijzingen door middel van aanwijzende voornaamwoorden op. We onderscheiden twee situaties waarin referentiële coherentie tot
stand komt door middel van een aanwijzend voornaamwoord. In de ene situatie verwijst
het aanwijzend voornaamwoord naar de voorafgaande zin en in de andere situatie verwijst het aanwijzend voornaamwoord naar het antwoord op een voorafgaande vraag. In
Opgave 12, uit paragraaf 3 zien we beide fenomenen voorkomen.
Voorbeeld 1: Opgave 12
a Wie groeide tussen 6 en 8 jaar het snelst?
b Hoe kun je dat aan de grafieken zien?
c De grafiek van Niels gaat na zijn veertiende langzamer stijgen.
Wat betekent dit?

In deelvraag b Hoe kun je dat aan de grafieken zien? verwijst ‘dat’ naar de vraag: Wie groeide
tussen 6 en 8 jaar het snelst? Hierbij verwijst het aanwijzend voornaamwoord dus naar het
antwoord op deelvraag a. En in deelvraag c Wat betekent dit? verwijst ‘dit’ naar: De grafiek
van Niels gaat na zijn veertiende langzamer stijgen. Hierbij verwijst het aanwijzend voornaamwoord dus naar de inleidende zin van deelvraag C. Uit de literatuur weten we dat dit
soort verwijzingen naar tekstdelen lastig zijn voor leerlingen.
Referentiële coherentie door bijwoorden
In verschillende teksten worden bijwoorden gebruikt om referentiële coherentie tot stand
te brengen. In Opgave 1 in de Instapparagraaf komen er twee voor.
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Voorbeeld 2: Opgave I-1
Bij zo’n zonneschijnmeter (zie de foto hiernaast) is de bol een soort brandglas waarmee de zon gaten in een strook papier brandt. Hieronder zie je zo’n strook papier. De
getallen daarbij geven de tijd aan.

Omdat het voor leerlingen moeilijk kan zijn de referent bij dit soort verwijzingen te identificeren, coderen we alle verwijzingen door bijwoorden.
Referentiële coherentie door inferentie
Referentiële coherentie wordt ook door middel van het maken van inferenties tot stand
gebracht. In Voorbeeld 3 zien we een voorbeeld van een fragment waarin een inferentie
nodig is.
Voorbeeld 3: Opgave 9
Hiernaast zijn al zijn lengten in een grafiek gezet. Door de punten is een vloeiende lijn
getekend.

De inferentie die leerlingen moeten maken is ‘de lengten van Peter zijn met punten in de
grafiek gezet’ want ‘door deze punten is een lijn getekend’. Omdat leerlingen actief hun
kennis van de wereld in moeten zetten bij het leggen van dit soort verbanden, hebben we
deze waarnemingen in de subcategorie ‘inferenties’ opgenomen. We onderscheiden dit
soort inferenties dus van de inferenties die gemaakt moeten worden op een meer globaal
niveau van de tekst (zie de hoofdcategorie ‘inferenties’).
Referentiële coherentie aan de grafiek
Er wordt verschillende keren aan het concept ‘grafiek’ gerefereerd. Door het woordgebruik waarmee dat gedaan wordt, wordt echter geen eenduidig beeld van dit concept
gevormd. Een voorbeeld zien we in Voorbeeld 4.
Voorbeeld 4: Opgave 12
Tot hun achttiende verjaardag is de tweeling Niels en Diane elk jaar gewogen. In de grafieken hieronder zie je het verloop van hun gewicht.

Het woord grafieken suggereert hier wellicht voor leerlingen dat er twee assenstelsels in
de opgave worden gepresenteerd. Er blijkt echter verwezen te worden naar één assenstelsel met twee grafieklijnen. In deze subcategorie zijn alle potentieel onduidelijke verwijzingen naar de grafiek(en) opgenomen.
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Herhaling van de referent
Binnen een opgave wordt de referentie vaak tot stand gebracht door het herhalen van het
zelfstandige naamwoord dat centraal staat in de beschrijving van de context. Zo wordt bijvoorbeeld eerst een hardloper geïntroduceerd en wordt daarna steeds gesproken over de
hardloper. Om een beeld te krijgen van het aantal coherentierelaties dat op deze manier
tot stand gebracht wordt, hebben we deze observaties ondergebracht in de subcategorie
‘herhaling’.
Introductie van een entiteit
Soms wordt een entiteit in de tekst niet duidelijk geïntroduceerd en komt deze als het
ware voor de leerlingen ‘uit de lucht vallen’. Een voorbeeld zien we in de Instapparagraaf,
in de opgave over de zonneschijnmeter. Hierin wordt ‘de bol’ geïntroduceerd als onderdeel van de zonneschijnmeter. Voor veel leerlingen zal deze deel-geheel-relatie niet duidelijk zijn, omdat ze niet weten hoe een zonneschijnmeter eruit ziet.
Voorbeeld 5: Opgave I-1, instapparagraaf
Met een zonneschijnmeter kun je het aantal uren zonneschijn op een dag meten. Bij
zo’n zonneschijnmeter (zie de foto hiernaast) is de bol een soort brandglas waarmee
de zon gaten in een strook papier brandt.

De bol van de zonneschijnmeter wordt in de tweede zin plotseling genoemd, zonder dat
leerlingen expliciet gewezen zijn op de bol op de foto. De fragmenten waarop dit gebeurt
hebben we verzameld in de subcategorie ‘introductie’.
Relationele coherentie
In de tweede hoofdcategorie, relationele coherentie, zijn die fragmenten opgenomen
waarop de betekenisrelatie tussen zinnen voor leerlingen moeilijk of onduidelijk te herkennen is. Het panel heeft geïnventariseerd welke relaties voorkomen en of zij geëxpliciteerd worden of niet.
Voorbeeld 6: Opgave 2
Tijdens de geboorte slaat het hart van een baby soms snel en soms langzaam. Artsen
controleren de hartslag met een apparaat dat een grafiek tekent. De grafiek laat zien
wanneer het hart van de baby snel klopt en wanneer langzaam. Je ziet de grafieken van
de hartslag van Wilbert en Janneke.

In Voorbeeld 6 zien we bijvoorbeeld dat de relatie tussen de eerste zin en de tweede zin
niet geëxpliciteerd wordt: de artsen controleren de hartslag omdat het hart van een baby
tijdens een geboorte snel en langzaam kan kloppen. Het ontbreken van dit soort markeringen kan voor leerlingen lastig zijn, daarom hebben we deze struikelblokken opgenomen in de hoofdcategorie ‘relationele coherentie’.
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Noodzakelijke inferenties
In de hoofdcategorie ‘noodzakelijke inferenties’ zijn alle mogelijke struikelblokken opgenomen die ontstaan doordat de leerlingen hun wereldkennis moeten gebruiken om
informatie toe te voegen aan hun interne representatie van de tekst. Een voorbeeld van
een moment waarop zo’n inferentie moet plaatsvinden, staat in Voorbeeld 7.
Voorbeeld 7: Opgave 4
De hele ochtend is het bewolkt en blijft de temperatuur gelijk. In de middag breekt de
zon door.

Leerlingen moeten bij het lezen van een dergelijk verhaaltje infereren dat als het bewolkt
is, de temperatuur laag is en dat als de zon doorbreekt, de temperatuur weer omhoog
gaat. Dat leerlingen zich dit realiseren is essentieel voor het begrijpen van de opdracht,
waarin de tekst van het verhaaltje gekoppeld moet worden aan het temperatuurverloop
dat weergegeven wordt in een grafiek. We hebben in deze hoofdcategorie verder geen
subcategorieën onderscheiden.
Formulering
Het panel heeft verschillende struikelblokken geïdentificeerd rond de manier waarop in
de wiskundeopgaven zinnen zijn geformuleerd. We onderscheiden daarbij de volgende
subcategorieën.
Stilistische variatie
In de deelvragen wordt de leerlingen gevraagd om de grafiek af te lezen. Het is opvallend
dat daarbij wisselend taalgebruik wordt gehanteerd. De ene keer wordt de vraag gesteld in
‘dagelijkse’ termen, de andere keer juist in ‘wiskundige’ termen. In deze subcategorie
hebben we de fragmenten geïnventariseerd waarop dit gebeurde. In bijvoorbeeld Opgave
7 wordt voortdurend gewisseld van formuleringsstijl.
Voorbeeld 8: Opgave 7
a
b
c
d

Hoe zwaar was meneer Olafson toen hij 16 jaar oud was?
Hoe zwaar was hij toen hij 42 jaar was?
Op welke leeftijd was het gewicht van meneer Olafson 75 kg?
Hoe oud was hij toen hij 50 kg woog?

In dit voorbeeld zien we dat er eerst gekozen is voor een ‘dagelijkse’ manier van formuleren in de deelvragen a en b: Hoe zwaar was hij toen hij 42 jaar was? ‘Zwaar’ en ‘toen hij
42 jaar was’ zijn de minder formele varianten van respectievelijk ‘wat was het gewicht’ en
‘op een leeftijd van 42 jaar’. In deelvraag c is wel voor een ‘wiskundige’ manier van formuleren gekozen, door gebruik te maken van termen die rechtstreeks naar de eenheden
in de grafiek verwijzen, terwijl in deelvraag d weer meer van ‘dagelijkse’ / ‘informele’ ter-
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men gebruik is gemaakt. Opvallend is dat de wiskundige operatie voor deelvraag c en d
dus hetzelfde is, alleen de formulering is veranderd.
Complexe zinsbouw
Het panel heeft ook problemen gerapporteerd waarbij de formulering complex is vanwege een moeilijke syntactische constructie of vanwege de lengte van de zin. Een voorbeeld zien we in Opgave 18, uit paragraaf 5.
Voorbeeld 9: Opgave 18
Teken een assenstelsel en kies een verdeling op de assen: teken een zaagtand en
neem op de verticale as 5 polsslagen per hokje.

In deze zin wordt de leerling veel informatie over de te verrichten handelingen verschaft.
In plaats van een dubbele punt, zou er beter een punt gezet kunnen worden, zodat er een
nieuwe zin kan worden begonnen. Een complexe bijzin zien we bijvoorbeeld in Opgave
17, eveneens in paragraaf 5.
Voorbeeld 10: Opgave 17
e. Karel beweert: aan de grafiek kun je zien dat het gezin in november vaak gebruik
gemaakt heeft van de douche. Zeg waarom Karel wel of geen gelijk heeft.

In dit voorbeeld zien we twee mogelijk lastige zinnen. In de eerste zin wordt het struikelblok veroorzaakt door het feit dat er een bewering wordt gedaan door Karel waarin de
informatie op een complexe manier wordt aangeboden. In de tweede zin wordt de complexiteit veroorzaakt door de combinatie van het vraagwoord ‘waarom’ en de keuze ‘wel of
geen gelijk’.
Overige formuleringen
In deze categorie hebben we de overige formuleringen opgenomen die niet specifiek
betrekking hadden op de eerder genoemde subcategorieën, maar die duidelijk wel betrekking hadden op de manier van formuleren. Een voorbeeld zien we in Opgave 2, uit paragraaf 1. Deze opgave begint met de zin: De vier grafieken hierboven laten zien hoe de
temperatuur op zekere dag verandert of gelijk blijft. Afgezien van het feit dat de constructie
‘op zekere dag’ hier als complex mag worden gezien (zie ook de subcategorie ‘complexe
zinsbouw’ hierboven), is de formulering ook ongelukkig gekozen, omdat het in feite gaat
over de grafieken van ‘vier verschillende dagen’. De vraag had dan ook beter geformuleerd kunnen worden als De vier grafieken hierboven laten zien hoe de temperatuur op vier
verschillende dagen verandert of gelijk blijft.
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Informatie
Potentiële struikelblokken die veroorzaakt worden door de manier waarop informatie in
de tekst wordt aangeboden, vinden we terug in de hoofdcategorie ‘informatie’. We onderscheiden twee subcategorieën.
Weggelaten informatie
De informatie die in de wiskundeopgaven wordt gegeven, is soms niet volledig of onduidelijk. We tonen enkele voorbeelden: En [ging het hart van Janneke sneller of langzamer] tussen 7.23 en 7.26 uur? (Opgave 2, Instapparagraaf), Welke dag [uit het dagboek van Thomas]
hoort bij grafiek nummer 1? (Opgave 1, paragraaf 1) en Zet de betekenis [van de getallen] langs
de assen (Opgave 17, paragraaf 5).
Uit deze voorbeelden kunnen we afleiden dat de instructie door het ontbreken van de
informatie tussen de vierkante haken minder duidelijk wordt dan wanneer deze informatie wel herhaald zou worden voor de leerling. De fragmenten waarin informatie weggelaten wordt die voor leerlingen de helderheid van de tekst zou vergroten, hebben we
daarom ondergebracht in de subcategorie ‘weggelaten informatie’.
Ontbrekende informatie
Naast het weglaten van informatie die al eerder gepresenteerd is en die voor de duidelijkheid beter herhaald had kunnen worden, heeft het panel ook fragmenten gerapporteerd
waarop nuttige informatie helemaal ontbreekt.
Deze fragmenten hebben in de meeste gevallen betrekking op de relatie tussen de tekst
van de opgave en de gepresenteerde grafiek. In de tekst wordt bijvoorbeeld vaak informatie gegeven over de eenheden die bij de grafiek gebruikt worden. Daarbij zou de tekst echter soms meer informatie kunnen geven dan meestal gedaan wordt. Een voorbeeld: De
getallen geven daarbij de tijd [in uren] aan. (Opgave 1, Instapparagraaf). Ook bij de instructie over het tekenen van een grafiek zien we dat de informatie soms beperkt is: Teken een
assenstelsel met een zaagtand [op de verticale as] (Opgave 17, paragraaf 5).
Illustraties
Opmerkingen van het panel over onduidelijke illustraties hebben we opgenomen in deze
categorie.
Grafieken
In het hoofdstuk komen vanzelfsprekend veel grafieken voor. Opmerkingen over de
onduidelijkheid van deze grafieken, bijvoorbeeld omdat de assen niet goed afleesbaar
zijn, vinden we in deze categorie.
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Overig
In de hoofdcategorie ‘Overig’ brengen we de gesignaleerde problemen onder die niet tot
een van de andere hoofdcategorieën behoren, maar wel van invloed zijn op het begrip van
de opdracht. We onderscheiden de volgende subcategorieën.
Opdracht misleidend of fout geformuleerd
Het is opvallend dat een aantal deelvragen in de opdrachtteksten misleidend geformuleerd zijn, waardoor leerlingen onnodig op het verkeerde been worden gezet. Een aantal
van de door het panel opgemerkte problemen hebben te maken met het feit dat de vraag
de suggestie wekt dat er één mogelijk antwoord kan zijn, terwijl er meerdere antwoorden
bevraagd worden. Bijvoorbeeld op de vraag (opgave 12, paragraaf 3) Op welke leeftijd hadden ze hetzelfde gewicht? verwachten leerlingen waarschijnlijk dat ze één leeftijd moeten
noemen, maar uit de grafiek is af te lezen dat de tweeling op meerdere leeftijden hetzelfde gewicht had. Duidelijker is dan de vraag: ‘Op welke leeftijden hadden ze hetzelfde
gewicht?’.
Geen eenduidig antwoord
De problemen in deze categorie hebben betrekking op vragen waarop geen eenduidig
antwoord is te geven, terwijl die suggestie wel wordt gewekt. Deze opmerkingen hebben
alle betrekking op het feit dat de grafiek moeilijker is af te lezen dan gesuggereerd wordt,
of op vragen waarbij leerlingen informatie moeten gebruiken die nòch uit de tekst nòch
uit de grafiek is af te leiden.
Onduidelijke opbouw van de tekst
In deze categorie nemen we alle opmerkingen op wat betreft de opbouw en structuur van
de opgave. In opgave 4 (paragraaf 1) wordt bijvoorbeeld de deelvraag Bij welk verhaaltje
hoort de grafiek hiernaast? pas gesteld nadat de verschillende verhaaltjes zijn gepresenteerd. Het zou hier duidelijker zijn om na de openingszin (De grafiek hoort bij één van de
volgende verhaaltjes) direct de vraag te stellen.
Afkortingen / Symbolen
In het hoofdstuk wordt een aantal afkortingen en symbolen gebruikt waarvan je je kunt
afvragen of leerlingen die meteen paraat hebben. In deze subcategorie nemen we opmerkingen over deze kennis op.
Bovengenoemde categorieën vormen het uiteindelijke codeerschema. Tabel 19 geeft het
codeerschema weer waarmee het panel in fase 3 aan het werk is geweest.
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Tabel 19

Codeerschema gebruikt voor de mesonanalyse van de wiskundeteksten

Hoofdcategorie

Subcategorie

Referentiële coherentie

• aanwijzende voornaamwoorden
verwijst naar zin
verwijst naar deelvraag
• referentie door bijwoorden
• referentie door inferentie
• herhaling van de referent
• introductie van de entiteit
• referentie aan de grafiek
–
–
• stilistische variatie
• complexe zinsbouw
• overige formuleringen
• informatie weggelaten
• informatie ontbreekt
–
–
• opdracht misleidend of fout geformuleerd
• geen eenduidig antwoord
• onduidelijke opbouw van de tekst
• afkortingen / symbolen

Relationele coherentie
Noodzakelijke inferenties
Formulering

Informatie
Illustraties
Grafieken
Overig

3.5

Resultaten microniveau

Voor het beschrijven van de potentiële problemen op het microniveau hebben we eerst
het percentage berekend van woorden uit de wiskundeteksten die voorkomen in Lijst 1.
Vervolgens hebben we dit percentage voor woorden die voorkomen in Lijst 2 berekend
(zie voor een beschrijving van de gebruikte woordenlijsten paragraaf 3.4.1). De nietgedekte woorden hebben we tot slot bekeken om zicht te krijgen op de moeilijkheden in
de teksten.
Uit de berekeningen voor de opdrachtteksten bleek dat 81,3 % van de woorden die
gebruikt worden in de opgaven van het wiskundeboek gedekt worden door de woorden
uit Lijst 1. Voor Lijst 2 is dit percentage 94,7 %.
Tabel 20

Dekkingsgraad van wiskundeteksten met Lijst 1 en Lijst 2

Wiskundeteksten

met Lijst 1
81.3 % dekking

met Lijst 2
94.7 % dekking

Het verschil in dekkingspercentage tussen Lijst 1 en Lijst 2 ontstaat doordat telwoorden,
vervoegingen en meervouden van woorden niet in Lijst 1 voorkomen en wel in Lijst 2.
Daarnaast komen ook frequent gebruikte woorden uit de context van het dagelijks leven
(‘konijn’, ‘verjaardag’), uit het domein van de school (‘horizontale’, ‘getallen’) en uit het
domein van de wiskunde (‘grafiek’, ‘assen’) wel in Lijst 2 voor, maar niet in Lijst 1. Hier-
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door is het dekkingspercentage van woorden uit de wiskundeteksten ten opzichte van
Lijst 2 hoger dan ten opzichte van Lijst 1.
Het uiteindelijke dekkingspercentage dat met Lijst 2 is berekend, is hoog: 94.7 %. Het is
echter wel belangrijk te bedenken dat het hierbij gaat om korte bondige opdrachttekstjes
(zoals we gezien hebben in paragraaf 3.4: gemiddeld negen zinnen per tekstje). In deze
korte opgaventekst komt 5% van de woorden niet in Lijst 2 voor. Binnen een korte tekst
telt echter elk woord, dus deze niet-gedekte woorden kunnen desondanks wel voor problemen zorgen.
Het is interessant om te bekijken welke woorden niet door Lijst 2 gedekt worden en om
te kijken hoe vaak die woorden voorkomen. We hebben deze woorden ingedeeld in dagelijkse woorden, schooltaalwoorden en wiskundewoorden. In Tabel 21 laten we zien hoeveel woorden die niet-gedekt werden door de uitgebreide Basiswoordenlijst in elke
categorie voorkwamen.
Tabel 21

Categorisatie van de woorden uit het wiskundehoofdstuk die niet in de
Basiswoordenlijst en de Streefwoordenlijst Sluis 1 van het Nederlands staan

Woordtypen
Woordtokens

Dagelijkse woorden

Schooltaalwoorden

Wiskundewoorden

36
59

20
43

9
32

Uit Tabel 21 kan geconcludeerd worden dat de meeste ‘woordtypen’ en ‘woordtokens’ in
de categorie ‘dagelijkse woorden’ voorkomen.
In Tabel 22 (zie pagina 60) zijn alle afzonderlijke woorden per categorie opgenomen. In
deze tabel laten we ook zien welke woorden niet door Lijst 2 gedekt worden. De resultaten binnen deze categorieën zullen verder besproken worden.
Dagelijkse woorden
In deze categorie vallen alle woorden die gebruikt worden in het alledaagse leven. De combinatie ‘veel types en tokens’ (zie Tabel 21) betekent dat deze dagelijkse woorden dus regelmatig voorkomen in de teksten. Leerlingen worden dus geconfronteerd met een relatief
grote hoeveelheid dagelijkse woorden die niet in de Basiswoordenlijst staan. Dit zijn woorden die in het dagelijks leven weinig voorkomen, zoals bijvoorbeeld het woord ‘zonneschijnmeter’. Toch moeten zij deze woorden kennen en/of herkennen om de contexten
waarin de opgaven gepresenteerd worden te kunnen begrijpen.
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Tabel 22

Niet door Lijst 2 gedekte woorden met de frequentie van voorkomen, ingedeeld per
categorie

Categorie

Woorden

frequentie

Dagelijkse
woorden

hardloper
hartslag
tank
populier
bewolkt
brandglas
geboorte
patiënt
polsslag
steiler
weerman
wielrenner

6
6
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2

Schooltaal
woorden

metingen
gemeten
vloeiende
cm
kg
m
meet

Wiskunde
woorden

assenstelsel
constant

Woorden

frequentie Woorden

frequentie

zonneschijnmeter
afslanken
afslankperiode
barst
bewolking
douche
lunchpauze
middernacht
mistig
olietank
ongezellig

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

onweerde
paasvakantie
polsslagen
slaat
tijdstip
training
tweeling
waterverbruik
zomerdag
zomerse
zonneschijn

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
5
5
2
2
2
2

schets
achttiende
aflezen
gewogen
meten
rechtsboven

2
1
1
1
1
1

veertiende
verbruik
verloop
waarnemingen
weergegeven
woog

1
1
1
1
1
1

19
6

zaagtand
dalende

4
1

stijgende
verdeling

1
1

In Tabel 22 staan de dagelijkse woorden die niet in de Basiswoordenlijst of Sluis 1 voorkomen, maar wel in het wiskundeboek. We zien veel verschillende woorden, bijvoorbeeld
‘patiënt, ‘afslankperiode’, ‘hartslag’, ‘lunchpauze’ en ‘waterverbruik’. Deze woorden hebben
geen direct verband met elkaar en zou je in eerste instantie niet verwachten in een wiskundetekst. Deze woorden zijn duidelijk afkomstig uit de contexten waarin de wiskundeproblemen worden aangeboden.
Het is natuurlijk de vraag of deze moeilijke begrippen de leerlingen hinderen bij het succesvol oplossen van de wiskundeopgave. Met andere woorden: is het noodzakelijk voor
leerlingen om deze begrippen te kennen om de vragen goed te kunnen beantwoorden?
We geven een voorbeeld van een fragment waarin enkele moeilijk begrippen voorkomen.
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Voorbeeld 11: Instap paragraaf Opdracht I-1
Met een zonneschijnmeter kun je het aantal uren zonneschijn op een dag meten. Bij zo’n
zonneschijnmeter (zie de foto hiernaast) is de bol een soort brandglas waarmee de zon
gaten in een strook papier brandt. Hieronder zie je zo’n strook papier. De getallen daarbij geven de tijd aan.
[illustratie tussen opgave I-1: brandglas en strook]
a De zon begint ’s morgens om half negen te schijnen. Vanaf deze tijd brandt het
brandglas gaten in het papier. Hoe laat verdwijnt de zon ’s morgens achter de
wolken?
b Ook ’s middags is er even zon. Hoe laat begint de zon dan te schijnen?
c Hoe lang schijnt de zon ’s middags ongeveer?
d Hoeveel uren heeft de zon die dag geschenen?

In dit voorbeeld van Opgave I-1 over de zonneschijnmeter met het brandglas kunnen we
concluderen dat deze context inderdaad de leerlingen kan hinderen bij het succesvol uitvoeren van de opdracht. Om de zwarte strepen op de bijgevoegde illustratie te kunnen
interpreteren (namelijk: op die momenten dat het zwart is, scheen de zon) moeten de
leerlingen begrijpen wat een zonneschijnmeter doet en hoe het brandglas functioneert.
Omdat hier meerdere nieuwe en onbekende begrippen binnen een korte tekst worden
gebruikt, ontstaan voor leerlingen waarschijnlijk problemen.
In instructieteksten waarin nieuwe informatie wordt gepresenteerd, is het storende effect
van onbekende woorden op het begrip van leerlingen mogelijk groter dan bij opdrachtteksten. In de instructie over het ‘sneller stijgen’ van een grafiek, wordt als voorbeeld de
lengte van een populier gebruikt. Veel leerlingen zullen niet weten dat een populier een
boom is, maar ze zullen uit de context wel af kunnen leiden dat het iets is dat groeit en een
lengte heeft. Toch kunnen we stellen dat wanneer je een dergelijk woord in een instructie
gebruikt, het ondersteunende effect van de context voor het begrijpen van de instructie
niet groot is. In de opgave over een wielrenner echter, zullen leerlingen die niet weten wat
een wielrenner is, waarschijnlijk wel in staat zijn deze opgave goed op te lossen. Dit komt
omdat ze voor het aflezen van de informatie uit de grafiek alleen hoeven te weten dat de
opgave gaat over de afstand die iemand aflegt binnen een bepaalde tijd. Van sommige
dagelijkse woorden die niet door Lijst 2 gedekt worden, mogen we overigens aannemen
dat brugklas leerlingen die wel kennen, zoals bijvoorbeeld het woord ‘geboorte’.
Schooltaalwoorden
Een groot deel van de woorden die in Tabel 22 gecategoriseerd zijn als ‘schooltaalwoorden’, bestaat uit werkwoorden die verbonden zijn met het onderwerp van het hoofdstuk:
grafieken: ‘meten’, ‘wegen’, ‘weergeven’, ‘schetsen’ en ‘aflezen’. Deze woorden zijn echter wel
gecategoriseerd als schooltaalwoorden, omdat deze werkwoorden waarschijnlijk ook bij
andere vakken gebruikt zullen worden.
Vooral het woord ‘metingen’ wordt veel gebruikt. Al in de eerste zin van het hoofdstuk
wordt dit begrip geïntroduceerd. Dit woord zal waarschijnlijk voor leerlingen niet veel

62

Hoofdstuk 3

problemen opleveren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een woord als ‘vloeiende’. Als
leerlingen dit woord niet kennen, zullen ze moeite hebben met de opdracht die veelvuldig voorkomt: Teken een vloeiende lijn door jouw punten. Het begrip wordt overigens voor
het eerst gebruikt bij een beschrijving van een grafiek: Door de punten is een vloeiende lijn
getekend. Op deze manier wordt het begrip wel bij leerlingen geïntroduceerd, maar verder
niet uitgelegd. Ook het woord ‘verloop’ in de zin In de grafiek zie je het verloop van hun
gewicht krijgt verder geen toelichting in de tekst. Waarschijnlijk vormt het in de meeste
gevallen echter geen struikelblok, omdat je het woord ook kunt overslaan en de zin kunt
lezen als ‘in de grafiek zie je hun gewicht’.
Ook schooltaalwoorden die wel door de Basiswoordenlijst gedekt worden of wel tot de
Sluis 1 woorden behoren (zie Tabel 22), kunnen lastig zijn, bijvoorbeeld omdat ze in een
nieuwe context worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan zien we in de volgende opgave,
waarin de woorden ‘controleren’ en ‘regelmatige’ worden gebruikt.
Voorbeeld 12: Instap paragraaf I-2
I-2 Tijdens de geboorte slaat het hart van een baby soms snel en soms langzaam. Artsen controleren de hartslag met een apparaat dat een grafiek tekent. De grafiek laat
zien wanneer het hart van de baby snel klopt en wanneer langzaam. Je ziet de grafieken van de hartslag van Wilbert en Janneke.
d De hartslag van de ene baby was regelmatiger dan de hartslag van de andere baby.
Welke baby had de regelmatigste hartslag?

In deze opgave, die gaat over het meten van de hartslag van een baby tijdens de geboorte,
wordt veel informatie gepresenteerd die relevant is voor het oplossen van de opgave. Een
microprobleem kan daarbij extra hinderlijk zijn. Leerlingen moeten dus weten dat met ‘de
artsen controleren de hartslag’ bedoeld wordt dat de artsen tijdens de geboorte in de gaten
houden dat het hart van de baby niet te snel of te langzaam klopt. Ook is het in deze context noodzakelijk om te weten wat met ‘een regelmatige hartslag’ bedoeld wordt. Het is de
vraag of leerlingen weten dat het woord ‘regelmatig’ ‘met een zekere regelmaat’ betekent.
Op het moment dat de leerlingen zelf een grafiek moeten gaan tekenen, komt vaak de
opdracht ‘Schets de grafiek’ voor in de teksten. Het is de vraag of de leerlingen het verschil
kennen tussen ‘Teken de grafiek’ en ‘Schets de grafiek’. Waarschijnlijk maken de auteurs dit
verschil met de bedoeling dat de leerlingen bij de tweede opdracht minder gedetailleerd
te werk hoeven gaan, maar dat wordt uit de context van de opdracht voor veel leerlingen
niet duidelijk. Een andere opdracht die wellicht problematisch kan zijn, is de opdracht
‘Neem de grafiek over’: ook hier wordt bedoeld dat de leerlingen de grafiek in hun schrift
moeten tekenen. Nieuw is waarschijnlijk ook: ‘Schat hoe hoog de temperatuur in Amsterdam was’ op pagina 117, in paragraaf 5.4. Leerlingen hebben tot dan toe nog niet eerder
een punt hoeven schatten op de grafiek. Tot slot komt ook het woord ‘weergegeven’ vaak
voor: ‘in de grafiek wordt….weergegeven’. Wat ‘weergegeven’ echter betekent, wordt nergens
uitgelegd. Daarom zal voor veel leerlingen de constructie ‘de grafiek laat zien’ beter te
begrijpen zijn.
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Wiskundewoorden
De meest gebruikte wiskundewoorden zijn gerelateerd aan het onderwerp van het geanalyseerde hoofdstuk over Grafieken: ‘grafiek/grafieken’ (47 keer) en ‘as/assen’ (19 keer).
Deze woorden staan niet vermeld in de Basiswoordenlijst, maar wel in sluis-1-woorden
van de Streefwoordenlijst. Ze worden uiteindelijk dus wel gedekt door de woordenlijst.
Er zijn negen ‘types’ die door beide lijsten niet gedekt worden, waarbij ‘stijgende’ en
‘dalende’ slechts verbuigingen zijn van de bekende termen ‘stijgen’ en ‘dalen’. Wat erg
opvallend is dat de nieuwe woorden als ‘constant’ (zes keer) en ‘zaagtand’ (vier keer) relatief weinig voorkomen in de wiskundeteksten van dit hoofdstuk. Het valt op dat deze
begrippen eerder in een instructietekst worden gebruikt dan in een opdrachttekst.
Opmerkelijk is ook dat er synoniemen gebruikt worden voor deze nieuwe vakterm. Een
voorbeeld hiervan vinden we vlak nadat de vakterm ‘constant’ is geïntroduceerd. In deze
definitie leerden de leerlingen: ‘constant betekent: de temperatuur blijft gelijk’. In de eerste
opgave waarin de leerlingen vervolgens met dit begrip aan het werk gaan, staat echter:
‘Welke grafiek laat zien dat de temperatuur de hele tijd hetzelfde blijft?’. Binnen één paragraaf
worden leerlingen hier dus geconfronteerd met grote variatie voor een nieuwe vakterm:
constant, blijft gelijk, blijft hetzelfde.
Een begrip dat maar één keer voorkomt, maar wel essentieel lijkt bij het tekenen van grafieken, is het woord ‘verdeling’. Dit begrip wordt op pagina 119, in de laatste reguliere
paragraaf gebruikt.
Voorbeeld 13: Paragraaf 5.5: Opgave 18
Teken een assenstelsel en kies een verdeling op de assen; teken een zaagtand en neem
op de verticale as 5 polsslagen per hokje.

Omdat de leerlingen nog niet eerder ‘een verdeling hebben hoeven kiezen’, zullen er
ongetwijfeld leerlingen zijn die hiermee moeite hebben. Omdat even verderop in de tekst
wordt uitgelegd dat ze 5 polsslagen per hokje moeten kiezen, zullen er echter niet veel
problemen ontstaan.
Er worden in het hoofdstuk geen specifieke definities aangeboden. De begrippen die
expliciet worden geïntroduceerd zijn: ‘grafiek’, ‘stijgt’, ‘daalt’, ‘constant’ en ‘zaagtand’.
Deze begrippen worden echter niet benoemd, maar functioneel omschreven. Bijvoorbeeld: ‘Zo’n grafiek laat zien wat er op die dag met de temperatuur gebeurt’. Deze manier
van aanbieden impliceert dus dat begrippen heel contextgebonden worden geïntroduceerd. Leerlingen moeten dus zelf de conceptuele kennis ontwikkelen die nodig is om te
begrijpen dat een grafiek meer dan alleen de temperatuur kan laten zien.
Ook de definitie ‘Stijgen betekent: de temperatuur wordt hoger’ is verwarrend: ‘stijgen’ betekent immers alleen in de context van deze grafiek dat de temperatuur hoger wordt.
Afhankelijk van wat er op de verticale as staat en afhankelijk van de situatie die in de grafiek wordt gerepresenteerd kunnen we het ‘stijgen’ van een grafiek slechts interpreteren.
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Leerlingen worden door een dergelijke definitie niet bewust gemaakt van het feit dat een
grafiek een situatie representeert en daar niet gelijk aan is. Ook in opgaven wordt daar
niet consequent mee omgegaan, door bijvoorbeeld de vaktermen ‘stijgt’, ‘constant’ en
‘daalt’ naar de situatie te laten verwijzen, in plaats van naar de grafiek. Dit zien we bijvoorbeeld in opgave T-1, uit de Testbeeld paragraaf (pagina 122), waarin gevraagd wordt
‘Stijgt de temperatuur, daalt hij of blijft hij constant?’. Voor het begrip van leerlingen zou het
beter zijn om in de vraag te stellen ‘Gaat de temperatuur omhoog, naar beneden of blijft
hij gelijk?’ zodat de termen ‘stijgt’, ‘constant’ en ‘daalt’ voorbehouden blijven aan de grafische representatie.
Waarschijnlijk worden de begrippen impliciet geïntroduceerd omdat Moderne Wiskunde
een inductieve methode wil zijn. Leerlingen worden dus in staat gesteld eerst zelf het
begrip te ontdekken. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de informatie die aangeboden wordt rond ‘de zaagtand’. Op pagina 112, bij opgave 5 in paragraaf 5.2, komt voor
het eerst een zaagtand in een grafiek voor. Hij wordt hier echter nog niet zo benoemd,
maar alleen aangewezen. In de grafiek staat namelijk bij de zaagtand een tekstballon met
de tekst ‘op de verticale as is een stukje weggelaten’. In vraag C van deze opgave wordt vervolgens de vraag gesteld: ‘waarom is er op de verticale as een stukje weggelaten, denk je?’. Leerlingen moeten nu zelf betekenis toekennen aan dit verschijnsel op de as. Verder wordt er
in deze paragraaf niets over de zaagtand gezegd. Leerlingen worden vanaf dit moment
echter wel steeds geconfronteerd met grafieken waarin een zaagtand is gebruikt. Pas op
pagina 117 (paragraaf 5.3, opgave 15) wordt de zaagtand weer genoemd, op dezelfde
manier waarop dat op pagina 112 gebeurde: ook met een tekstballon en een vraag over de
betekenis. Ook moeten de leerlingen hier een grafiek in hun schrift overnemen waarin
een zaagtand is getekend. Hierdoor worden ze dus actief geconfronteerd met het verschijnsel, omdat ze nu de zaagtand moeten natekenen. Aan het begin van paragraaf 5.5
(pagina 118) wordt de zaagtand tot slotte voor het eerst als zodanig benoemd. Dit gebeurt
in een instructie over ‘Hoe teken je een grafiek in een assenstelsel?’. De zaagtand is daarin
dus niet het centrale thema, maar wordt zijdelings geïntroduceerd met de informatie:
Aan het begin van de as kun je eventueel een stuk weglaten. Het
teken heet: zaagtand. Dit is
de eerste en tevens laatste keer dat de zaagtand expliciet in de basistekst wordt benoemd.
In de basisstof moeten de leerlingen dus zelf ontdekken waarom een zaagtand gebruikt
wordt en waar deze voor dient. De tekst geeft alleen informatie over het bestaan van een
zaagtand, niet over het hoe en waarom. In de samenvatting keert de zaagtand nog een
keer terug in de herhaling van het hierboven genoemde instructieblokje. Nu is de tekst
bij de grafiek echter anders en staat er: ‘Als je op de verticale as niet bij 0 wilt beginnen dan
kun je een zaagtand gebruiken.’ (Er wordt daarbij ook een ander tekentje gebruikt om naar
de zaagtand te verwijzen). In de samenvatting wordt ten slotte dus expliciet uitgelegd
waar een zaagtand voor dient.
Een ander woord dat nergens geïntroduceerd wordt, is het woord ‘verband’. Dit woord
wordt voor het eerst gebruikt op pagina 114 in het wiskundeboek, in de instructie (zie ook
hierboven), in de volgende zin: ‘De grafiek hiernaast laat het verband zien tussen de leeftijd
van de populier en de hoogte in meters’. Dit woord is wellicht niet bij alle leerlingen bekend,
maar toch vrij essentieel in de context van ‘grafieken’.
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Resultaten mesoniveau

In tegenstelling tot de analyses op het microniveau, zijn de analyses op het mesoniveau
niet met behulp van een objectief extern criterium tot stand gekomen, maar op basis van
een panelbeoordeling.
Een belangrijk aspect bij het analyseren en beschrijven van de informatie op het mesoniveau van teksten, is het feit dat we te maken hebben met zeer korte en compacte tekstjes. In gemiddeld drie tot vier zinnen wordt de context waarbinnen de wiskundeopgave
gemaakt moet worden beschreven. Daarna volgen vaak vier deelvragen, die ieder uit één
of twee zinnen bestaan. De teksten zijn dus kort, waardoor elke zin goed geïntegreerd
dient te worden met de voorgaande. Het mesoniveau speelt een bijzondere rol in wiskundeteksten.
Het panel heeft alle opdrachtteksten beoordeeld en potentiële problemen op het mesoniveau beschreven en gecategoriseerd. Na bespreking van de genoemde problemen zijn
248 problemen door het panel als tekstuele (en visuele) hindernissen genoemd. In Tabel
23 presenteren we allereerst in welke wiskundeopgaven deze problemen voorkwamen.
Tabel 23

Aantal door het panel gerapporteerde problemen in de 30 beoordeelde
wiskundeteksten (23 opgaven en 7 instructieve teksten

Paragraaf
Instap

Paragraaf 1

Paragraaf 2

Paragraaf 3

Totaal

Tekst

Aantal
problemen

Paragraaf

Tekst

Aantal
problemen

instructie
opg I-1
opg I-2
opg I-3

3
11
13
9

Paragraaf 4

opg 13
instructie
opg 14
opg 15

6
14
7
10

opg 1
opg 2
opg 3
opg 4

13
5
3
7

opg 16
opg 17
opg 18
opg 19

6
13
7
5

opg 5
opg 6
opg 7
opg 8

5
5
8
6

opg 20
tekst 1
tekst 2
tekst 3

10
4
6
7

opg 9
opg 10
opg 11
opg 12

11
10
10
6

tekst 4
tekst 5

9
19

Paragraaf 5

Samenvatting

248

Uit deze inventarisering zouden we voorzichtig de moeilijkheidsgraad van een opgave of
instructietekst kunnen afleiden. Opvallend is dan dat de eerste opgaven van het hoofdstuk relatief veel problemen bevatten, terwijl deze juist bedoeld zijn als een laagdrempelige kennismaking met het onderwerp ‘grafieken’, het onderwerp dat in dit hoofdstuk
centraal staat.
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Zoals gezegd zijn de door het panel genoemde problemen ingedeeld in hoofdcategorieën
en subcategorieën. Tabel 24 geeft het aantal gerapporteerde problemen per hoofdcategorie
weer.
Tabel 24

Verdeling van de gerapporteerde problemen over de hoofdcategorieën

Hoofdcategorie
Referentiële coherentie
Relationele coherentie
Noodzakelijke inferenties
Formulering
Informatie
Illustraties
Grafieken
Overig
Totaal

Aantal
57
8
17
84
42
2
7
30
248

Uit deze tabel kunnen we concluderen dat het panel de meeste potentiële struikelblokken
identificeert in de hoofdcategorie ‘formulering’, waarin de problemen genoemd zijn die
voortkomen uit een onduidelijke formulering van de wiskundeopgaven. Ook in de categorie ‘referentiële coherentie’ noemt het panel relatief veel problemen. Het is echter goed
ons bij deze getallen te realiseren dat sommige fenomenen ook vaker voorkomen dan
andere. Referentiële coherentie is een fenomeen dat in elke wiskundeopgave voorkomt,
terwijl bijvoorbeeld slechts enkele opgaven zijn voorzien van een illustratie.
We zullen nu de resultaten per hoofdcategorie uit Tabel 24 beschrijven (zie voor een
beschrijving van het codeerschema Tabel 19 en paragraaf 3.4.3).
3.6.1 Referentiële coherentie
In verschillende fragmenten wordt in de wiskundeteksten samenhang tussen de zinnen
gecreëerd. Uit de resultaten blijkt dat binnen de wiskundeopgaven de referentiële coherentie vaak tot stand wordt gebracht door het zelfstandige naamwoord dat centraal staat
in de beschrijving van de context te herhalen. Er worden echter ook andere middelen
gebruikt. Binnen de hoofdcategorie ‘referentiële coherentie’ onderscheiden we verschillende subcategorieën. In Tabel 25 presenteren we de resultaten per subcategorie.
Tabel 25

Verdeling van de gerapporteerde problemen binnen de categorie ‘referentiële
coherentie’

Referentiële coherentie komt tot stand door:

Aantal

referentie door aanwijzend voornaamwoord:verwijst naar zin
verwijst naar vraag
referentie door bijwoorden
referentie door inferentie
referentie door herhaling
introductie van de entiteit
referentie aan de grafiek
introductie van referent

9
5
5
7
11
7
13
4

Totaal

57
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We zullen de resultaten uit deze tabel in volgorde van de mate waarin ze voorkomen
behandelen. We zien dat de meeste opmerkingen van het panel in de subcategorie ‘referentie door aanwijzend voornaamwoord’ vallen. Er wordt namelijk (9 + 5) veertien keer van
een aanwijzend voornaamwoord gebruik gemaakt om referentie tot stand te brengen.
Een voorbeeld zien we in Opgave 15.
Voorbeeld 14: Opgave 15
d. Het punt dat de temperatuur om 8 uur aangeeft, is al getekend. Controleer of dat
goed is gedaan.

Dit kan een complexe verwijzing zijn voor leerlingen: met het woordje ‘dat’ wordt verwezen naar het tekenen van een punt dat de temperatuur om 8 uur aangeeft. Het panel
heeft geconstateerd dat dit soort verwijzingen regelmatig voorkomt. We kunnen dus stellen dat deze vorm van referentie in wiskundeteksten een belangrijk potentieel struikelblok kan zijn.
In de subcategorie ‘referentie aan grafieken’ worden ook veel problemen door het panel
gerapporteerd: dertien keer wordt daar een opmerking over gemaakt. Het panel constateerde dat er op veel verschillende manieren aan de grafiek wordt gerefereerd en dat vaak
dezelfde termen worden gebruikt om naar een ander verschijnsel te verwijzen. Dit kan
voor leerlingen verwarrend zijn: door het woordgebruik waarmee aan het concept ‘grafiek’
wordt gerefereerd, kan geen eenduidig beeld van dit concept worden gevormd. In Tabel
26 presenteren we de resultaten met betrekking tot onduidelijke verwijzingen naar de
grafiek.
Tabel 26

Referentie aan de grafiek: gebruikte labels met verwijzing naar de achterliggende
concepten

Paragraaf

Tekst

Label

Verwijst naar concept:

instap
instap
instap
3
3
4
4
4
5
5
5
samenvatting
samenvatting
samenvatting

instructie
opg 2
opg 3
opg 9
opg 12
opg 13
instructie
opg 14
opg 17
opg 18
opg 20
tekst 4
tekst 4
tekst 5

grafieken
grafieken
grafiek
grafiek
grafieken
welke grafiek
assenstelsel
vloeiende lijn
grafiek
grafiek
vloeiende lijn
grafiek
grafiek
grafiek

1 assenstelsel met 1 lijn
2 assenstelsels met 1 lijn
1 assenstelsel met 1 lijn
assenstelsel
1 assenstelsel met 2 lijnen
welke lijn van de grafiek
1 assenstelsel met 1 lijn
lijn van de grafiek
lijn van de grafiek
lijn van de grafiek
lijn van de grafiek
1 assenstelsel met 1 lijn
de lijn van de grafiek
1 assenstelsel met 1 lijn

We zien in deze tabel dat in de eerste paragrafen het woord ‘grafiek’ verwijst naar één
assenstelsel met een lijn die het verloop van de grafiek aangeeft. Vanaf het einde van
paragraaf 5.3 wordt echter het woord ‘grafiek’ gebruikt om alleen naar de grafieklijn te ver-
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wijzen. Dat zien we bijvoorbeeld doordat in opgave 12 opeens gesproken in het meervoud
wordt van ‘de grafieken hieronder’, terwijl er maar één assenstelsel te zien is met daarin
twee lijnen. In opgave 14 wordt echter weer gezegd: ‘Je gaat hierbij een temperatuurgrafiek
maken’ waarbij weer naar één assenstelsel met één grafieklijn wordt verwezen. In opgave
17 krijgen de leerlingen de instructie ‘Teken de grafiek door de getekende punten’, waarbij
het woord ‘grafiek’ niet naar het assenstelsel maar naar de lijn verwijst. Deze voorbeelden
laten zien dat de betekenis van het woord grafiek steeds wisselt. Daarmee is dit een
potentieel struikelblok voor het begrip van leerlingen.
In Tabel 25 kunnen we zien dat het panel ook opmerkingen in de subcategorie ‘referentie
door herhaling’ heeft gemaakt. Een aantal keren moeten leerlingen om deze herhaling te
herkennen en deze referentie tot stand te brengen actief hun kennis van de wereld inzetten. Een voorbeeld zien we in opgave 2 van de Instapparagraaf.
Voorbeeld 15: Opgave 2
Tijdens de geboorte slaat het hart van een baby soms snel en soms langzaam. Artsen
controleren de hartslag met een apparaat dat een grafiek tekent. De grafiek laat zien wanneer het hart van de baby snel klopt en wanneer langzaam. Je ziet de grafieken van de
hartslag van Wilbert en Janneke.

We zien dat hier binnen vier zinnen vier keer een verwijzing naar “het kloppen van een
hart” wordt gemaakt door middel van drie verschillende referenten: (1) het hart slaat, (2)
de hartslag, (3) het hart klopt. Voor leerlingen kan dit onduidelijk zijn. We zien een dergelijk verschijnsel ook optreden in een meer wiskundige context, namelijk het aangeven
van metingen uit een tabel in een grafiek. Leerlingen moeten dan met een stip (1) de
meting (2) of waarneming (3) aangeven, en vervolgens een lijn door de getekende punten (4)
trekken. Dit komt de begrijpelijkheid van dit blokje niet ten goede. Zie bijvoorbeeld Voorbeeld 16.
Voorbeeld 16: Opgave 14
Een weerman meet ’s ochtends ieder uur de temperatuur en zet de waarnemingen in
een tabel. Jij gaat hierbij een temperatuurgrafiek maken.
a Neem het assenstelsel hiernaast over.
b Zet langs de assen wat de getallen betekenen.
c Teken de vijf metingen in het assenstelsel.
d Teken een vloeiende lijn door jouw punten.

In feite wordt in deze tekst met verschillende referenten naar dezelfde aspecten op de
grafiek verwezen: waarnemingen, metingen en punten. Leerlingen moeten deze coherentie
goed kunnen herkennen om tot begrip van deze tekst te kunnen komen.
In veel teksten wordt ook een verschil gemaakt tussen ‘punten’ en ‘stippen’. Met ‘punten’
wordt vaak verwezen naar de meetpunten in de grafiek en met ‘stippen’ naar de zelf getekende verwijzing naar deze momenten. Deze verwijzing wordt echter niet consequent in
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de rest van het hoofdstuk zo gemaakt, waardoor het voor leerlingen moeilijk is te begrijpen wat er bedoeld wordt. Er wordt bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van het woord
‘punten’ om naar zelf getekende punten van de grafiek te verwijzen. Dit zagen we bijvoorbeeld in de analyse van de opdrachtteksten. In een opdrachttekst staat bijvoorbeeld:
‘Teken de tien metingen met punten in het assenstelsel’ en ‘Teken een vloeiende lijn door de punten die je hebt getekend’.
In de subcategorie ‘referentie door inferentie’ rapporteert het panel zeven problemen. Een
voorbeeld van dit soort problemen zien we als leerlingen in de tekst moeten kijken ‘bij
welke as 11 uur’ staat. Vervolgens komt de opdracht ‘Kijk bij de andere as welke temperatuur
bij de stip hoort’. Leerlingen moeten infereren dat met ‘andere as’ de as wordt bedoeld waar
niet de tijd wordt weergegeven (en waar dus niet 11 uur bij staat).
In de twee andere subcategorieën, referentie door bijwoorden en introductie van de entiteit
worden door het panel niet veel problemen gerapporteerd. Er worden vier fragmenten
door het panel gerapporteerd waarin naar een entiteit wordt verwezen die niet wordt
geïntroduceerd en als het ware ‘uit de lucht komt vallen’. We geven als voorbeeld het
introduceren van ‘de pijlen’. Zowel in de instructie in het hoofdstuk als in de samenvatting wordt gesproken over ‘pijlen die samenkomen’.
Voorbeeld 17: instructietekst, tekst 2
Een weerman heeft in de tabel hieronder een aantal metingen bijgehouden.
De meting: ‘om 8 uur was het 4°C’ kun je als volgt in het assenstelsel tekenen.
1 Zoek de tijd op: 8 uur.
2 Zoek de temperatuur op: 4°C.
3 Waar de pijlen samenkomen zet je een stip.

In de derde stap van deze instructie worden ‘de pijlen’ plotseling voor het eerst genoemd.
Met deze uiting wordt verwezen naar twee dunne pijltjes in de grafiek, die een leerling
vrij gemakkelijk over het hoofd zou kunnen zien. De ‘pijlen’ worden dus niet goed geïntroduceerd, wat voor leerlingen problemen op kan leveren bij het begrip van de opdracht.
3.6.2 Relationele coherentie
Zoals we uit Tabel 24 kunnen aflezen, worden acht problemen met betrekking tot relationele coherentie door het panel gerapporteerd. Een aantal van deze opmerkingen van het
panel hebben te maken met het feit dat de relationele coherentie tussen de zinnen impliciet wordt gelaten. Er zijn opvallend weinig markeerders voor relationele coherentie in de
tekst van het wiskundeboek terug te vinden. Leerlingen moeten dus zelf het aanwezige
verband herkennen. Soms worden ze daarbij wel geholpen door de lay-out. Dit vinden we
bijvoorbeeld in de instructieblokjes waarin procedurele kennis wordt aangeboden, waarin
de relatie ‘activiteit – werkwijze’ aanwezig is. In de instructie wordt de activiteit in een
vraag genoemd ‘Hoe kun je uit de grafiek hiernaast aflezen welke temperatuur bij 11 uur
hoort?’. De werkwijze voor deze activiteit wordt vervolgens in het antwoord op deze vraag
gegeven door middel van een genummerd rijtje handelingen. Deze nummering fungeert
als markeerder voor de volgorde van de handelingen.
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Het panel rapporteerde twee fragmenten waarin het storend is dat een signaalwoord ontbreekt. Een voorbeeld hiervan zien we in de instructie rond Snel of langzaam stijgen. In
deze tekst wil de schrijver een parallellie aanbrengen tussen de zinnen De grafiek loopt
tussen 10 en 15 jaar steiler dan tussen 15 en 20 jaar en de zin De populier groeide tussen 10 en 15
jaar sneller dan tussen 15 en 20 jaar. Hier ontbreekt echter een signaalwoord als bijvoorbeeld ‘dat wil zeggen’, zodat de leerlingen deze parallellie waarschijnlijk ontgaat.
Een ander voorbeeld vinden we in de instructie ‘Hoe kun je gegevens uit een grafiek aflezen?’.
In deze instructietekst worden twee voorbeelden gegeven van het aflezen van gegevens.
Dit wordt echter niet heel duidelijk geëxpliciteerd. De overgang van het ene voorbeeld naar
het andere voorbeeld wordt gegeven door de zin ‘Je wilt bijvoorbeeld uit de grafiek…’. Het
zou duidelijker geweest zijn om dit te formuleren als ‘Nu wil je bijvoorbeeld uit de grafiek…’.
3.6.3 Noodzakelijke inferenties
Zoals we in Tabel 24 kunnen zien, zijn er zeventien fragmenten die lastig kunnen zijn
voor de leerlingen, omdat ze in die fragmenten noodzakelijke inferenties moeten maken
om tot begrip van de opdracht te komen. Dat betekent dat ze actief hun kennis van de
wereld moeten inzetten. Binnen deze hoofdcategorie zijn geen subcategorieën onderscheiden. Wel kunnen we een onderscheid maken naar het moment waarop leerlingen
deze inferentie moeten maken. Uit de resultaten blijkt dat leerlingen dit zowel bij het
begrijpen van de introductietekst bij de opgave (vijf keer) moeten doen, als bij de deelvragen van de opgave (elf keer). Hieruit blijkt dat leerlingen vaker bij deelvragen inferenties
moeten maken dan bij het lezen van de introductietekst van de opgave. Juist bij de deelvragen is het maken van de juiste inferentie erg belangrijk, omdat dat deze voor het succesvol oplossen van de vraag verondersteld wordt.
Het is opvallend dat de meeste inferenties gemaakt moeten worden in de opgaven waarin
de context “het weer” centraal staat. bijvoorbeeld bij opgaven waarin verhaaltjes over het
temperatuurverloop zijn opgenomen. Slechts één keer moeten leerlingen ook een inferentie maken bij een illustratie. Dat is bij opgave I-1 uit de Instapparagraaf. In deze
opgave komt de vraag voor: ‘Hoe laat verdwijnt de zon ’s morgens achter de wolken?’. Leerlingen moeten hierbij infereren dat als de zon achter de wolken is, hij niet meer in het
brandglas schijnt en er dus geen zwarte strepen op de strook papier verschijnen.
Doordat dit soort inferenties verondersteld worden voor het succesvol aflezen van de grafiek, zijn ze door het panel als potentiële struikelblokken geïdentificeerd.
3.6.4 Formulering
Het panel heeft ook problemen gerapporteerd over de manier waarop de teksten en opgaven zijn geformuleerd. In Tabel 27 geven we een overzicht per subcategorie.
We zullen per subcategorie ingaan op de bevindingen van het panel.

Talige struikelblokken in het wiskundeboek

Tabel 27

71

Problemen in de formulering

Formulering

Aantal

Stilistische variatie
Complexe zinsbouw
Overig

17
22
45

Totaal

84

Stilistische variatie
Er vindt veel stilistische variatie plaats in het stellen van de deelvragen. Daarbij wordt
door de auteurs van het wiskundeboek afwisselend gekozen voor een ‘wiskundige’, meer
formele manier van formuleren of voor een ‘dagelijkse’, meer informele manier van formuleren. Uit de opmerkingen van het panel kunnen we afleiden dat er vaker voor een
dagelijkse formulering wordt gekozen dan voor een wiskundige als we deze variatie aantreffen. Terwijl de wiskundige formulering doorgaans gemakkelijker is, omdat deze overeenkomt met de aanduiding van de assen. Bij een vraag als ‘hoe lang was Peter’, staat in de
grafiek op de verticale as de aanduiding ‘lengte in meters’. Een vraag als ‘wat was de lengte
van Peter’ is voor leerlingen dan eenvoudiger te koppelen aan de grafiek.
In de samenvatting wordt binnen één instructieblokje een dagelijkse manier van formuleren afgewisseld met een wiskundige manier. Dit kan voor leerlingen verwarrend zijn.
In het stukje ‘Hoe kun je gegevens uit een grafiek aflezen? wordt eerst gesteld Je wilt bijvoorbeeld … aflezen welke temperatuur bij 11 uur hoort. Deze wiskundige manier is voor leerlingen wellicht complex, maar deze formulering komt wel overeen met de formulering op
de verticale as, waar de temperatuur in ºC wordt weergegeven. In het tweede voorbeeld
van dit instructieblokje wordt de stelling juist op een dagelijkse manier geformuleerd. Nu
staat er Je wilt bijvoorbeeld …aflezen hoe laat de temperatuur 24ºC was. Omdat het hier om
een instructie gaat, zou hier beter gekozen kunnen worden voor aflezen op welk tijdstip de
temperatuur 24ºC was omdat deze manier van formuleren overeenkomt met de informatie
op de horizontale as en omdat er dan op een consequente manier wordt geformuleerd.
Complexe zinsbouw
Het panel heeft 22 keer een probleem gerapporteerd dat in verband staat met de complexe zinsbouw of complexe syntactische constructies. Van deze mogelijke struikelblokken had ongeveer de helft betrekking op de zin als geheel en de andere helft op het
gebruik van specifieke deelconstructies.
In de instructietekst in het hoofdstuk staan twee zinnen waarvan de syntax voor leerlingen complex kan zijn. De eerste zin dient als introductie op de instructie en luidt ‘Een
weerman heeft in de tabel hieronder een aantal metingen bijgehouden.’ In deze zin wordt meteen veel informatie gegeven. Het panel suggereerde daarom om voor dezelfde informatie
twee zinnen te gebruiken: ‘Een weerman heeft een aantal metingen gedaan. Deze metingen staan in de tabel hieronder.’
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Een tweede zin vinden we in hetzelfde instructieblokje, namelijk in de laatste stap van het
tekenen van een grafiek: ‘Waar de pijlen samenkomen zet je een stip´. Deze zin is syntactisch complex door de bijzin, maar ook door de volgorde waarin de informatie wordt
gepresenteerd. Wellicht zou ‘Zet een stip waar de pijlen samenkomen’ voor leerlingen
gemakkelijker te begrijpen zijn.
Andere syntactische problemen die het panel rapporteerde, hadden betrekking op het
gebruik van specifieke deelconstructies, die voornamelijk betrekking hadden op temporele aanduidingen. Bijvoorbeeld: elke 2 uur, iedere 3 uur, om de vijf dagen. Deze variatie in
de manier waarop een tijdsinterval wordt uitgedrukt, kan voor leerlingen verwarrend
zijn. Ook een constructie als neem op de verticale as 5 polsslagen per hokje kan voor leerlingen onduidelijk zijn.
Overig
In deze subcategorie heeft het panel veel problemen gerapporteerd: 45 keer noemden zij
problemen die betrekking hadden op de manier van formuleren. Omdat deze problemen
verschillend van aard zijn, zullen we hier ingaan op enkele in het oog springende voorbeelden van de gerapporteerde problemen.
Onnodig onduidelijk zijn formuleringen als Wanneer steeg de temperatuur het snelst… in
plaats van ‘Tussen welke tijden steeg de temperatuur het snelst’, Wat gebeurt er na 10
seconden? in plaats van ‘Wat doet de hardloper na 10 seconden?’ of ‘Wat zie je in de grafiek na 10 seconden?’ en Hoeveel langer was hij twee jaar later? in plaats van ‘Hoe lang was
hij toen hij 6 jaar was? Hoeveel is hij dan gegroeid sinds hij 4 jaar was?’
Bovendien wordt in enkele gevallen ook opgemerkt dat de formulering van de deelvragen
onzorgvuldig is. Bijvoorbeeld als gevraagd wordt Hoeveel was zijn gewicht toen? (Wat was
zijn gewicht toen?) of Hoe kun je dat in de grafiek zien (Waaraan kun je dat in de grafiek
zien?).
In opgave 3 wordt leerlingen gevraagd ‘Wat kun je zeggen van de niet-gekleurde stukken?’.
Deze deelvraag is in de eerste plaats misleidend omdat er maar één niet-gekleurd stuk
over blijft en er dus geen sprake is van stukken (zie ook paragraaf 3.6.8), maar de
opdracht is ook slecht geformuleerd. Je kunt van een niet-gekleurd stuk veel zeggen,
maar de bedoeling is dat leerlingen het verloop van de grafiek van het niet-gekleurde stuk
benoemen. Een heldere vraag zou geweest zijn: ‘Hoe noemen we het verloop van het
niet-gekleurde stuk?’
Ook de formulering rond de introductie van het concept ‘zaagtand’, is onduidelijk. Leerlingen wordt voor het eerst voorzichtig op de aanwezigheid van een zaagtand gewezen
door de deelvraag Waarom is er op de verticale as een stukje weggelaten, denk je?, in opgave 5
(paragraaf 2). Deze formulering doet vermoeden dat er een stukje as ontbreekt, maar wie
de grafiek bij deze opgave bestudeert, ziet dat er niet echt iets ontbreekt, maar dat iets
anders in de as aanwezig is. Er zit namelijk een knikje in de verticale as. Een betere formulering zou dus zijn: ‘Waarom zit er een knikje in de verticale as?’.
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In de instructieteksten zijn sommige formuleringen ook onduidelijk. Een groot aantal
van deze opmerkingen in de instructieve teksten gaat over de telegramachtige stijl waarin
de instructies worden gegeven. Enkele voorbeelden zien we in de instructietekst van
Voorbeeld 17. Kort en daarmee wellicht ook lastig geformuleerd zijn bijvoorbeeld De
meting om 8 uur was het 4ºC’ (wellicht beter: ‘Zoals je kunt zien was het om 8 uur 4 graden. Dit kun je als volgt in het assenstelsel tekenen’) en de instructies: Zoek de tijd op: 8
uur (wellicht beter: zoek op de horizontale as op waar 8 uur staat) en Zoek de temperatuur
op: 4ºC (wellicht beter: zoek op de verticale as op waar de temperatuur 4ºC). Bovendien
wordt door het panel opgemerkt dat deze instructie nu echt gebonden is aan dit specifieke voorbeeld en daarmee niet algemeen wordt gemaakt. Een instructie als ‘Zoek het
gewenste tijdstip op. In dit geval is dat 8 uur’ zou de instructie makkelijker te generaliseren maken.
Andere opmerkingen van het panel over de instructieve teksten zijn onder meer:
• Een weerman doet allerlei metingen.
Door de constructie ‘metingen doen’ wordt de zin onnodig complex.
• De resultaten van die metingen worden vaak getekend in grafieken.
Leerlingen hebben een heel ander beeld bij het woord ‘tekenen’. Beter kan hier het
woord ‘weergegeven’ worden geïntroduceerd, een woord dat verder ook gebruikt
wordt in het hoofdstuk.
• Bedenk hoe lang de assen moeten worden.
De leerlingen moeten niet bedenken hoe lang de assen worden, maar op basis van de
gegevens in de tabel bepalen welke eenheden ze het beste op de as kunnen kiezen.
Dus eerder: ‘Lees uit de tabel af welke getallen er langs de assen moeten komen’.
• Als je op de verticale as niet bij 0 wilt beginnen, dan kun je een zaagtand gebruiken.
Ook hier gaat het om een vage instructie. Het gaat er niet om dat de leerlingen niet
‘bij 0 willen beginnen’. Daarom ‘Als de verticale as niet bij 0 begint, gebruik je een
zaagtand’.
Verder wordt ook in de instructieteksten niet altijd consequent omgegaan met bepaalde
begrippen of termen. De instructie ‘Hoe kun je gegevens uit een grafiek aflezen? eindigt bijvoorbeeld met de stap ‘Kijk welke temperatuur bij de stip hoort’. Beter had hier de term ‘aflezen’ weer gebruikt kunnen worden: ‘Lees af welke temperatuur bij de stip hoort’. Ook
opvallend is de introductie van de term ‘gelijke stappen’. Leerlingen moeten ‘op elke as per
hokje steeds gelijke stappen nemen’, maar er wordt in de instructie nergens uitgelegd wat
hiermee bedoeld wordt.
3.6.5 Informatie
In de categorie informatie heeft het panel problemen gerapporteerd rond de informatie
die leerlingen aangeboden krijgen. We onderscheiden twee subcategorieën en presenteren de gerapporteerde problemen per subcategorie in onderstaande tabel.
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Tabel 28

Aantal gerapporteerde problemen in de categorie ‘Informatie’

Informatie

Aantal

Weggelaten
Ontbrekend

13
29

Totaal

42

We beschrijven de bevindingen van het panel in de volgende paragrafen.
Weggelaten informatie
Het panel heeft dertien fragmenten aangegeven waarop informatie wordt weggelaten die
al wel geïntroduceerd was. Het panel rapporteert bijvoorbeeld dat er in de instructieteksten informatie wordt weggelaten die voor de duidelijkheid beter weer herhaald had kunnen worden. Zeker omdat het hier om instructieteksten gaat, kan de cognitieve belasting
voor leerlingen verkleind worden door de informatie duidelijk te brengen. We geven wat
voorbeelden:
• De grafiek hieronder laat het verband zien tussen de leeftijd van een populier en de hoogte
[van deze populier] in meters.
• Tussen 15 en 25 jaar stijgt de grafiek langzamer [dan tussen 5 en 15 jaar].
• Zoek op de horizontale as 4 [seconden] op.
We kunnen uit deze voorbeelden afleiden dat er vaak gekozen wordt voor een telegramachtige stijl, zoals we ook in paragraaf 3.6.4 hebben gezien. Dit kan voor onduidelijkheid
zorgen voor leerlingen.
Ontbrekende informatie
Er 29 fragmenten genoemd waarop volgens het panel nuttige informatie ontbreekt in de
wiskundetekst. Het panel rapporteert bijvoorbeeld problemen met betrekking tot het
tekenen van metingen in een tabel: een probleem dat ook deels te maken heeft met de
referentiële coherentie die door synoniemen tot stand wordt gebracht (zie paragraaf
3.6.1). Door bij deze teksten informatie weg te laten, moet de lezer meer inspanning verrichten om de tekst te kunnen begrijpen. Een voorbeeld zien we in Opgave 9.
Voorbeeld 18: Opgave 9
Elk jaar op zijn verjaardag wordt Peter gemeten. Hiernaast zijn al zijn lengten in een
grafiek gezet. Door de punten is een vloeiende lijn getekend.

Door toevoeging van een aantal geïmpliceerde informatie-eenheden zou deze tekst een
stuk gemakkelijker te begrijpen zijn. De tekst zou dan luiden: Elk jaar op zijn verjaardag
wordt [de lengte van] Peter gemeten. Hiernaast zijn al zijn lengten [met een punt] in een grafiek gezet.
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De opmerkingen van het panel omtrent ontbrekende informatie hebben alle grotendeels
te maken met de eerder geformuleerde opmerkingen over de ‘telegramachtige’ stijl van
formuleren. Door deze manier van formuleren ontbreekt in een aantal fragmenten informatie die het voor leerlingen gemakkelijker zou maken de tekst te volgen en te begrijpen.
Neem bijvoorbeeld in de instructie rond het tekenen van een grafiek de zin ‘Verbind de
stippen met elkaar’. Dit is de openingszin van de derde stap in het gepresenteerde stappenplan, waarbij ‘de stippen’ niet duidelijk geïntroduceerd worden. Door de stap duidelijker
te maken, bijvoorbeeld Verbind de stippen [die je nu hebt getekend] met elkaar wordt de
instructie helderder. Een ander moment waarop dat gebeurt zien we als in de instructie
staat ‘Bijvoorbeeld: bij 4 seconden hoort 6 meter.’ Deze informatie is afkomstig uit de tabel
die boven de grafiek wordt gepresenteerd, maar daar wordt in de tekst niet expliciet naar
verwezen.
3.6.6 Illustraties
In het wiskundeboek worden zowel foto’s als tekeningen gebruikt. In dit vijfde hoofdstuk
over grafieken wordt twee keer een foto gebruikt. Er is een foto van een zonneschijnmeter opgenomen (Instapparagraaf, pagina 108) en een foto van een verpleegkundige die de
polsslag opneemt van een patiënt (paragraaf 5.5, pagina 119).
Het panel rapporteert twee problemen met betrekking tot de gebruikte illustraties bij de
opgave rond de zonneschijnmeter (Instap paragraaf, opdracht 1): het panel vindt de foto
van de zonneschijnmeter en de tekening van de strook papier bij de zonneschijnmeter
erg onduidelijk. In de tekst staat dat in een zonneschijnmeter een brandglas gaten op een
strook papier brandt. Op de tekening bij de foto zien we echter geen gaten op de strook,
maar zwarte strepen. Deze strepen stellen natuurlijk de brandgaten voor, maar dit is voor
de meeste leerlingen waarschijnlijk niet duidelijk.
3.6.7 Grafieken
Een bijzonder soort illustraties vormen de grafieken. Er worden zeven keer problemen
gerapporteerd rond de duidelijkheid.
Omdat leerlingen in de Instapparagraaf voor het eerst met grafieken worden geconfronteerd, zou je verwachten dat juist in zo’n paragraaf de gepresenteerde grafieken helder
zijn. Zoals we weten, wil Moderne Wiskunde een inductieve methode zijn. Het is waarschijnlijk daarom dat de leerlingen in het begin van het hoofdstuk geconfronteerd worden met weinig gedetailleerde grafieken waarin ze alleen globaal informatie hoeven af te
lezen. In de eerste paragrafen vinden we namelijk alleen grafieken waarin de informatie
op de assen zeer beperkt is. Het is opvallend dat de horizontale as vaak wel gedetailleerde
informatie geeft, maar dat op de verticale as vaak geen eenheden staan.
3.6.8 Overige opmerkingen
In de categorie ‘overige opmerkingen’ onderscheiden we vier subcategorieën. In Tabel 29
presenteren we het aantal gerapporteerde problemen per subcategorie.
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Tabel 29

Overige opmerkingen

Overig

Aantal

Opdracht misleidend of fout geformuleerd
Geen eenduidig antwoord
Onduidelijk opbouw van de tekst
Afkortingen / Symbolen

10
4
3
6

Totaal

23

Opvallend vaak wordt een opdracht door het panel als ‘misleidend’ gekarakteriseerd. We
zullen nu per subcategorie ingaan op de bevindingen.
Opdracht misleidend of fout geformuleerd
Het is opvallend dat een aantal deelvragen in de opdrachtteksten misleidend geformuleerd is, waardoor leerlingen op het verkeerde been worden gezet. Een aantal van de door
het panel opgemerkte problemen heeft te maken met het feit dat de vraag de suggestie
wekt dat er één mogelijk antwoord kan zijn, terwijl er meerdere antwoorden bevraagd
worden. Een voorbeeld van een misleidende opdracht zien we ontstaan doordat de grafiek in de opdracht niet aansluit bij de vraag. De vraag in opgave 1 (instapparagraaf) is
Hoe laat verdwijnt de zon’s morgens achter de wolken, maar op de strook papier die als illustratie bij deze vraag gebruikt is. is af te lezen dat de zon ’s middags achter de wolken verdwijnt.
Ook rond de instructie van het tekenen van een grafiek zien we problemen ontstaan tussen de koppeling tussen de tekst en de grafiek. De vraag in opdracht 14, paragraaf 4, is
Teken de vijf metingen in het assenstelsel. Maar van de vijf metingen is al één meting voorgedaan in het boek. Duidelijker is dan: ‘Teken de andere vier metingen in het assenstelsel.’
Een overbodige vraag is Zet langs de assen wat de getallen betekenen, terwijl leerlingen bij
voorafgaande vraag de grafiek al hebben moeten overnemen, waarbij ze waarschijnlijk
ook de getallen bij de assen hebben overgenomen.
Geen eenduidig antwoord
Zoals we uit Tabel 29 hebben kunnen aflezen, zijn er door het panel vier problemen
genoemd die betrekking hebben op vragen waarop geen eenduidig antwoord is te geven,
terwijl die suggesties wel wordt gewekt. Deze opmerkingen hebben alle betrekking op het
feit dat de grafiek moeilijker is af te lezen dan gesuggereerd wordt, of op vragen waarbij
leerlingen informatie moeten gebruiken die nòch uit de tekst nòch uit de grafiek is af te
leiden. Van de eerste categorie is de vraag Waarom denk je dat Joep zich even voor 9 uur niet
zo fijn voelde? een voorbeeld uit de Instapparagraaf. Uit de grafiek is namelijk bijzonder
moeilijk te zien wat de reden van Joep’s gevoel is. Van de tweede categorie zien we een
voorbeeld bij de vraag die over het waterverbruik van een gezin en de bewering die Karel
daar over doet. Op de vraag Zeg waarom Karel wel of geen gelijk heeft zijn verschillende antwoorden mogelijk.
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Onduidelijke opbouw van de tekst
Wat betreft de opbouw en structuur van de opgave, zijn er door het panel drie opmerkingen gemaakt. De eerste opmerking gaat over opgave 11 in paragraaf 3.
Voorbeeld 19: Samenvatting ‘Snel of langzaam stijgen’
Hierboven zie je de temperatuur van 7 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds (20.00 uur)
weergegeven in een grafiek. Midden op de dag onweerde het heel erg. Daardoor daalde de
temperatuur snel.
a Hoeveel graden is één hokje op de verticale as?
b Hoeveel is één hokje op de horizontale as?
c Hoe laat begon het onweer?

In deze opgave hebben de leerlingen de informatie ‘Midden op de dag onweerde het heel erg.
Daardoor daalde de temperatuur snel’ uit de introductietekst pas bij vraag C nodig. Deze
informatie kan dus beter pas nà deelvraag b toegevoegd worden, als introductie op vraag
C. Hierdoor zou deelvraag C (Hoe laat begon het onweer?) beter te begrijpen zijn.
Tot slot wordt in opgave 13 in paragraaf 4 de grafiek direct naast de introductietekst
gepresenteerd, terwijl deze beter onder deelvraag b (‘Welke grafiek hoort bij de tabel van de
hardloper) kan worden weergegeven.
Van de twee opmerkingen die gemaakt zijn over de opbouw van de informatie in de
instructieve teksten, is de opmerking over de tekst in de samenvatting over de populier
wel de meest in het oog springende. Deze tekst is erg onduidelijk opgebouwd.
Voorbeeld 20: Samenvatting ‘Snel of langzaam stijgen’
Snel of langzaam stijgen
De grafiek hieronder laat het verband zien tussen de leeftijd van een populier en de
hoogte in meters.
De grafiek loopt tussen 5 en 15 jaar steiler dan tussen 15 en 25 jaar.
De populier groeide tussen 5 en 15 jaar sneller dan tussen 15 en 25 jaar.
Je kunt ook zeggen: de grafiek stijgt sneller tussen 5 en 15 jaar dan tussen 15 en 25 jaar.
Tussen 15 en 25 jaar stijgt de grafiek langzamer.

In deze tekst is de volgorde van de zinnen 2, 3 en 4 raar gekozen. Na de zin ‘De grafiek
loopt tussen 5 en 15 jaar steiler dan tussen 15 en 25 jaar’ had beter de zin kunnen komen ‘Je
kunt ook zeggen: de grafiek stijgt sneller tussen 5 en 15 jaar dan tussen 15 en 25 jaar’. Deze zin
geeft immers in andere woorden weer wat in zin 2 ook gesteld wordt. Vervolgens zou
ingegaan kunnen worden op de betekenis van deze opmerking, namelijk ‘De populier
groeide tussen 5 en 15 jaar sneller dan tussen 15 en 25 jaar’.
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Afkortingen / Symbolen
Tot slot zijn hebben een aantal opmerkingen van het panel betrekking op de gebruikte
afkortingen en symbolen. In het hoofdstuk komt bijvoorbeeld regelmatig het º-tekentje
voor. Wellicht herkennen leerlingen dit º-tekentje wel, maar het is toch onduidelijk dat dit
niet in combinatie met het woord graden wordt genoemd, vooral ook omdat bij de eenheden op de assen wel vaak in woorden de tekst ‘temperatuur in graden’ staat.
Een ander voorbeeld zien we bij opgave 17 in paragraaf 5. In deze opgave wordt de situatie
als volgt gekarakteriseerd: In de tabel hieronder zie je hoeveel water een gezin in twaalf maanden verbruikte. In de tabel worden in de bovenste rij de maanden gepresenteerd en in de
onderste rij ‘het verbruik in m3’ gepresenteerd. Leerlingen moeten zelf dus realiseren dat
‘hoeveel water’ wordt uitgedrukt in m3 water.
3.7

Conclusie

In dit hoofdstuk hebben we de complexiteit van de kenmerken van teksten uit hoofdstuk
5 uit het a-boek van het vbo-mavo deel van Moderne Wiskunde geanalyseerd. We hebben
onderzocht welke potentiële struikelblokken er zijn op het micro- en mesoniveau van de
wiskundeteksten voor vmbo-brugklas-leerlingen.
Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, de complexiteit op het microniveau van de
teksten uit het hoofdstuk, hebben we de dekkingsgraad van de teksten in het wiskundeboek met Lijst 1 (de Basiswoordenlijst van het Nederlands) en met Lijst 2 (de Basiswoordenlijst uitgebreid met sluis-1-woorden uit de Streefwoordenlijst) berekend. Hierdoor
konden we de niet-gedekte, en dus moeilijke, laagfrequente woorden, in beeld krijgen.
Bij sommige opgaven kan het gebruik van laagfrequente, dagelijkse woorden een storende invloed hebben op het begrip van de opgave en dit is niet wenselijk. We kunnen
dus stellen dat de Realistische Wiskunde een groot beroep doet op de woordenschat van
leerlingen. Woorden als ‘waterverbruik’ en ‘brandglas’ zijn geen woorden die leerlingen
zelf vaak tegenkomen. In het hoofdstuk wordt ook gebruik gemaakt van een aantal specifieke ‘schooltaalwoorden’ die binnen dit hoofdstuk erg belangrijk zijn, maar die bij vmboleerlingen wellicht niet zonder meer bekend zijn. Naast de ‘wiskundewoorden’ die de
leerlingen in dit hoofdstuk moeten verwerven, wordt een aantal andere woorden als
bekend verondersteld. Ook hier geldt dat het niet vanzelfsprekend is dat de leerlingen
deze woorden beheersen.
Vervolgens is gekeken naar verschillende tekstkenmerken op het mesoniveau. Voor deze
analyse hebben we een panel bestaande uit vijf personen de teksten laten beoordelen en
gevraagd potentiële struikelblokken op het mesoniveau aan te wijzen en te karakteriseren. De gevonden potentiële struikelblokken bleken onderverdeeld te kunnen worden in
acht hoofdcategorieën: referentiële coherentie, relationele coherentie, inferenties, formuleringen, informatie, illustraties, grafieken en overige struikelblokken.
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Wat betreft de referentiële coherentie stelden we vast dat deze vooral door herhaling van
de centrale referent tot stand werd gebracht. Over het algemeen bleek dat de referentiële
coherentie voor leerlingen gemakkelijk herkenbaar in de tekst is terug te vinden. Een
enkele keer constateerden we complexe verwijzingen. Deze bleken vooral te liggen in verwijzingen naar (delen van) zinsconstructies, zoals een verwijzing van het woordje ‘daar’
naar ‘tussen 15 en 20 jaar’.
Markeerders voor relationele coherentie bleken nauwelijks voor te komen. Dit is opmerkelijk, want bij een aantal wiskunde opgaven bleken leerlingen de relatie tussen zinnen
wel degelijk te moeten herkennen voor een goed begrip van de tekst. Zonder markeerders van deze relatie wordt het herkennen van het verband tussen zinnen echter impliciet
gelaten en meer aan de leerlingen overgelaten dan als er wel markeerders zouden zijn.
Dit maakt sommige verbanden dus onnodig onduidelijk.
Leerlingen bleken verschillende keren inferenties te moeten maken om tot begrip van de
opdracht te komen. Deze veronderstelde inferenties kunnen zorgen voor een grotere cognitieve belasting bij het begrijpen van de wiskundetekst, waardoor ze door het panel als
potentieel struikelblok zijn geïdentificeerd.
Het panel heeft ook diverse problemen rond de formulering van de wiskundeteksten
gerapporteerd. Om de stijl levendig te maken wordt veel stilistische variatie gebruikt. Ook
dit draagt niet altijd bij aan de begrijpelijkheid: soms is het beter consequent met
dezelfde term naar hetzelfde verschijnsel te verwijzen, zeker als het gaat om nieuwe
begrippen die door de leerlingen nog verworven moeten worden. Ook de stilistische
variatie die bij deelvragen binnen een opgave gehanteerd wordt, kan voor leerlingen verwarrend zijn. Er worden relatief weinig complexe zinnen gebruikt in de teksten, al zijn
sommige zinnen wel erg lang en bevatten ze ingewikkelde deelconstructies als ‘om de
vijf dagen’. Het is opvallend dat er vaak een telegramachtige stijl wordt gekozen, die ten
koste gaat van de helderheid van de teksten.
Dit zagen we ook terug in de potentiële problemen die het panel in de categorie ‘informatie’ beschreef: soms is informatie weggelaten, waarschijnlijk om de leerlingen niet te veel
te belasten, maar daardoor neemt de begrijpelijkheid af.
De gebruikte illustraties en grafieken zijn over het algemeen duidelijk, maar vooral in de
Instapparagraaf rapporteert het panel een aantal onduidelijkheden. Dit is opvallend,
omdat juist in deze paragraaf de leerlingen voor het eerst kennis maken met grafieken.
De overige opmerkingen van het panel hadden voornamelijk betrekking op de wiskundige implicaties van de teksten. Zo werden bijvoorbeeld een aantal problemen gerapporteerd waarbij de opdracht misleidend of onjuist geformuleerd was, of waarbij er eigenlijk
geen eenduidig antwoord op de vraag in de tekst gegeven kon worden.
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3.8

Hoofdstuk 3

Discussie

In dit onderzoek hebben we geconstateerd dat teksten uit een wiskundehoofdstuk verschillende potentiële struikelblokken bevatten op het micro- en mesoniveau van de tekst.
Uit eerder onderzoek (Land, Sanders, Lentz en Van den Bergh, 2002b) weten we dat kenmerken van een tekst invloed hebben op de lezer. In het onderzoek van Land e.a. (2002b)
werd duidelijk dat voornamelijk leerlingen met een laag leesvaardigheidsniveau baat hebben bij helder gestructureerde teksten. Het begrijpen van de tekst wordt vaak als eerste
stap beschouwd in modellen die het oplossingsproces bij wiskunde beschrijven (DeCorte
en Verschaffel, 1991). Het komen tot een goede representatie van de tekst (een propositionele representatie) is een belangrijke voorwaarde voor succes in het oplossen van wiskundeopgaven. Leerlingen moeten in staat zijn om de structuur van de tekst te kunnen
doorgronden en moeten kunnen bepalen welke informatie wel of niet belangrijk is. De
potentiële struikelblokken die in deze analyse naar voren zijn gekomen, zouden met
name de taalzwakke leerlingen dus kunnen verhinderen om tot een goede representatie
van de wiskundetekst te komen. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de
achterblijvende wiskundeprestaties van allochtone leerlingen (De Wit, 2000).
Voor de analyses van het microniveau hebben we gebruik gemaakt van twee externe criteria: (1) de Basiswoordenlijst en (2) de Basiswoordenlijst uitgebreid met woorden uit Sluis
1 van de Streefwoordenlijst. Dat de twee dekkingspercentages die gevonden werden met
deze twee woordenlijsten erg van elkaar verschilden, werpt de vraag op of de gebruikte
lijsten wel geschikt zijn voor het vaststellen van potentiële struikelblokken voor vmbobrugklas-leerlingen. De keuze om alleen woorden uit sluis-1 aan de Basiswoordenlijst toe
te voegen, hebben we gemaakt omdat we teksten uit het eerste leerjaar voor het laagste
onderwijsniveau hebben onderzocht. Deze keuze is gebaseerd op het idee dat leerlingen
uit het eerste leerjaar van het vmbo de sluis-1-woorden wel beheersen. Het kan betwijfeld
worden of leerlingen uit de brugklas de woorden uit moeilijker sluizen niet ook beheersen, maar omdat het in dit onderzoek gaat om het inventariseren van potentiële struikelblokken hebben we alleen de woorden uit sluis-1 als bekend verondersteld.
Anderzijds kan worden opgemerkt dat het feit dat woorden gedekt worden door de Basiswoordenlijst niet per definitie hoeft te betekenen dat ze ook door de leerlingen worden
begrepen. Een voorbeeld hiervan, vinden we in de zin ‘…is gebeurd in de loop van de jaren’
in het volgende voorbeeld.
Voorbeeld 21: Paragraaf 5.2 opdracht 7
Meneer Olafson moet op zijn gewicht letten. Anders wordt hij snel te zwaar. In de grafiek hieronder kun je zien wat er met het gewicht van meneer Olafson is gebeurd in de
loop van de jaren.

De constructie ‘de loop van de jaren’ kan voor leerlingen problemen opleveren, maar is in
de gebruikte analyse niet geïdentificeerd. Verder constateren we dat de afzonderlijke
delen van de scheidbare werkwoorden wel gedekt worden door de Basiswoordenlijst,
maar dat het hele werkwoord niet in het basisvocabulaire voorkomt. Terwijl dit soort
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werkwoorden veelvuldig in de wiskundeteksten voorkomt en dus voor leerlingen wel een
potentieel struikelblok zouden kunnen zijn. We noemen als voorbeeld: bijhouden, losbarsten, toenemen, opletten, overnemen, aangeven en aflezen.
De analyses op het mesoniveau zijn uitgevoerd door een panel dat voornamelijk bestond
uit Letterenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Het panel had dus geen ervaring in het vmbo-onderwijs, waardoor aan de deskundigheid van het panel voor het aanwijzen van potentiële struikelblokken voor vmbo-leerlingen getwijfeld zou kunnen
worden. Toch menen we dat het panel voldoende inzicht heeft in de linguïstische aspecten van de teksten die problematisch kunnen zijn voor leerlingen. Juist doordat het panel
geen ervaring had in het vmbo en de wiskundedidactiek, konden zij op een onbevooroordeelde wijze de teksten op linguïstische moeilijkheden beoordelen en werden ze niet
gehinderd door eerdere ervaringen met deze teksten in de klas. Door hun linguïstische
achtergrond bleken ze bovendien goed in staat de gevonden problemen te categoriseren.
De bevindingen van het panel hebben we op basis van de kenmerken van het beschreven
probleem ondergebracht in verschillende categorieën. Deze indeling is verantwoord uit de
literatuur. Het is de vraag of problemen in de ene categorie een groter struikelblok vormen
voor leerlingen dan problemen in een andere categorie. Zoals we al eerder opgemerkt hebben, is het bovendien goed om te realiseren dat bepaalde aspecten op het mesoniveau frequenter voor zullen komen dan andere, waardoor de kans dat leerlingen daadwerkelijk
struikelen over een genoemd probleem niet voor alle categorieën even groot is.
Zoals eerder is gezegd, is het basisidee van de Realistische Wiskunde dat de wiskunde
gepresenteerd wordt in dagelijkse contexten. Uit dit onderzoek kunnen we concluderen
dat de didactiek van de Realistische Wiskunde in het onderzochte materiaal uit de
methode Moderne Wiskunde tot gevolg heeft dat er een groot beroep gedaan wordt op de
taalvaardigheid van leerlingen. De analyses op het microniveau van de wiskundeteksten
laten zien dat dit leidt tot een hoog aantal laagfrequente dagelijkse woorden in de teksten
en de analyses op het mesoniveau laten zien dat er diverse potentiële talige struikelblokken aan te wijzen zijn voor leerlingen. We kunnen dus stellen dat deze wiskundedidactiek het gevaar met zich mee brengt dat er ook woorden worden ingebracht die in het
dagelijkse leven weinig voorkomen en dus moeilijk te herkennen zijn door leerlingen en
dat leerlingen een grote inspanning moeten verrichten om de wiskundeteksten te begrijpen. Dit zou met name voor allochtone leerlingen wel eens kunnen verklaren waarom zij
extra moeite hebben met de Realistische Wiskunde (Van den Boer, 2003).
Hoewel dit onderzoek een aantal duidelijke aanwijzingen laat zien voor potentiële struikelblokken op het micro- en mesoniveau van wiskundeteksten, is de generaliseerbaarheid van de resultaten beperkt. We hebben dit onderzoek uitgevoerd op een beperkte set
teksten: slechts 30 wiskundeteksten zijn onderzocht. Deze teksten kwamen allemaal uit
één hoofdstuk uit de methode Moderne Wiskunde. Hierdoor waren ze alle afkomstig uit
hetzelfde domein van de wiskunde, namelijk het domein ‘grafieken’. Dit heeft invloed op
het type teksten: de resultaten van dit onderzoek zouden anders kunnen zijn als we ook
teksten uit andere wiskundige domeinen hadden onderzocht, bijvoorbeeld dat van de
‘kansberekening’ of ‘meetkunde’. Onze verwachting is dat de resultaten met betrekking
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tot potentiële struikelblokken op het microniveau niet veel zouden verschillen van de hier
geïdentificeerde problemen. In het wiskundeboek wordt namelijk voor de opgaven in
andere domeinen ook gebruik gemaakt van dagelijkse contexten waarbij laagfrequente
dagelijkse woorden worden gebruikt. Op het mesoniveau zouden de verschillen echter
groter kunnen zijn. In een domein als ‘kansberekening’ wordt het goed doorgronden van
de verbanden tussen de zinnen nog belangrijker voor het goed oplossen van de opgaven,
waardoor de complexiteit op het mesoniveau voor de leerling kan toenemen.
In dit hoofdstuk hebben we potentiële struikelblokken geïdentificeerd op grond van verwachtingen die we op basis van de literatuur mogen hebben over de complexiteit van teksten voor vmbo-leerlingen. Met het beschrijven van deze struikelblokken weten we nog
niets over de daadwerkelijke problemen die leerlingen ondervinden op het moment dat
ze een wiskundetekst moeten lezen en de bijbehorende opgave moeten oplossen. In het
volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, zullen we daarom ingaan op de manier waarop leerlingen daadwerkelijk begrip proberen te construeren bij dergelijke wiskundeopdrachten.

4

Het begrijpen en beantwoorden van
wiskundeopgaven rond grafieken

4.1

Introductie

Zoals we in de voorgaande hoofdstukken beschreven hebben, zijn bijna alle wiskundemethoden die in het Nederlandse wiskundeonderwijs gebruikt worden gebaseerd op de
ideeën van de Realistische Wiskunde. In hoofdstuk 3 hebben we voor een hoofdstuk uit
het wiskundeboek geconstateerd er dat door deze vernieuwing in het wiskundeonderwijs
een groot beroep gedaan wordt op de taalvaardigheid van leerlingen omdat de contexten
in de wiskundeopgaven in taal worden beschreven.
In het wiskundeonderwijs wordt zowel een beroep gedaan op tekstbegripvaardigheden
als op de mondelinge taalvaardigheden van leerlingen: ze moeten (1) de wiskundeopgave
in de context goed kunnen lezen, begrijpen waar de opgave over gaat en wat er van hen
wordt verwacht èn (2) het wiskundig register leren beheersen. Dat wil zeggen: de leerlingen moeten leren spreken als een wiskundige, zodat ze toegang krijgen tot dit register en
weten welke elementen en constructies tot het register behoren (Pimm, 1987). In hoofdstuk 5 van dit proefschrift zullen we beschrijven hoe leerlingen hun antwoorden formuleren. In dit hoofdstuk richten we ons op het proces van begripsconstructie tijdens het
oplossen van een wiskundeopgave.
4.2

Theoretisch kader

Het begrijpen van wiskundeopgaven impliceert dat leerlingen tot een reconstructie van
de wiskundetaak komen. Leerlingen hebben voor het begrijpen van wiskundeopgaven
tekstbegripvaardigheden nodig om deze representatie van de taak te maken. In hoofdstuk 2
hebben we beschreven dat tekstbegrip de eerste stap is in het wiskundig oplossingsproces (DeCorte en Verschaffel, 1991). Volgens Mayer (1992) bestaat het uitvoeren van een
wiskundetaak uit twee fasen: het maken van een representatie van het probleem en het
daadwerkelijk oplossen van het probleem. Succes bij het oplossen van het probleem
wordt alleen bereikt als de lezer in de eerste fase een nauwkeurige representatie van het
probleem heeft gemaakt (DeCorte en Verschaffel, 1991).
Om tot een nauwkeurige representatie van de wiskundetaak te komen, moet de lezer
eerst een reconstructie maken van de tekst. In hoofdstuk 2 hebben we verschillende theorieën over het leesproces beschreven en hebben we ons aangesloten bij de theorie van
Kintsch en Van Dijk (1978). Volgens deze theorie verwerkt de lezer eerst zinnen van een
tekst tot een propositionele structuur. Deze propositionele structuur (de text-base) van een
tekst bestaat uit een conceptuele representatie en is gebaseerd op informatie die in de
tekst wordt gespecificeerd. Vervolgens worden deze proposities (ook wel microstructuren
genoemd) verwerkt tot een macrostructuur waarin de relaties tussen de elementen wor-
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den weergegeven. De lezer activeert vervolgens domeinspecifieke informatie om deze
proposities in een coherent situation model van de tekst te plaatsen. Het situation model
bevat inferenties die gemaakt zijn op basis van aanwezige assumpties over het domein en
bestaat dus uit een representatie van de tekst die onafhankelijk is van de manier waarop
de tekst is geformuleerd. De tekst wordt dus uiteindelijk geïnterpreteerd op basis van
aanwezige voorkennis.
Op basis van deze theorie over het leesproces, zijn er verschillende modellen ontwikkeld
om het leesproces bij traditionele redactiesommen (‘word problems’) te beschrijven. Een
voorbeeld is het model van Kintsch en Greeno (1985). Ook bij een wiskundetekst kunnen
volgens Kintsch en Greeno een propositionele structuur en een situation model onderscheiden worden, maar anders dan bij het begrijpen van een gewone tekst, spreken zij bij het
reconstructieproces van een wiskundetekst over het problem model in plaats van over het
situation model. Volgens Kintsch en Greeno (1985) bevat dit problem model naast ‘gewone
inferenties’ ook inferenties die de lezer maakt in het domein van de wiskunde en daarvoor wordt met name dat deel van de tekst betrokken dat nodig is voor het oplossen van
het probleem. Voor het problem model beschikken ervaren probleemoplossers over een
aantal problem schema templates die bestaan uit expliciete en grafische aanwijzingen die de
opbouw van het problem model sturen.
Een ander voorbeeld is het model van English en Halford (1995). Zij stellen een driedelig
model voor. Dit model is ook gebaseerd op de ideeën van Van Dijk en Kintsch (1983) en
bestaat uit drie componenten: het problem-text model, het problem-situation model en het
mathematical model. Ze stellen dat het construeren en op elkaar afstemmen van deze drie
componenten een belangrijke rol speelt bij de interpretatie en bij het vervolgens oplossen
van het probleem.
Figuur 1

Model English en Halford (1995: pagina 160, figuur 5.7)

Problem-text
model

Problem-situation
model

Mathematical
model

In dit model van English en Halford (schematisch weergegeven in Figuur 1) komt het
problem-text model overeen met de text-base van Van Dijk en Kintsch (1983). Bij English en
Halford (1995) verwijst het problem-text model naar het mentale model dat een lezer
vormt op basis van de eerste analyse van de verbale formulering van het wiskundige probleem. Hiertoe rekenen zij ook het identificeren van de logische condities en de semantische relaties in de wiskundeopgave.
De tweede component die English en Halford (1995) beschrijven, het problem-situation
model, komt overeen met het situation model van Van Dijk en Kintsch (1983). In het problem-situation model van English en Halford vindt – in tegenstelling tot het situation
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model van Van Dijk en Kintsch – niet de afleiding van de rekenkundige structuur plaats.
Deze afleiding vindt in het model van English en Halford plaats in het mathematical
model. Het problem-situation model van English en Halford is het mentale model dat de
lezer vormt door het problem-text model te projecteren op een overeenkomstige bekende
situatie. De ontwikkeling van dit mentale model is cruciaal voor het effectief oplossen en
lijkt in verschillende (wiskundige) probleemoplossingmodellen over het hoofd te worden
gezien.
Het problem-situation model vormt een betekenisvolle link tussen het problem-text
model en de overgebleven component, het mathematical model. Deze laatste component
bestaat uit de formele wiskundige expressie die de oplossing van het probleem representeert en is verwant aan het problem model van Kintsch en Greeno (1985). Het mathematical model wordt gevormd door de vereiste wiskundige operatie te projecteren op het
problem-situation model om zo een oplossing te genereren. De lezer zou in staat moeten
zijn om dit mathematical model te verbinden met het aanvankelijke problem-text model.
Omdat deze drie componenten van elkaar afhankelijk zijn, zullen probleemoplossers niet
succesvol zijn in het oplossen als één van de drie componenten niet correct of niet compleet geconstrueerd is. Als een probleemoplosser bijvoorbeeld moeite heeft met het interpreteren van de tekst, dan kan hij problemen hebben met het construeren van het juiste
problem-situation model. Als gevolg daarvan is de oplosser niet in staat om het juiste
mathematical model te construeren of hij construeert een ander, niet gewenst, mathematical model (English en Halford, 1995). Voor ons onderzoek is het interessant om dit
onderscheid in de constructie van de verschillende interpretatiemodellen te maken. We
zullen ons daarom verder baseren op dit model van English en Halford.
4.2.1 Tekstbegrip en grafieken
Tekstbegrip is in bijna alle subdomeinen van het wiskundeonderwijs in de basisvorming
belangrijk, omdat in elk domein de wiskundeopgaven geplaatst worden in een rijke linguïstische context.
Een speciale rol speelt tekstbegrip in het domein ‘grafieken’. Bij het interpreteren van
een grafiek die een situatie beschrijft, moet de lezer namelijk gedurende het interpretatieproces steeds switchen van de grafische (wiskundige) representatie naar de beschreven
(dagelijkse) situatie. Bij het construeren van het mathematical model speelt dus niet
alleen de tekstuele informatie (voor de constructie van het problem-text model) en de persoonlijk dagelijkse kennis van leerlingen over deze beschreven situatie (geactiveerd in het
problem-situation model) een rol, maar ook de grafische representatie van de beschreven
situatie. Deze grafische representatie de grafiek, wordt pas betekenisvol gedurende het
proces van het interpreteren, waarbij voortdurend wordt terugverwezen naar de situatie.
Omdat uit de literatuur geen model bekend is waarin het begrijpen van wiskundeopgaven met grafieken beschreven wordt, baseren we ons op het model van English en Halford (1995) en beschrijven we het begripsconstructieproces als volgt in Figuur 2.
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Figuur 2

Aangepast model voor het begrijpen van grafiektaken, gebaseerd op English en
Halford (1995): met in de cirkels de beschikbare informatiebronnen en in de rechte
vakken de mentale representaties geconstrueerd op basis van deze bronnen
Graphic model

Grafiek

Mathematical
model
Tekst

Problem-text
model

Problem-situation
model

In een wiskundetaak uit het domein grafieken heeft de lezer in feite twee informatiebronnen tot zijn beschikking: tekstuele informatie (de tekst van de opgave en de tekst bij de
grafiek) en visuele informatie (de grafiek). In dit model onderscheiden wij daarom naast
een problem-text model (geconstrueerd op basis van de tekstuele informatie), ook een
zogenoemd graphic model (geconstrueerd op grond van de visuele informatie: de grafiek).
Op basis van het verloop van de grafiek en de gegevens van de assen construeert de lezer
dit graphic model. Met het graphic model verwijzen we naar de representatie van de grafiek op het moment dat er nog geen verband is gelegd met de achterliggende situatie. Volgens onze definitie zijn in de constructie van dit graphic model wiskundige assumpties
belangrijk. De grafiek wordt echter pas werkelijk betekenisvol als deze in combinatie met
het problem-situation model geïntegreerd wordt tot een mathematical model.
Volgens dit aangepaste model vindt tijdens de constructie van het mathematical model
voortdurend een wisselwerking plaats tussen het graphic model en het problem-situation
model. Deze beschrijving van het interpreteren van een wiskundetekst in combinatie met
een grafiek, sluit aan bij de definitie die Janvier (1978) geeft voor het interpreteren van
grafieken.
Graphical interpretation can thus be best described as a progressive integration of
the various pieces of information conveyed by the graph with the underlying situational background.
(Janvier, 1978: 3.6)
Hoe dit interpretatieproces verloopt, is ook afhankelijk van de vragen die in de wiskundetaak aan de leerling gesteld worden: de vragen zullen de richting van het proces sturen.
De vragen in een wiskundetaak met een grafiek zijn vaak allemaal situatiegerelateerd: ze
verwijzen niet zozeer naar de grafische elementen, maar naar hun situationele equivalent. De antwoorden van leerlingen zijn daarentegen niet alleen gebaseerd op de achterliggende situatie, maar ook op de grafiek of op een zekere combinatie van beide. In feite
moet een leerling in zijn ontdekkingsproces de grafiek en de situatie bij elkaar brengen.
We kunnen uit dit model afleiden dat het essentieel is dat een leerling in zijn begripsconstructieproces de informatie uit het graphic model combineert met de informatie uit het
problem-situation model. Voor leerlingen met onvoldoende tekstbegripvaardigheden zal
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dit moeilijker zijn dan voor leerlingen met goed ontwikkelde tekstbegripvaardigheden.
Leerlingen die immers een onjuist problem-situation model geconstrueerd hebben op
basis van onvolledig begrip van de tekstuele informatie (het problem-text model), zullen
moeite hebben om dit problem-situation model aan het graphic model te verbinden.
We kunnen op grond van dit model een onderscheid maken tussen het ‘aflezen’ en het
‘interpreteren van de grafiek’. Bij het aflezen van de grafiek gaat het om een oppervlakte
interpretatie en heeft de leerling, naast een succesvol problem-text model voor begrip van
de vraag, alleen informatie nodig uit het graphic model. Voor dit soort vragen, zoals bijvoorbeeld ‘wat is het gewicht van de jongen toen hij 8 jaar was’, is de informatie uit het
problem-situation model niet nodig.
Bij het ‘interpreteren van de grafiek’ gaat het niet om een oppervlakte-interpretatie, maar
om een mentale representatie waarbij het problem-situation model en het graphic model
geïntegreerd zijn. Dit is nodig voor het beantwoorden van vragen als ‘op welk moment
was de jongen zwaarder dan het meisje’. Competentie in het domein van grafieken
bestaat dus uit zowel tekstbegripvaardigheden (het succesvol construeren van het problem-situation model en het daarbij behorende mathematical model) als uit vaardigheden met betrekking tot het interpreteren van de grafiek (het succesvol construeren van
het graphic model).
4.3

Onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk onderzoeken we op exploratieve wijze hoe leerlingen proberen een wiskundetaak te begrijpen: hoe construeren leerlingen hun mathematical model (gebaseerd
op English en Halford, 1995) van een wiskundetaak met een grafiek? We onderzoeken dit
binnen die hierboven beschreven specifieke context van de wiskunde: lineaire grafieken die
de relatie weergeven tussen twee variabelen waarmee een situatie gekarakteriseerd wordt.
In dit onderzoek willen we in de eerste plaats vaststellen welke eisen de wiskundetaak
aan het (tekst)begrip van leerlingen stelt. Grafieken zijn complexe figuren waarin de werkelijkheid schematisch wordt weergegeven. Bij grafieken gaat het om het illustreren van
verbanden: de samenhang tussen twee verschijnselen wordt zichtbaar gemaakt in de grafiek. Als leerlingen een grafiek interpreteren, moeten ze actief betekenis toekennen aan
(een gedeelte van) de grafiek (Leinhardt, Zaslavsky en Stein, 1990). Daarom luidt onze
eerste onderzoeksvraag:
Welke eisen stelt een wiskundeopgave in het domein ‘grafieken’ aan de
(tekst)begripvaardigheden van leerlingen?
In dit onderzoek willen we vooral inzicht krijgen in de manier waarop leerlingen de wiskundeopgave begrijpen. Daartoe zullen we in het taalgebruik van leerlingen op zoek gaan
naar indicaties voor het complexe proces van tekstbegrip van wiskunde.
Hoe demonstreren leerlingen begrip of onbegrip van een wiskundeopgave binnen het
domein ‘grafieken’ en welke rol spelen de verschillende interpretatiemodellen daarbij?
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Met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag zijn er verschillende problemen in de
begripsconstructie mogelijk: leerlingen hebben problemen met het construeren van het
problem-text model, leerlingen hebben moeite met het graphic model, leerlingen hebben
moeite met het problem-situation model of leerlingen zijn in hun mathematical model niet
goed in staat de koppeling te maken tussen het graphic model en het problem-situation
model.
4.4

Methodologie

4.4.1 De wiskundetaak
De wiskundetaak bestond uit een opgave afkomstig uit het wiskundeboek Moderne Wiskunde (Breugel e.a., 1998; vbo-mavo 1a, p. 146). In hoofdstuk 3 van dit proefschrift is het
5e hoofdstuk uit deze wiskundemethode geanalyseerd op talige struikelblokken op het
micro- en mesoniveau van de tekst. De opgave die we voor dit onderzoek gebruiken is
niet afkomstig uit dit 5e hoofdstuk (deze opgaven hebben de leerlingen immers allemaal
in de les met de docent behandeld), maar staat in de Herhalingsstof die hoort bij dit 5e
hoofdstuk over grafieken. Zoals we gezien hebben in hoofdstuk 3 van dit proefschrift,
maken leerlingen in het hoofdstuk Grafieken hernieuwd kennis met grafieken (dit onderwerp komt ook aan de orde op de basisschool). De vaktermen die de methode expliciet
introduceert zijn stijgen, dalen, constant zijn, verband, snel en langzaam.
In de opgave die in dit onderzoek centraal staat, wordt de situatie beschreven van René
die een bad neemt. De grafiek beschrijft het verband tussen de hoeveelheid water in het
bad en de tijd. De leerlingen moeten door middel van het beantwoorden van vier deelvragen in oplopende moeilijkheid de grafiek interpreteren. De leerlingen krijgen eerst de
introductietekst aangeboden, vervolgens de grafiek en tot slot de deelvragen. In Figuur 3
presenteren we de wiskundetaak zoals die aan de leerlingen is aangeboden.
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Opgave uit Moderne wiskunde (Breugel e.a., 1998: vbo-mavo 1a, p. 146, mavo-havo
1a p.146)

water in liters

1. René neemt een bad. Hij laat de eerste vijf minuten alleen de warmwaterkraan open
staan. Hij merkt dat het water veel te warm wordt en daarom zet hij ook de koudwaterkraan open. De grafiek laat het verband zien tussen de tijd en de hoeveelheid
water in het bad.

8.00

8.05

8.10

8.15

8.20

8.25 8.30 8.35
tijd in minuten

a. Wat wordt er weergegeven op de verticale as?
b. Als ook de koudwaterkraan opengaat, loopt het bad sneller vol. Waaraan kun je dat
zien?
c. Hoe laat wordt de koudwaterkraan opengedraaid?
d. Na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken.
Hoe kun je dat aan de grafiek zien? Hoe laat is dat?

In navolging van het model dat we in Figuur 2 beschreven hebben (gebaseerd op English
en Halford, 1995) analyseren we deze taak door onderscheid te maken tussen het problem-text model, het problem-situation model en het mathematical model. Omdat in deze
opgave een grafiek centraal staat, onderscheiden we ook een graphic model.
4.4.2 Het uitvoeren van de wiskundetaak
Om het begripsconstructieproces van een wiskundetaak in het domein grafieken te kunnen onderzoeken, analyseren we het taalgebruik dat leerlingen hanteren bij het oplossen
van een wiskundeopgave uit dit domein.
Gedurende de dataverzamelingssessie werd de leerlingen gevraagd om de wiskundeopgave pratend en hardopdenkend te maken. De instructie die de leerlingen van hun
gesprekspartner, de onderzoeker, kregen, luidde ‘Vertel me alles wat je doet, alles wat je
denkt en alles wat je weet. Ik begrijp zelf heel weinig van wiskunde, dus ik hoop dat jij
me kunt uitleggen hoe je deze opgaven moet oplossen’. De verbale respons van de leer-
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lingen is vastgelegd op video en audio. Van alle leerlingen zijn de protocollen getranscribeerd en geanalyseerd.
Deze zogenaamde hardopdenkmethode is oorspronkelijk ontwikkeld door Newell en
Simon (1972). De methode is bijvoorbeeld door Olsen, Duffy en Mack (1984) gebruikt
om processen die moeilijk waarneembaar zijn in het leesproces, zoals bijvoorbeeld het
maken van inferenties, op een systematische wijze zichtbaar te maken.
4.4.3 Leerlingen
In schooljaar 1999 – 2000 zijn in het najaar en het voorjaar data verzameld op twee scholen. Op deze scholen werden tegelijkertijd ook data verzameld voor het NMPS project,
vandaar dat voor deze scholen en klassen is gekozen. Zie voor een verdere beschrijving
van het NMPS-project Bijlage 1. Beide scholen gebruikten als wiskundemethode de
methode Moderne Wiskunde.
Op beide scholen participeerden acht leerlingen, verschillend in schoolprestaties en van
verschillende achtergronden, in het onderzoek. Uit één brugklas op iedere school zijn
vier leerlingen van allochtone afkomst geselecteerd en vier autochtone leerlingen. De
leerlingen zijn geanonimiseerd. Bij de selectie is ook rekening gehouden met de rapportresultaten die op dat moment, in het najaar van 1999 na de brugklasscreening, van de
leerlingen bekend waren. Daarbij is gekozen voor twee ‘zwakke’ allochtone/autochtone
leerlingen en twee ‘sterke’ allochtone/autochtone leerlingen.
Op de eerste school, De Zon, zijn drie Marokkaanse leerlingen geselecteerd: twee jongens (Assad en Maktoub) en een meisje, Hennia. Verder is Nirmala, een meisje van Surinaams-hindoestaanse afkomst geselecteerd als vierde ‘allochtone’ leerling. De andere vier
leerlingen zijn autochtone leerlingen: ook twee jongens (Benno en Danny) en twee meisjes (Claudia en Patricia).
Op de tweede school, De Regenboog, is ook gekozen voor vier Marokkaanse leerlingen
(twee jongens, Faroek en Stahin, en twee meisjes, Meryem en Oumnia) en vier autochtone leerlingen (twee jongens, Erik en Martijn, twee meisjes, Barbara en Tatjana). Doordat
leerlingen soms niet aanwezig waren door ziekte of absentie, heeft ook een Turks meisje,
Leila, in de hardopdenksessies geparticipeerd. In totaal hebben dus zeventien leerlingen
geparticipeerd in deze sessie. In Tabel 30 geven we een overzicht van de geselecteerde
leerlingen.
4.5

Resultaten: analyse van de wiskundetaak

Om te onderzoeken welke eisen een wiskundeopgave in het domein ‘grafieken’ stelt aan
de (tekst)begripvaardigheden van leerlingen, maken we een analyse van een wiskundetaak. Bij de analyse van de wiskundetaak is gebruik gemaakt van de interpretatiemodellen
zoals die modelmatig zijn weergegeven in Figuur 2 op pagina 86. We onderscheiden dus
het problem-text model, het problem-situation model, het graphic model en het mathematical model. Als inleiding op de analyse presenteren we hier de wiskundetaak nog een
keer, waarbij de verschillende informatiebronnen benoemd worden.
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Overzicht geselecteerde leerlingen: hun school, geslacht, nationaliteit (nation.), de
leeftijd sinds wanneer ze in Nederland zijn en hun leeftijd ten tijde van het
onderzoek

Leerling

School

Geslacht

Nationaliteit

In NL sinds

Assad
Barbara
Benno
Claudia
Danny
Erik
Faroek
Hennia
Leila
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Oumnia
Patricia
Stahin
Tatjana

ZON
RB
ZON
ZON
ZON
RB
RB
ZON
RB
ZON
RB
RB
ZON
RB
ZON
RB
RB

m
v
m
v
m
m
m
v
v
m
m
v
v
v
v
m
v

mar
nl
nl
nl
nl
nl
mar
mar
tur
mar
nl
mar
sur/hin
mar
nl
mar
nl

geboorte
geboorte
geboorte
geboorte
geboorte
geboorte
geboorte
geboorte
geboorte
?
geboorte
geboorte
?
4e jaar
geboorte
7e jaar
geboorte

Leeftijd in onderzoek
(jaren; maanden)
13;01*
12;05
12;05
13;01
12;07
13;06
13;09
13;04
13;08
13;01
12;07
13;02
13;02
13;06
12;10
14;05
13;05

De introductietekst
1. René neemt een bad. Hij laat de eerste vijf minuten alleen de warmwaterkraan open
staan. Hij merkt dat het water veel te warm wordt en daarom zet hij ook de koudwaterkraan open. De grafiek laat het verband zien tussen de tijd en de hoeveelheid water in
het bad.

water in liters

De grafiek

8.00

8.05

8.10

8.15

8.20

8.25 8.30 8.35
tijd in minuten
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De deelvragen

Gewenste antwoorden

Wat wordt er weergegeven op de verticale as?
Als ook de koudwaterkraan opengaat, loopt het bad
sneller vol. Waaraan kun je dat zien?
Hoe laat wordt de koudwaterkraan opengedraaid?
Na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken.
Hoe kun je dat aan de grafiek zien?
Hoe laat is dat?

water in liters
de grafiek stijgt sneller
8:05 uur
de grafiek daalt
8:25 uur

Zoals we hierboven stelden, zijn er drie bronnen die de leerling kan gebruiken voor het
opbouwen van het mathematical model: de introductietekst en de grafiek als primaire
bronnen en de deelvragen als secundaire bron. We zullen nu aan de hand van het aangepaste model van English en Halford (1995) de informatie beschrijven die de leerlingen tot
hun beschikking hebben voor het begripsconstructieproces. We beginnen bij een
beschrijving van de introductietekst, op grond waarvan leerlingen tot een constructie van
hun problem-situation model komen.
4.5.1 Beschrijving van de introductietekst
Om inzicht te krijgen in welke informatie leerlingen kunnen gebruiken in het begripsconstructieproces, zullen we een beschrijving geven van de informatie die de introductietekst biedt en de informatie die leerlingen daarbij zouden kunnen infereren.
Van problem-text model naar het problem-situation model.
Voor het construeren van een representatie in het problem-text model van de introductietekst (René neemt een bad...) kan de leerling woorden bij elkaar groeperen tot betekenisvolle eenheden. Bij het opbouwen van het problem-situation model kunnen de leerlingen
daarbij ook relevante informatie infereren met gebruikmaking van bepaalde kennis van
de wereld. Wat geïnfereerd kan worden, betreft vijf dimensies: tijd, ruimte, causaliteit,
motivatie en de hoofdpersoon (Zwaan, Langston, en Graesser, 1995). Voor de introductietekst van de opgave zoals die hierboven gepresenteerd is, zouden leerlingen het volgende proces kunnen doormaken voor het problem-situation model op basis van het
problem-text model:
René neemt een bad.
Terwijl de leerling de eerste zin leest, creëert hij een problem-situation model waarin
een mannelijke individu, genaamd René, om nog onbekende redenen een bad neemt.
De leerling zou kunnen infereren dat René in een badkamer is en dat de gebeurtenis
op dit moment plaatsvindt, gegeven de tegenwoordige tijd die gebruikt is in deze eerste uiting. Ook kan de leerling elementen uit de gebeurtenis van het nemen van een
bad infereren: het achtereenvolgens vullen van het bad, het zitten in het bad, het laten
leeglopen van het bad. Dit is de inhoud van het huidige problem-situation model op
tijdstip T1, waarin meer informatie wordt geïntegreerd op het moment dat de leerling
verder gaat naar de tweede zin.
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Hij laat de eerste vijf minuten alleen de warmwaterkraan open staan.
De tweede zin wordt aan de eerste verbonden door middel van de hierboven
genoemde vijf verschillende typen inferenties. Allereerst kan het voornaamwoord
voor de leerling een aanwijzing zijn om terug te kijken naar het geïntegreerde model
op zoek naar een geschikte referent. Deze referent wordt gevonden in René, die de
enige beschikbare referent is en die het aspect mannelijk bezit. Ten tweede, de aanwezigheid van de term ‘eerste vijf minuten’, geeft aan dat we in een bepaald tijdsinterval zijn gekomen. De afwezigheid van een ruimtelijke markeerder zorgt er voor dat de
leerlingen kunnen aannemen dat we nog steeds in de badkamer zijn. Er wordt ook
een tweede element geïntroduceerd: de warmwaterkraan. De aanwezigheid van de
kraan vloeit voort uit de situatie van het bad nemen, beschreven in zin 1. Met de informatie uit de tweede zin wordt het problem-situation model uit T1 geactualiseerd tot
het problem-situation model op tijdstip T2.
Hij merkt dat het water veel te warm wordt en daarom zet hij ook de koudwaterkraan open.
De informatie uit de derde zin kan nu weer geïntegreerd worden in dit problem-situation model. Deze derde zin bestaat uit twee hoofdzinnen. Het voornaamwoord ‘hij’
refereert nog steeds naar René. Het water refereert naar de warmwaterkraan die
openstaat. Tussen de eerste hoofdzin en de tweede zit een oorzakelijk verband dat
expliciet wordt gemaakt door het woord ‘daarom’. In de tweede hoofdzin wordt een
nieuw element geïntroduceerd, de ‘koudwaterkraan’, dat gekoppeld kan worden aan
het eerder geïntroduceerde element ‘de warmwaterkraan’. De leerling zou nu kunnen
infereren dat we in een derde tijdsinterval zitten omdat gedurende het tweede (de eerste vijf minuten) alleen de warmwaterkraan openstond. Nu kan het problem-situation
model op tijdstip T3 geactualiseerd worden.
De grafiek laat het verband zien tussen de tijd en de hoeveelheid water in het bad.
In de vierde zin vindt een wisseling van het perspectief plaats. Er wordt een geheel
nieuw element geïntroduceerd, namelijk de grafiek. Als de leerling op zoek gaat naar
een referent, kan hij uitkomen op de afbeelding die zich naast de tekst bevindt. De
leerling moet dus switchen van de beschrijving van de situatie naar de representatie
van deze situatie. De twee andere elementen ‘tijd’ en ‘hoeveelheid water in het bad’
kunnen gekoppeld worden aan de eerder genoemde tijdstippen en het water uit de
kranen.
In het hierboven geschetste proces wordt het construeren van het problem-situation
model voorgesteld als een lineair proces op basis van het problem-text model en de activatie van relevante kennis van de context. Op basis van onze kennis met betrekking tot het
proces van begrijpend lezen in het algemeen, is de verwachting dat dit proces in werkelijkheid niet lineair zal verlopen, maar als een interactioneel proces moet worden getypeerd (Van Dijk en Kintsch, 1983). Leerlingen kunnen tijdens het lezen van de
introductietekst voortdurend switchen tussen het problem-text model en het problemsituation model. Leerlingen die zich voorafgaand aan het lezen van de tekst al georiënteerd hebben op de grafiek, kunnen ook hun graphic model al gebruiken in dit begripsconstructieproces.
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Het graphic model
De informatie die de leerling kan gebruiken voor de constructie van het graphic model
bestaat in de eerste plaats uit de visuele representatie van de x-as en de y-as en de lijn die
deze x- en y-as met elkaar verbindt. De variabelen op deze grafiek zijn beide concreet: de
ene variabele (x-as) is de tijd en de andere variabele is de hoeveelheid water in het bad (yas). Het domein (de set van waarden die aan de variabele worden toegekend) van de interval-variabele ‘tijd’ op de x-as bestaat uit de waarden 8 uur en 0 minuten tot 8 uur en 35
minuten, gepresenteerd met intervallen van 5 minuten. De situatie heeft deze eenheid
bepaald: ook in de tekst gaat het om een eenheid van 5 minuten (René zet de eerste vijf
minuten alleen de warmwaterkraan aan). Het domein van de interval-variabele op de y-as
is onbekend. De context van deze variabele is niet abstract, maar wordt gecontextualiseerd door de situatie van het nemen van een bad: meer en minder water in het bad.
De grafiek bevat de definitie van een situatie. Om het mathematical model succesvol te
construeren, zouden leerlingen daarom de informatie die ze aangeboden krijgen in de
grafiek moeten interpreteren tot het graphic model. Dat graphic model moeten ze verbinden met het hierboven beschreven problem-situation model. Voor de interpretatie van de
grafiek is kennis nodig van de variabelen en de relatie tussen deze variabelen: bij de constructie van het uiteindelijke mathematical model speelt het graphic model een grote rol.
Van het problem-situation model en graphic model naar het mathematical model
De grafiek wordt bestudeerd tijdens een proces waarin voortdurend wordt terugverwezen
naar de situatie, gerepresenteerd in het problem-situation model. Dit proces zal grotendeels pas plaatsvinden op het moment dat leerlingen beginnen met de opgave: het proces
zal dan gestuurd worden door de vragen van de opgave. In deze opgave wordt de leerlingen immers gevraagd om de grafiek te interpreteren: er wordt hen door middel van allerlei
deelvragen steeds gevraagd naar hun interpretatie in het mathematical model vanuit het
problem-situation model en graphic model. De interpretatie van de grafiek wordt dus
geactiveerd door meer of minder algemene vragen die allemaal situatiegerelateerd van
aard zijn. De conclusies van de leerlingen zijn echter geïnduceerd vanuit hun graphic
model, vanuit hun problem-situation model, of vanuit beide (het mathematical model).
Janvier (1978) stelt dat gedurende het begripsconstructieproces van het mathematical
model zowel het graphic model als het problem-situation model verder geconstrueerd
worden: in feite wordt elk grafisch kenmerk geleidelijk aan steeds situationeel betekenisvoller en representeert de grafiek steeds meer de situatie als geheel. De constructie van
het mathematical model kan dus meer of minder volledig zijn.
In het begripsconstructieproces is het in ieder geval noodzakelijk dat leerlingen weten dat
een grafiek een situatie representeert en niet fungeert als ‘plaatje’. Uit onderzoek van
Leinhardt e.a. (1990) blijkt dat leerlingen vaak een iconische interpretatie maken van grafieken. Leerlingen interpreteren een grafiek van een situatie dan als een illustratieve
weergave van de situatie. Hierdoor ontstaat er een onjuiste constructie van hun mathematical model: de informatie uit het problem-situation wordt dan niet gekoppeld aan het
graphic model, maar aan de visuele representatie: de grafiek. Om het mathematical
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model succesvol te construeren is dit echter wel noodzakelijk. Zo moeten leerlingen bijvoorbeeld beseffen dat in het problem-situation model twee kranen een rol spelen (de
warm- en de koudwaterkraan) maar dat in het graphic model deze informatie niet ‘letterlijk’ terug te vinden is: aan de grafiek kun je niet zien dat er twee kranen openstaan. Daar
heb je de informatie uit het problem-situation model voor nodig.
Door de deelvragen in de wiskundetaak worden de leerlingen gedwongen om zowel
kwantitatieve als kwalitatieve interpretaties en zowel lokale als globale interpretaties te
maken van de grafiek (Leinhardt e.a, 1990). Bij een kwalitatieve interpretatie moet de grafiek in zijn geheel bekeken worden. Ook moet er betekenis gehecht worden aan de relatie
tussen de twee variabelen, in het bijzonder aan het patroon van hun statistische samenhang. In het geval van lokale interpretaties moeten de leerlingen een bepaald punt van de
grafiek aflezen. Een voorbeeld van een lokale, kwantitatieve vraag is vraag C (Hoe laat
wordt de koudwaterkraan opengedraaid?). Een voorbeeld van een globale, kwalitatieve interpretatie, waarbij het gaat om het zoeken van een bepaalde trend in de grafiek, is vraag B
(Waaraan kun je dat zien?). In deze opgave bestaat er een redelijk evenwicht tussen kwalitatieve vragen (vraag B en D1) en kwantitatieve vragen (vraag C en D2).
Voor het correct oplossen van de opgaven moeten de leerlingen hun focus steeds verleggen. In vraag A moet de focus van de leerlingen liggen op de assen van de grafiek. Maar
bij vraag B, een meer kwalitatieve interpretatie, richt de focus zich op het verloop van de
grafiek in plaats van op de assen. Wanneer grafieken kwantitatief benaderd worden, zoals
in vraag C waar de leerlingen een punt moeten aflezen, zal de focus weer meer liggen op
de assen. We zullen nu de afzonderlijke deelvragen analyseren om na te gaan wat er
eigenlijk van de leerlingen wordt verwacht. Vervolgens zullen we op basis van de protocollen analyseren wat er in werkelijkheid gebeurt.
4.5.2 Analyse van vraag A
Vraag A luidt: Wat wordt er weergegeven op de verticale as? Om succesvol te zijn bij het
beantwoorden van deze vraag moeten leerlingen kijken naar de tekst die langs de verticale as staat. Het juiste antwoord is: water in liters.
Het problem-text model en het problem-situation model
Voor het construeren van het problem-text model zijn er in vraag A drie concepten die
voor leerlingen moeilijkheden zouden kunnen opleveren: ‘weergeven’, ‘verticaal’ en ‘as’.
Leerlingen moeten de vraag kunnen interpreteren als ‘Wat laat de lijn van het assenstelsel zien die van boven naar beneden loopt?’. Leerlingen die het concept ‘weergeven’ niet
kennen, kunnen de betekenis wellicht afleiden uit de context en eerdere ervaringen met
dit soort vragen. Het concept ‘verticaal’ kan voor leerlingen verwarring opleveren met het
concept ‘horizontaal’. Dit zijn twee concepten die leerlingen snel met elkaar kunnen verwisselen. De ‘as’ zou wellicht verward kunnen worden met het verloop van de grafiek
zelf. Leerlingen hoeven voor vraag A nauwelijks informatie te infereren (behalve hun
voorkennis over grafieken), dus het is de vraag in hoeverre leerlingen het problem-situation model van de wiskundeopgave bij vraag A verder moeten uitbouwen.
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Het mathematical model
Om het antwoord op vraag A te vinden, hoeven leerlingen in feite slechts de informatie te
reproduceren die op de verticale as te vinden is. Het verder construeren van het mathematical model is voor deze vraag dus niet nodig. Alleen de reeds beschikbare informatie
uit het graphic model zou kunnen voldoen. Leerlingen moeten zich richten op de verticale as, waar ‘water in liters’ wordt weergegeven. Dat daarmee ‘de hoeveelheid water in
liters’ wordt bedoeld, kunnen leerlingen weten als ze beseffen dat ‘liter’ een inhoudsmaat
is, maar dit valt ook af te leiden uit de introductietekst. Zoals gezegd met betrekking tot
de analyse van de grafiek, wordt het domein (de set van waarden die aan de variabele worden toegekend) van deze variabele niet weergegeven. Dit kan voor leerlingen onwennig
zijn: meestal wordt in het wiskundeboek zowel op de verticale als de horizontale as het
domein gespecificeerd.
4.5.3 Analyse van vraag B
Vraag B luidt: Als ook de koudwaterkraan opengaat, loopt het bad sneller vol. Waaraan kun je
dat zien? Om succesvol te zijn bij het beantwoorden van deze vraag moeten leerlingen in
hun antwoord verwijzen naar het tweede stijgende lijnstuk en daarbij het verschil in stijging ten opzichte van het eerste stijgende lijnstuk benoemen. Het ideale antwoord luidt:
de grafiek stijgt sneller.
Het problem-text model en het problem-situation model
Bij het construeren van het problem-text model van vraag B moeten leerlingen goed letten op het feit dat hier naar de handeling met betrekking tot de ‘koudwaterkraan’
gevraagd wordt en niet naar die met betrekking tot de ‘warmwaterkraan’. Uit de zinsconstructie ‘Als ook…’ kunnen ze afleiden dat deze kraan in tweede instantie pas wordt opengedraaid (informatie die overigens ook uit de introductietekst gehaald kan worden). Deze
zinsconstructie bevat namelijk de presuppositie dat er iets verandert in de grafiek. Voor
het construeren van het problem-text model van vraag B ‘Waaraan kun je dat zien?’, moeten leerlingen beseffen dat ‘dat’ verwijst naar ‘het sneller vollopen van het bad’ en dat ‘waaraan’ verwijst naar het ‘verloop’ van de grafiek. Het aanwijzen van een lokaal punt in de
grafiek leidt niet tot een accuraat antwoord: een interpretatie van het globale verloop van
de grafiek is noodzakelijk voor het correct beantwoorden van vraag B. Leerlingen zouden
dus bij deze vraag in de problemen kunnen komen als ze geneigd zouden zijn zich te
richten op één punt in de grafiek, terwijl ze zich vooral moeten richten op de globale
aspecten van de grafiek.
Leerlingen zullen bij vraag B gebruik maken van het problem-situation model dat ze
geconstrueerd hebben op grond van de introductietekst, waarin al sprake was van een
koudwaterkraan.
Het mathematical model
In vraag B wordt de situatie benoemd (‘loopt het bad sneller vol’). Leerlingen moeten voor
het beantwoorden van de vraag op basis van hun reeds geconstrueerde mathematical
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model hun koppeling tussen het graphic model en hun problem-situation model demonstreren. Het gewenste antwoord op vraag B luidt: ‘De grafiek stijgt sneller’. Leerlingen
moeten dus ook het verschil benoemen tussen de helling van het eerste lijnstuk en het
tweede dat na vijf minuten start. Leerlingen zouden de geïnterpreteerde visuele informatie uit de grafiek moeten koppelen aan de bevraagde situatie.
4.5.4 Analyse van vraag C
Vraag C luidt: Hoe laat wordt de koudwaterkraan opengedraaid? Om succesvol te zijn bij het
beantwoorden van deze vraag moeten leerlingen weer naar het tweede stijgende lijnstuk
kijken (net als bij vraag B). Ze moeten het moment noemen waarop dit lijnstuk sterker
begint te stijgen dan het eerste stijgende lijnstuk. Het antwoord luidt: vijf over acht.
Het problem-text model en het problem-situation model
Het problem-situation model dat leerlingen voor vraag C moeten gebruiken, is door het
beantwoorden van vraag B waarschijnlijk al succesvol opgebouwd. Daarom verwachten
we eigenlijk geen problemen met vraag C. Alleen moet de focus van de leerlingen bij de
constructie van hun problem-text model liggen op de ‘koudwaterkraan’ en niet op de
‘warmwaterkraan’. Omdat in de voorafgaande vraag ook de ‘het opendraaien van de koudwaterkraan’ bevraagd is, zal de aandacht van de leerlingen waarschijnlijk al gericht zijn op
het moment waarop deze kraan opengaat. De woorden ‘Hoe laat…’ zullen voor de leerlingen impliceren dat ze één punt in de grafiek moeten noemen.
Het mathematical model
Bij vraag C wordt leerlingen, net als in vraag B, gevraagd hun koppeling tussen het graphic
model en hun problem-situation model te verwoorden. Ze moeten daarbij weten dat ze
hun aandacht moeten richten op een enkel punt in de grafiek (op basis van het problemsituation model van deze vraag). Janvier (1978) en Dekker (1991) stellen dat zo’n focus op
een bepaald punt in de grafiek voor leerlingen waarschijnlijk bekend is, omdat in het (traditionele) onderwijs leerlingen vaak gevraagd wordt om een grafiek te tekenen vanuit een
tabel met geordende punten. Bij een tekentaak gebruiken leerlingen grafieken op dezelfde
manier als tabellen, namelijk om specifieke informatie in op te zoeken. Hierdoor hebben
ze waarschijnlijk geen problemen met het aflezen van het juiste punt in de grafiek.
4.5.5 Analyse van vraag D
Vraag D luidt: Na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken. Hoe kun je dat aan de grafiek
zien? Hoe laat is dat? Om succesvol te zijn bij het beantwoorden van deze vraag moeten
leerlingen twee deelvragen beantwoorden. Voor het beantwoorden van de eerste deelvraag moeten ze in hun antwoord verwijzen naar het dalende lijnstuk in de grafiek en
voor het beantwoorden van de tweede deelvraag moeten ze het tijdstip noemen waarop
dit lijnstuk begint te dalen. Het ideale antwoord luidt: De grafiek daalt. De grafiek begint te
dalen om acht uur vijfentwintig.
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Het problem-text model en het problem-situation model
Het concept ‘stop’ moet voor leerlingen bekend zijn om succesvol te zijn in het construeren van het problem-text model. Leerlingen die dit concept niet kennen en zelf de betekenis proberen af te leiden uit hun kennis van het woord ‘stoppen’ komen waarschijnlijk in
de problemen omdat ze dan de associatie met het ‘stoppen van de kraan’ zullen leggen.
De vraag ‘Hoe kun je dat aan de grafiek zien?’ impliceert weer dat leerlingen zich niet op
één punt in de grafiek moeten richten, maar op het globale verloop van de grafiek (zie
vraag B). ‘Hoe laat is dat?’ zal de leerlingen er toe brengen om naar één punt in de grafiek
te kijken (zie vraag C).
Het mathematical model
Ook in vraag D wordt leerlingen weer naar hun mathematical model gevraagd door ze te
vragen naar hun koppeling tussen het graphic model en hun problem-situation model.
Opvallend is overigens dat in de tekst nergens wordt gesteld dat de kranen op een gegeven moment worden dichtgedraaid. Leerlingen moeten deze informatie dus zelf infereren in hun problem-situation model, om in hun mathematical model het constant lopen
van de grafiek te kunnen interpreteren. Leerlingen die deze inferentie in hun problemsituation model niet gemaakt hebben, zullen wellicht bij vraag D in de problemen
komen. Zij zullen misschien verwachten (op basis van hun assumpties over wiskundesommen, die misschien de aanname bevatten dat de lijnstukken in de grafiek één voor
één bevraagd zullen worden) dat nu het constante verloop van de grafiek wordt bevraagd.
Voor leerlingen die een onjuist mathematical model hebben geconstrueerd, waarbij ze
hun graphic model niet gekoppeld hebben aan het problem-situation model, fungeert de
grafiek mogelijk als iconische representatie (een tekening die iets afbeeldt) in plaats van
als mathematische representatie. Deze leerlingen zullen het dalen van de grafiek als een
letterlijke verwijzing naar het dalen van het water in het bad zien. Een dergelijke onjuiste
representatie levert voor een correct antwoord op vraag D overigens geen problemen op,
maar uit de manier van beantwoorden zou hun conceptuele besef van de situatie wel
kunnen blijken.
4.6

Resultaten: analyse van het uitvoeren van de taak

In de vorige paragraaf hebben we een beschrijving gegeven van de informatiebronnen
die de leerling ter beschikking staan voor het construeren van begrip van de uit te voeren
wiskundetaak. Op basis van deze bronnen kan de leerling de verschillende interpretatiemodellen construeren, zoals beschreven in Figuur 2 (zie pagina 86).
In deze paragraaf zullen we de resultaten presenteren van ons onderzoek naar de vraag
hoe leerlingen nu daadwerkelijk begrip of onbegrip construeren van een wiskundeopgave
binnen het domein ‘grafieken’. We zullen eerst een beschrijving geven van het tijdsverloop van het interactieproces tijdens dit oplossingsproces door de duur van de verschillende deelactiviteiten aan te duiden. Alle leerlingen zijn, na een introductiegesprek met
instructie (Intro) begonnen met het voorlezen van de introductietekst (Lez). Daarna heb-
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ben ze de deelvragen voorgelezen en beantwoord (Vraag A t/m Vraag D). Tabel 31 geeft
de tijdsduur aan van de verschillende handelingen.
Tabel 31

Duur in minuten en seconden van de deelhandelingen in de hardopdenkprotocollen
(INTRO-introductiegesprek, LEZ-hardop voorlezen, VGA-VGD-deelvraag A t/m
deelvraag D, TOTAAL-totale gespreksduur)

Leerling

Intro

Lez

Vraag A

Vraag B

Vraag C

Assad
Barbara
Benno
Claudia
Danny
Erik
Faroek
Hennia
Leila
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Oumnia
Patricia
Stahin
Tatjana
Gemid:
Std.dev:

1:27
0:54
0:25
1:11
0:27
1:04
0:30
0:46
0:45
1:18
0:43
0:53
0:45
0:47
0:10
0:45
0:52
0:48
0:19

0:47
0:17
0:22
0:22
0:13
0:23
0:48
1:02
0:21
0:23
0:18
0:28
0:17
0:18
0:21
1:05
1:06
0:31
0:18

0:16
0:35
0:35
0:57
0:26
0:37
0:30
1:01
0:54
0:43
0:32
4:04
0:38
0:26
0:29
0:39
3:36
0:59
1:05

1:01
4:32
1:14
0:58
0:42
1:56
5:18
1:19
0:36
1:06
0:51
0:57
2:17
2:59
0:36
1:50
0:42
1:42
1:22

2:05
0:09
0:40
0:17
0:59
0:37
1:21
0:50
0:18
0:10
0:26
2:52
0:28
0:54
0:42
0:58
0:40
0:50
0:42

Vraag D
2:15
1:15
1:29
1:15
3:18
1:28
4:44
1:26
2:35
1:02
1:07
1:08
3:35
1:37
1:13
3:26
1:28
2:01
1:06

Totaal
7:51
7:42
4:45
5:00
6:05
6:05
13:11
6:24
5:29
4:42
3:57
10:22
8:00
7:01
3:31
8:43
8:24
6:51
2:23

Uit de tabel kunnen we aflezen dat sommige leerlingen duidelijk langer over het afronden van de taak (Totaal) gedaan hebben dan andere leerlingen. Faroek heeft bijvoorbeeld
13:11 minuten over de wiskundeopgave gedaan, terwijl Martijn 3:57 minuten nodig had
voor het beantwoorden van alle vragen.
Zoals uiteengezet in de probleemanalyse in paragraaf 4.5, spelen alle interpretatiemodellen binnen de wiskundetaak een rol bij het succesvol ten einde brengen van de opgave.
Op basis van het model in Figuur 2 op pagina 86 onderscheiden we de volgende stappen,
die uiteraard niet lineair doorlopen hoeven te worden.
1. Leerlingen construeren een problem-text model op basis van de introductietekst en de
vragen.
2. Leerlingen construeren een problem-situation model op basis van dit problem-text
model.
3. Leerlingen construeren een graphic model op basis van de grafiek.
4. Leerlingen integreren dit graphic model met het problem-situation model om een
mathematical model te construeren.
In de constructie van deze interpretatiemodellen kunnen leerlingen begrip en onbegrip
demonstreren. Op basis van het taalgebruik van leerlingen willen we inzicht krijgen in de
manier waarop zij begrip van de wiskundetaak demonstreren.
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In de protocollen van de leerlingen zijn er op verschillende momenten indicaties te vinden die informatie verschaffen over hun constructie van begrip op de deelvragen. We
onderscheiden twee interactionele hoofdhandelingen: de handeling van het antwoorden
als overkoepelende term voor alle interactionele activiteiten van leerlingen nà het voorlezen van de vraag zònder tussenkomst van de onderzoeker en de handeling van het toelichten als overkoepelende term voor alle interactionele activiteiten van de leerlingen nà de
vraag om toelichting van de onderzoeker.
Een eerste indicatie van geconstrueerd begrip of onbegrip vinden we tijdens het antwoorden. Als een leerling een vraag correct beantwoordt en het gewenste antwoord geeft, wijst
dit veelal op een correct geconstrueerd begrip (problem-text en problem-situation model)
van de deelvraag èn een correct geconstrueerd begrip van de wiskundetaak (problemsituation model van de situatie en graphic model). Een correct antwoord wijst bovendien
waarschijnlijk, maar natuurlijk niet noodzakelijk, op een correcte constructie van het
mathematische model. Tijdens het toelichten van het gegeven antwoord kunnen we verder zicht krijgen op het begripsconstructieproces. Een incorrect antwoord zou op een verkeerde constructie van één van de interpretatiemodellen kunnen wijzen, maar ook dit is
niet noodzakelijk. Het is immers ook mogelijk dat leerlingen moeilijkheden hebben met
het correct formuleren van hun antwoord, terwijl ze wel op de juiste wijze begrip hebben
geconstrueerd.
We zullen nu per paragraaf een onderdeel van de tekst behandelen en naar de gesprekken met de leerlingen kijken om inzicht te krijgen in de manier waarop leerlingen begrip
construeren. We zullen de patronen bekijken in de demonstratie van begrip en onbegrip,
en die toelichten met voorbeelden. In elke paragraaf geven we vervolgens een samenvatting van de resultaten.
4.6.1 Resultaten na het lezen van de introductietekst
De introductie tekst van de opgave luidt: René neemt een bad. Hij laat de eerste vijf minuten
alleen de warmwaterkraan open staan. Hij merkt dat het water veel te warm wordt en daarom
zet hij ook de koudwaterkraan open. De grafiek laat het verband zien tussen de tijd en de hoeveelheid water in het bad. Na het lezen van deze tekst zien de leerlingen de grafiek met
daaronder de deelvragen.
Omdat we de leerlingen alleen gevraagd hebben om hardopdenkend de opgave op te lossen en daarbij niet gevraagd hebben om ook hardop op de gelezen tekst te reflecteren,
krijgen we moeilijk antwoord op de vraag of leerlingen de introductietekst van de opgave
hebben begrepen. De meeste leerlingen beginnen namelijk meteen na het voorlezen met
het beantwoorden van de deelvragen en lassen geen pauze in waarin ze hardop op hun
begripsconstructieproces van de introductietekst reflecteren.
We kunnen dus alleen bij de leerlingen die na het lezen van de introductietekst even
wachten met het beantwoorden de deelvragen en reflecteren op hun tekstreconstructie
van de introductietekst of reflecteren op de grafiek, zicht krijgen op de spontane constructie (zonder sturing van de deelvragen) van het problem-situation model en/of het
graphic model. We zullen de resultaten illustreren.
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Demonstraties van begrip na het lezen van de introductietekst
Er zijn vijf leerlingen die zich spontaan oriënteren op de grafiek nadat ze de introductietekst hardop hebben voorgelezen. Dit zijn Assad, Hennia, Patricia, Stahin en Tatjana.
Het blijkt dat deze leerlingen tijdens deze oriëntatie vooral refereren aan het graphic
model. Sommige leerlingen construeren pratend hun graphic model, terwijl andere leerlingen proberen dit graphic model meteen in verband te brengen met het problem-situation model dat ze geconstrueerd hebben op basis van de introductietekst. Zij zijn dus
hun mathematical model al aan het construeren.
Patricia zegt alleen ‘nou kijk ik naar de grafiek’ en negeert de aanmoediging van de onderzoeker om ook te beschrijven wat ze daarop ziet. Ondanks het feit dat zij zich spontaan
op de grafiek oriënteert, krijgen we hierdoor geen zicht op haar problem-situation model,
omdat ze alleen naar het graphic model verwijst en daar vervolgens niet over uitweidt.
Ook Assad en Stahin refereren met hun opmerkingen na het lezen van de introductietekst alleen aan het graphic model en bieden ons zo geen zicht op hun constructie van
het problem-situation model van de introductietekst. Een voorbeeld van het beschrijven
van het graphic model, zonder koppeling met het problem-situation model, vinden we bij
Assad. Hij vertelt het volgende:
Fragment 1: Assad, begripsconstructie na het lezen van de introductietekst
59
*ASS:
<nu ga ik naar>[/] nu ga’ k [///] nu kijk ik even naar deze grafiek
hoe die er uit ziet.
60
*OND:
ja.
61
*ASS:
en dan ga ik naar de vragen.
62
*OND:
wat zie je op die grafiek dan?
63
*ASS:
wat wordt er eh +/.
%com:
leest voor
64
*ASS:
eh # gewoon dat eh gewoon dat die <van> [?] eerst eh # dat ie +//.
65
*ASS:
kijk [/] kijk je eerst hier <naar> [/] naar water in liters.
66
*ASS:
enne en dit [= wijst as aan?].
67
*OND:
ja.
68
*ASS:
hoe [?] moet [?] hier staan.
69
*OND:
hmhm.
70
*ASS:
nou, tijd in minuten.
71
*ASS:
dus [?] hij [?] binnen een half uur +//.
72
*ASS:
enne ## water in liters.
73
*OND:
ja.
Assad benoemt de variabelen op de beide assen van de grafiek. In zijn constructie van het
graphic model speelt deze kennis een grote rol: een grafiek bestaat uit een assenstelsel
met variabelen op de assen. In dit fragment zien we dat Assad verder nog geen actieve
koppeling van het graphic model met het problem-text model en het problem-situation
model van de tekst maakt. Hij baseert zich alleen op de informatie die zichtbaar is in de
grafiek en die dus ook zonder het lezen van de tekst verkregen kan worden.
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Ook in de mate van compleetheid waarin leerlingen het graphic model beschrijven vinden we verschillende gradaties. Assad benoemt alleen wat hij ziet op de assen, maar bij
Tatjana zien we dat ze ook de lijnstukken probeert te beschrijven. We zien bij haar al een
poging om het graphic model te koppelen aan het problem-situation model.
Fragment 2: Tatjana, begripsconstructie na het lezen van de introductietekst
45
*TAT:
<de gra> [/] de grafiek laat het verband zien tussen de tijd en de
46
hoeveelheid water in het bad.
%com:
leest
46
*TAT:
xxx nou hier zie je een grafiek getekend.
47
*OND:
ja.
48
*TAT:
en ehm dan moet je eh dus eh ’t water in liters moet je hier
eigenlijk opschrijven.
49
*OND:
huhu.
50
*TAT:
en hier de tijd.
51
*TAT:
xxx.
52
*TAT:
en dan moet je ehm elke keer eigenlijk.
53
*TAT:
horen hier dus de tijd te staan.
54
*OND:
huhu.
55
*TAT:
en dan moet je allemaal stippeltjes zetten bij eh hoeveel water die
gebruikt.
56
*TAT:
en eerst eh begint bij heel weinig.
57
*TAT:
het stijgt hee heel snel hier en hier stijgt ’t wat langzamer.
58
*OND:
huhu.
59
*OND:
xxx.
60
*TAT:
nee, hier wat langzamer en hier ’t <sneller> [>] en eh +...
61
*OND:
<ooh en> [<] hoe zie je dat dan?
62
*TAT:
ehm nou hier gaat e ehm gewoon zo, eh zeg maar een beetje schuin
en hier gaat ‘ie wat recht en naar boven.
63
*OND:
oh ja ja ja.
64
*TAT:
en hier blijft ‘ie constant.
65
*OND:
huhu.
66
*TAT:
en eh hier <daalt ‘t> [/] <da ehh> [/] <daalt> [>] ’t weer.
67
*OND:
<ja> [<].
68
*OND:
jajaja.
In de regels 48-57 laat Tatjana zien dat ze begrijpt dat een grafiek een verband weergeeft
tussen twee variabelen en interpreteert ze de hoeveelheid water in het bad op het
moment van aanvang (regel 56: begint bij heel weinig). Ze geeft echter nog geen interpretatie aan het stijgen en dalen van de grafiek.
Ook Hennia begint spontaan meer betekenis toe te kennen aan wat ze in de grafiek ziet.
Zij probeert na het lezen van de introductietekst wel een koppeling te maken tussen de
tekstuele informatie (het problem-situation model) en de grafische representatie in de
grafiek (het graphic model).
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Fragment 3: Hennia, begripsconstructie na het lezen van de introductietekst
50
*HEN:
# ga ik eerst naar eh +...
%com:
lacht samen met onderzoeker
51
*HEN:
naar de grafiekje kijken.
52
*OND:
ja.
53
*HEN:
kijk gewoon hoe het is gemaakt.
54
*HEN:
en dan ga ik gewoon aan a beginnen.
55
*HEN:
vraag a.
56
*OND:
wat zie je, wacht even, wat zie je hoe die gemaakt is?
57
*HEN:
oh, dat ie eerst heel rustig gaat en daarna stijgt ie en daarna is het
constant en daarna eh daalt ie.
58
*OND:
oh ja.
59
*HEN:
dus dat, dat zie ik dan wel.
60
*OND:
jajaja.
61
*HEN:
de eeste vijf minuten zie je ook van +...
62
*HEN:
eerst warm water en daarna kijk ik wel of het klopt.
63
*OND:
hoe, hoe weet je dat nou, of de eerste minuten, vijf minuten warm
water is?
64
*HEN:
omdat dan alleen is, <als> [/] <als> [///] ja <het gaat niet> [///] +...
65
*HEN:
omdat dan ’t warm water eh # zeg maar dan weinig is.
66
*HEN:
en als je dan koud water bij doet +...
67
*OND:
ja.
68
*HEN:
dan natuurlijk stijgt het water <verder> [>].
69
*OND:
<oh> [<].
70
*OND:
okee.
Hennia richt zich – in tegenstelling tot de hierboven besproken Assad, Stahin en Tatjana –
in eerste instantie niet op de informatie op de assen van de grafiek, maar op het verloop
van de grafiek. In regel 61 / 63 zegt Hennia dat ‘de eerste vijf minuten zie je ook van eerst
warm water en daarna kijk ik wel of het klopt’. Deze informatie (dat de eerste vijf minuten
alleen de warmwaterkraan aan staat) is afkomstig uit haar problem-situation model
(gebaseerd op het problem-text model), want uit de grafiek (het graphic model) is dit niet
af te leiden. Ook haar opmerking in regel 66 en 68: ‘en als je dan koud water bij doet, dan
natuurlijk stijgt het water verder’ geeft indicaties dat Hennia van de grafiek een adequaat
mathematisch model heeft ontwikkeld, door ook de interpretatie van de tekst (problemsituation model) erbij te gebruiken.
De andere elf leerlingen praten niet hardop over wat ze na het voorlezen van de introductietekst doen, maar lezen meteen de eerste deelvraag, vraag A, voor. We krijgen bij hen
dus geen inzicht of ze zich al voor het lezen van deelvragen oriënteren op de grafiek.
Demonstraties van onbegrip na het lezen van de introductietekst
De enige leerling die onbegrip van de introductietekst toont is Faroek. Faroek leest de
introductietekst hardop voor en doet dan het volgende:
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Fragment 4: Faroek, toont onbegrip na het lezen van de introductietekst
33
*FAR:
de grafiek laat het verband zien # tussen de tijd en # de hoeveelheid
# water in het bad.
%com:
leest voor.
34
*FAR:
#4 0.
35
*OND:
mag je het sommetje gaan maken.
36
*FAR:
#3 0.
37
*FAR:
moet ik eerst die tekenen [=! fluistert]?
38
*OND:
wat ga je doen?
39
*FAR:
ik moet eerst deze assenstelsel maken [=! fluistert].
40
*OND:
wat ga, waarom dan?
41
*FAR:
hè?
42
*OND:
heb je dat nodig voor het sommetje?
43
*FAR:
ja.
44
*FAR:
want eh.
45
*OND:
hier staan de vraagjes staan eronder hè?
46
*FAR:
o zijn dit de vraagjes?
47
*FAR:
#2 0.
48
*OND:
je mag alles hardop vertellen.
49
*FAR:
wat wordt er weergegeven op verticale as.
%com:
leest voor
In tegenstelling tot de leerlingen die zich spontaan op de wiskundetaak en de grafiek
oriënteren, lijkt Faroek zich totaal niet op de wiskundetaak te oriënteren: hij heeft blijkbaar niet gezien dat onder de tekst een grafiek in een assenstelsel is getekend en dat daaronder de deelvragen staan. Als de onderzoeker hem wijst op de deelvragen onder de
grafiek, begint Faroek meteen met voorlezen.
Conclusies bij de introductietekst
In Tabel 32 geven we een samenvatting van de resultaten van het constructieproces op
basis van het lezen van de introductietekst. Uit de tabel is af te lezen welke leerlingen zich
na het lezen van de introductietekst spontaan uitlaten over de zojuist gelezen tekst of de
grafiek die onder deze tekst staat.
We hebben gezien dat één leerling ons inzicht geeft in zijn tekstreconstructie en dat vijf
leerlingen na het voorlezen van de introductietekst hardop over de grafiek (die ze onder
de tekst zien staan) beginnen te praten. Drie van deze vijf leerlingen (Assad, Patricia en
Stahin) beschrijven alleen de grafiek en geven ons zo inzicht in de constructie van hun
graphic model. Twee andere leerlingen (Hennia en Tatjana) richten zich ook op de grafiek, maar proberen die meteen ook te integreren met de zojuist gelezen tekst en hun dus
zojuist geconstrueerde problem-situation model. Faroek geeft ons inzicht in de constructie van het problem-text model en demonstreert daarbij zijn onbegrip.
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Samenvatting van de resultaten na het hardop voorlezen van de introductietekst

Leerling

Indicatie over begripsconstructie

Interpretatiemodel

Assad
Barbara
Benno
Claudia
Danny
Erik
Faroek
Hennia
Leila
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Oumnia
Patricia
Stahin
Tatjana

graphic model
problem text model
mathematical model
graphic model
graphic model
mathematical model

correct
niet correct
correct
correct
correct
correct

4.6.2 Resultaten vraag A
Vraag A is de enige deelvraag waarbij de leerlingen het problem-situation model van de
introductietekst niet echt nodig hebben om een goed antwoord te geven op een deelvraag
(‘Wat wordt er weergegeven op de verticale as?’). Voor het beantwoorden van deze vraag hoeven de leerlingen geen inferenties te maken. Wel hebben ze uit het problem-text model
van deze vraag de informatie nodig waaruit blijkt dat het gaat om de vraag wat er wordt
weergegeven op de verticale as. Bovendien hebben ze uit het graphic model de informatie
nodig over de assen en hun variabelen. Met deze informatie zouden ze in staat moeten
zijn om de informatie over de variabele op de y-as af te lezen. Bij deze vraag kunnen we
dus goed in beeld krijgen welke rol het correct construeren van het problem-text model
speelt in het oplossen van wiskundeopgaven. Uit de analyses zal blijken dat we door goed
te kijken naar de manieren waarop leerlingen antwoord geven, we kunnen zien in hoeverre tekstbegrip hen helpt en/of hindert in het succesvol oplossen van deze vraag. We
zullen nu verder ingaan op de verschillende variaties in demonstaties.
Demonstraties van begrip van leerlingen die vraag A succesvol beantwoorden
Uit de analyses blijkt dat twaalf van de zeventien leerlingen meteen succesvol zijn tijdens
de antwoordfase. Hun juiste antwoord laat zien dat ze het problem-text model en het graphic model van deze vraag goed geconstrueerd hebben. We zien eigenlijk maar één
begripspatroon.
B1 Leerlingen tonen begrip door het juiste antwoord te formuleren en daarbij tijdens het
antwoorden en toelichten aan het graphic model te refereren.
Een voorbeeld van een leerling die de opgave correct construeert en dus succesvol oplost,
is Assad.
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Fragment 5: Assad, begripsconstructie na het lezen van deelvraag A
78
*ASS:
wat wordt er weergegeven op verticale as #2?
%com:
leest voor
79
*ASS:
water in liters.
80
*OND:
hoe zie je dat?
81
*ASS:
ja, dat staat hier.
82
*OND:
oh ja, dat is de verticale as?
83
*ASS:
ja.
Uit de motivering die Assad geeft voor dit antwoord (‘dat staat hier’ - 81) kunnen we zien
dat hij weet wat de verticale as is en dat hij weet wat er van hem verwacht wordt bij deze
vraag. De meeste van deze twaalf leerlingen formuleren en beredeneren op deze manier
hun antwoord. Alleen Tatjana is in dit geval bijzonder: zij twijfelt over haar in eerste
instantie correcte antwoord, zoals we kunnen zien in Fragment 6.
Fragment 6: Tatjana, begripsconstructie na het lezen van deelvraag A (antwoordfase)
74
*TAT:
nah a@l wat wordt er weergegeven op verticale as?
%com:
leest voor.
75
*TAT:
#2_5 ehhm.
76
*OND:
mag je ook wel straks opschrijven hoor [=! zachter].
77
*TAT:
#1_5 die weet ik niet eigenlijk.
78
*OND:
waarom weet je ’t niet dan?
79
*TAT:
#2 ja eh eh sommige van eh die grafieken, die snap ik ook niet.
80
*OND:
maar <wewa> [//] wat bedoelen ze met die vraag dan?
81
*TAT:
wat wordt er weergegeven op de verticale as?
%com:
herleest.
82
*TAT:
ehm de verticale as is deze.
83
*OND:
jaah.
84
*TAT:
hmm wat wordt er weergegeven?
85
*TAT:
de liters toch?`
86
(…)
Uit dit fragment zou je kunnen afleiden dat Tatjana de vraag goed begrepen heeft. Ook
uit haar beschrijving van de grafiek na het lezen van de introductie paragraaf (zie paragraaf 4.6.1) konden we dit al afleiden: daar beschreef ze spontaan wat er wordt weergegeven op de verticale as. Tatjana lijkt nu echter onzeker en als de onderzoeker haar vraagt
haar antwoord toe te lichten, raakt ze helemaal in de war. Dit komt waarschijnlijk deels
door het feit dat ‘doorvragen’ in de onderwijspraktijk vaak betekent dat het antwoord van
de leerlingen niet goed is. De onderzoeker probeert te achterhalen wat het probleem is.
Dat lijkt dan toch te maken te hebben met de betekenis van het woord ‘weergegeven’.
Waarschijnlijk is dit de bron van haar onzekerheid. De onderzoeker geeft die betekenis
dan en hierdoor eindigt het gesprek als volgt:
Fragment 7: Tatjana, begripsconstructie na het lezen van deelvraag A (toelichtingfase)
124
*OND:
maar als ik je nou zeg dat weergegeven betekent ehh laten # zien.
125
*OND:
#2 zoiets.
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*TAT:

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

*TAT:
*TAT:
*OND:
*TAT:
*OND:
*TAT:
*OND:
*TAT:
*OND:
*TAT:
*OND:
*TAT:
*OND:
*OND:
*TAT:
*OND:
*TAT:
*OND:
*OND:
*TAT:
*OND:
*TAT:
*OND:
*OND:
*OND:
*TAT:
*OND:
*TAT:
*OND:
*TAT:
*TAT:
*TAT:
*TAT:
*OND:
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<wat eh> [/] <wat eh> [/] <wat> [/] wat wordt er gezien op de
verticale as?
het water in liters.
<hoe vu> [//] hoe snel dat ga.
ja dat denk ik denk ik dat ze dat bedoelen.
ja?
jah wat kun je zien op de verticale as?
het water in liters en hoe snel het ga.
ja.
of hoe langzaam.
ja, kun je dat ook zien op de verticale as hoe snel dat gaat?
ja want eh hier zie je de lijn zeg maar stijgen.
maar dat is niet meer op de verticale as toch?
#3 oh dan moet je zo eigenlijk kijken.
ja.
#2 <je kunt eigenlijk alleen> [///] wat kun je eigenlijk alleen zien?
constant.
ja.
#2_5 verder eigenlijk niet veel.
nee.
#2 maar als hier bijvoorbeeld een twee drie zvier zou staan.
ja dan zou je het wel kunnen zien.
ja, ja dan zou je kunnen zien hoeveel.
hoeveel eh liters het zijn.
ja, ja precies.
dus, ik denk dat ze dat eh als antwoord willen.
denk je niet?
ehh, hoeveelheid liters?
ja eigenlijk gewoon wat hier staat of niet?
water in <li> [/] liters.
ja denk je niet?
denk het.
wat wordt er weergegeven op verticale as?
water in liters.
ja ik denk het wel.
ja hè.

Zodra Tatjana in regel 124 en 125 wordt verteld wat ‘weergegeven’ betekent, vertelt ze dat je
op de verticale as ‘het water in liters en hoe snel het ga’ kunt zien. De verticale as geeft echter
alleen de hoeveelheid water in liters weer: voor de snelheid heb je ook de informatie van
de horizontale as nodig. Vandaar dat de onderzoeker en Tatjana verder praten over wat er
nu te zien is op de verticale as. In regel 148 lijkt Tatjana te beseffen dat je alleen kunt zien
‘hoeveel liters het zijn’. Zo kunnen we zien dat de constructie van begrip ook in etappes
kan verlopen.
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Dat strategische vaardigheden een rol spelen bij het succesvol construeren van het problem-text model en dus bij het oplossen van deze deelvraag zien we het meest expliciet bij
Stahin:
Fragment 8: Stahin, begripsconstructie na het lezen van deelvraag A
59
*STA:
wat wordt er weergegeven op eh verticale as?
%com:
leest voor.
60
*STA:
#1 <wat wordt er weergegeven> [/] wat wordt er zeg maar
weergegeven betekent denk
ik wat <wordt er e:h gesch> [///] wat staat daar?
61
*OND:
huhu.
62
*STA:
in die verticale as.
63
*STA:
en dat ga ik denk ik opschrijven, water in liters.
Stahin realiseert zich dat hij ‘weergegeven’ een moeilijk woord vindt en probeert hardop de
betekenis van dit woord te vinden. Hierdoor demonstreert hij zijn strategie, maar hij laat
tevens zien dat hij een beperkte interpretatie van de grafiek heeft. Met ‘weergegeven op
de verticale as’ wordt immers meer bedoeld dan alleen ‘wat staat op de verticale as’. Hij
reduceert met deze definitie van ‘weergegeven’ zijn graphic model.
Demonstraties van onbegrip door leerlingen die vraag A niet-succesvol beantwoorden
Uit de resultaten blijkt ook dat vijf van de zeventien leerlingen niet succesvol zijn in het
formuleren van een antwoord (Hennia, Martijn, Maktoub, Claudia en Meryem). Uit hun
protocol kunnen we afleiden dat ze moeite hebben met het construeren van het problemtext model. We zien één onbegrippatroon.
O1 Leerlingen tonen onbegrip door een onjuist antwoord te formuleren waarbij ze moeite
hebben met het construeren van het problem-text model.
De mate waarin de leerlingen hun onbegrip demonstreren verschilt echter. We onderscheiden verschillende gradaties van onbegrip en brengen ook een ordening aan. We zullen beginnen met een demonstratie van het meeste onbegrip, beschrijven daarna een
demonstratie van onbegrip met daarop volgend een gezamenlijke constructie van begrip,
en zullen tot slot een voorbeeld geven van een demonstratie van het minste onbegrip: een
verwisseling van woorden.
Meryem is de enige leerling waarvan we met zekerheid kunnen vaststellen dat ze problemen heeft met de constructie van het problem-text model door een gebrek aan woordkennis. Dat zouden we impliciet kunnen afleiden uit de manier waarop ze de vraag voorleest
(zie Fragment 9): ze maakt namelijk tijdens het voorlezen een fout in het categoriseren
van het woord ‘weergegeven’, omdat ze voorleest ‘de weergegeven’ (regel 26) en daarmee
‘weergegeven’ dus als bijvoeglijk naamwoord lijkt te beschouwen.
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Fragment 9: Meryem, begripsconstructie na het lezen van deelvraag A
26
*MER:
#1 nou <als de <weergegeven> [?] verticaal is> [///] wat wordt de
weergegeven op verticale as?
%com:
leest voor
27
*MER:
#2 dat weet ik niet #1_4.
28
*OND:
nou wat denk je?
29
*MER:
#1_5 0.
30
*OND:
waarom weet je dat niet?
31
(...)
Waarom Meryem deze fout in het categoriseren maakt, is niet met zekerheid vast te stellen. Wellicht heeft ze associaties met het weer: de weer-gegevens? Uit het gesprek dat
Meryem met de onderzoeker heeft, blijkt expliciet dat ze niet weet wat ‘weergegeven’ betekent, zie Fragment 10.
Fragment 10: Meryem, begripsconstructie na het lezen van deelvraag A
58
*OND:
dus ze ze bedoelen iets met die verticale as.
59
*OND:
en dan vragen ze wat wat wordt er weergegeven?
60
*MER:
#2_2 0.
61
*OND:
wat zouden ze ermee bedoelen <denk je> [?]?
62
*MER:
#1_2 ik weet niet wat weergeven is.
Een volgende demonstratie van onbegrip, maar dan in een andere gradatie, zien we bij
een leerling die het problem-text model niet goed construeert, Claudia. Uit haar protocol
is echter moeilijk af te leiden wat de reden is van haar onbegrip.
Fragment 11: Claudia, begripsconstructie na het lezen van deelvraag A
62
*CLA:
wat, wat wordt er weergegeven op de verticale as?
%com:
leest voor.
63
*CLA:
#2 ehmm.
64
*CLA:
#4 dat ie eerst, heel langzaam omhoog gaat en dan stijgt ie heel
hoog.
65
*OND:
jaja.
66
*CLA:
en hard.
67
*OND:
<wat> [/] wat is # de verticale as?
68
*CLA:
dit.
%com:
wijst aan
69
*OND:
en +/?
70
*CLA:
en dit is verticale en dit is de horizontale as.
71
*OND:
jaja okee.
72
*OND:
en wat is de vraag?
73
*CLA:
wat wordt er op, weergegeven op de verticale as?
%com:
leest voor.
74
*CLA:
#3 0.
75
*CLA:
waters in liters.
76
*CLA:
water in liters.
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77
78
79
80
81
82
83

*OND:
*OND:
*CLA:
*OND:
*OND:
*CLA:
*OND:

oh ja.
dus, dat dat is het antwoord denk je?
ja.
okee.
maar <wat> [/] wat was jij nou aan het doen dan met die eh +...
nee # ik dacht even # dat je dit eh ## bij die verticale as moest doen.
oh ja.

Uit dit transcript is niet goed af te leiden hoe Claudia haar problem-text model heeft
geconstrueerd. Ze geeft in eerste instantie antwoord op de vraag ‘Wat zie je in grafiek?’
of, met andere woorden, ‘Wat wordt er weergegeven in de grafiek?’. Mogelijk heeft ze de
deelvraag te snel gelezen of spelen haar verwachtingen omtrent de deelvraag een rol. Uit
de interactie blijkt namelijk dat ze wel weet wat een verticale as is. Als ze door de onderzoeker gevraagd wordt opnieuw de vraag te lezen in regel 72, geeft ze meteen het goede
antwoord.
Van de vijf leerlingen die moeite hebben met het construeren van het problem-text
model, demonstreren drie leerlingen (Hennia, Maktoub en Martijn) het minste onbegrip.
Zij verwisselen in hun problem-text model de woorden ‘verticaal’ en ‘horizontaal’. Een
voorbeeld hiervan zien we bij Maktoub:
Fragment 12: Maktoub, begripsconstructie na het lezen van deelvraag A
68
*MAK:
a@l <wa> [/] <wat voor> [//] wat wordt er weergeven op eh #
verticale as?
%com:
leest voor.
69
*MAK:
ehm, dum dum, de verticale as is zo.
%com:
wijst aan.
70
*MAK:
eh, tijd in minuten.
71
*MAK:
dus schrijven we één # a@l.
72
*MAK:
<er wordt> [/] er wordt +...
73
%com:
schrijft
74
*OND:
is dat goed?
75
*MAK:
ja.
76
*MAK:
kijk # vertic(ale) +...
77
*MAK:
hee, wacht effe.
78
*MAK:
dit is horizontale as.
79
*MAK:
eh # er wordt weergeven #3 water <in centiliters> [//] <in liters>
[///] water in liters.
Omdat Maktoub als motivatie en ondersteuning voor zijn antwoord de horizontale as
aanwijst als de verticale as, kunnen we vaststellen dat dit een duidelijke indicatie is van
een probleem in de constructie van het problem-text model van deze vraag. Maktoub herstelt zijn antwoord op initiatief van de onderzoeker echter vrij snel. Bij Hennia en Martijn
zien we zelfs meteen zelf-repair-sequenties optreden nadat ze hun foute antwoord hebben gegeven. We kunnen dus stellen dat deze foute problem-text constructie bij Maktoub, Hennia en Martijn niet ontstaan is door een gebrek in de woordkennis, maar
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wellicht wel door een minder diepe kennis van het juiste begrip. Dit komt vaker voor bij
zogenoemde antoniemen als verticaal en horizontaal. Omdat deze dicht bij elkaar in het
mentale lexicon zijn opgeslagen, worden deze begrippen makkelijk verwisseld.
Conclusies bij vraag A
In Tabel 33 laten we voor de onderzochte leerlingen de resultaten zien. We geven weer of
ze de vraag goed begrepen hebben (correcte constructie van de problem-text), of ze de
grafiek goed kunnen aflezen (correcte constructie van het graphic model) en of hun uiteindelijke antwoord goed is (succesvol).
Tabel 33

Leerling
Assad
Barbara
Benno
Claudia
Danny
Erik
Faroek
Hennia
Leila
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Oumnia
Patricia
Stahin
Tatjana

Samenvatting van de resultaten voor vraag A per leerling: het gevonden patroon
(begripspatroon B, onbegrippatroon O) en indicatie over begripsconstructie
interpretatiemodellen
Patroon
B1
B1
B1
O1
B1
B1
B1
O1
B1
O1
O1
O1
B1
B1
B1
B1
B1

Antwoorden

Toelichten

succesvol
succesvol
succesvol
niet succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
niet succesvol
succesvol
niet succesvol
niet succesvol
niet succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
(succesvol)

succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol

Indicatie over begripsconstructie
Problem text

Graphic Model

correct
correct
correct
niet correct
correct
correct
correct
niet correct
correct
niet correct
niet correct
niet correct
correct
correct
correct
correct
(niet) correct

correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct

Uit Tabel 33 kunnen we aflezen dat de meeste leerlingen begrip demonstreren door meteen het goede antwoord te geven tijdens de antwoordfase. Slechts vijf leerlingen geven een
demonstratie van onbegrip door tijdens de antwoordfase een onjuist antwoord te geven.
Vraag A is eigenlijk een relatief eenvoudige vraag, bedoeld om de leerlingen te richten op
de variabele op de verticale as. Uit de resultaten blijkt dat tekstbegrip ook bij een relatief
eenvoudige vraag een grote rol speelt. Ongeveer 70% van de leerlingen bleken hun tekstbegripvaardigheden optimaal in te zetten en construeerden een juist problem-text model,
waardoor ze hun mathematical model ook goed hebben kunnen construeren en de opgave
succesvol hebben kunnen oplossen. Dat tekstbegripvaardigheden noodzakelijk zijn, zagen
we expliciet bij Stahin, die hardop over de betekenis van het woord ‘weergegeven’ nadacht
(en een betekenis vond die voldoende was om de vraag op te lossen) en bij Meryem (die
niet zelf tot een betekenis kon komen). Dat leerlingen ook vertrouwen moeten hebben in
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hun eigen tekstbegripvaardigheden zagen we bij Tatjana (rond het begrip ‘weergegeven’)
en bij de drie leerlingen die de begrippen ‘verticaal’ en ‘horizontaal’ verwisselden.
We zagen een aantal problemen waarvan we het bestaan wellicht niet gekend hadden als
we deze leerlingen zelfstandig de opgave hadden laten maken. Vooral bij Meryem en
Claudia zouden we kunnen stellen dat hun problemen met het construeren van het problem-text model een succesvolle oplossing van deze vraag in de weg staan.
4.6.3 Resultaten vraag B
In vraag B (‘Als ook de koudwaterkraan opengaat, loopt het bad sneller vol. Waaraan kun je dat
zien?’) wordt de leerling voor het eerst gevraagd de grafiek echt te interpreteren: ze hebben hierbij de informatie uit het problem-situation model nodig om tot een goed begrip
van de vraag te komen en het juiste antwoord te geven. Dit juiste antwoord luidt: ‘de grafiek stijgt sneller’. Dat maakt deze vraag voor leerlingen op meerdere manieren complex: ze
moeten de tekst goed kunnen begrijpen, ze moeten de grafiek goed kunnen interpreteren
en – extra belangrijk bij deze vraag – ze moeten hun antwoord goed formuleren (het
‘sneller’ stijgen van de grafiek is essentieel en moet in hun antwoord terug komen). Er
zijn dus nu vijf bronnen voor (on)begrip: 1) het problem-text model 2) het problem-situation model 3) het mathematical model 4) het graphic model en 5) de formulering van het
antwoord. Uit de analyses blijkt dat 11 leerlingen succesvol zijn in het beantwoorden van
de vraag en dat 6 leerlingen niet-succesvol zijn tijdens de antwoordfase. Van deze zes
niet-succesvolle leerlingen, tonen er vijf desondanks toch begrip. We zullen hier bij het
bespreken van de gevonden patronen in de demonstraties van begrip verder op in gaan.
Demonstraties van begrip door leerlingen die vraag B succesvol beantwoorden
Leerlingen kunnen bij deze vraag op verschillende manieren hun begrip tonen. Leerlingen die succesvol zijn in hun antwoord, hebben waarschijnlijk op een correcte wijze hun
problem-text model geconstrueerd. Hun begrip van de wiskundetaak kunnen ze op verschillende manieren tonen. Ze kunnen in hun antwoord of toelichting verwijzen naar het
graphic model en daarbij verwijzen naar het tweede stijgende lijnstuk. Het is daarbij
belangrijk dat ze het verschil in stijging ten opzichte van het eerste stijgende lijnstuk goed
kunnen verwoorden. Leerlingen kunnen ook hun begrip tonen door – naast de noodzakelijke verwijzing naar het graphic model – te verwijzen naar het problem-situation model.
In principe wordt in deelvraag B de leerlingen alleen gevraagd om in hun antwoord naar
het graphic model te verwijzen. De vraag is immers: Waaraan kun je dat zien? Het eerste
begripspatroon dat we dan ook vinden is:
B1 Leerlingen tonen begrip door het juiste antwoord te formuleren en daarbij tijdens het
antwoorden en toelichten aan het graphic model te refereren.
Dit patroon vonden we ook bij vraag A. Bij vraag B vinden we dit patroon bij vier leerlingen (Assad, Benno, Hennia en Meryem). Van deze leerlingen is het wel zeker dat ze de
vraag goed begrepen hebben, maar doordat ze alleen naar het graphic model verwijzen,
kunnen we in hun protocol niet zien of ze hun graphic model wel verbonden hebben aan
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hun problem-situation model van deze vraag. Ze hebben waarschijnlijk wel het problemsituation model van de vraag goed geconstrueerd (met betrekking tot het opendraaien
van de koudwaterkraan), maar benoemen dit interpretatiemodel niet expliciet tijdens het
formuleren van hun antwoord. Hun begrip van de vraag kunnen we echter wel vaststellen, omdat ze allemaal proberen het verschil in het stijgen van de grafiek (dus in termen
van het graphic model) te benoemen.
Een voorbeeld van dit patroon zien we bij Benno. Hij gebruikt in zijn uitingen geen elementen uit zijn problem-situation model, maar alleen kenmerken van de grafiek in de
motivering van zijn antwoord:
Fragment 13: Benno, begripsconstructie na het lezen van deelvraag B
16
*BEN:
als ook de koudwaterkraan opengaat loopt het bal sneller vol, bad
sneller vol.
%com:
leest voor.
17
*BEN:
waaraan kun je dat zien?
%com:
leest voor, snuift
18
*BEN:
ehm # even kijken.
19
*BEN:
#5 0.
20
*BEN:
aan eh deze streep, die eh #2.
21
*BEN:
eerst gaat het eh, ja wordt het een beetje +...
22
*OND:
ja.
23
*BEN:
en daarna gaat ie ineens eh flink eh omhoog stijgen.
24
*OND:
stijgen gaat ie?
25
*OND:
oh ja.
26
*BEN:
ja.
27
*OND:
maar hier ging hij toch ook al stijgen?
28
*BEN:
maar hier gaat ie meer eh rechter, gaat ie +...
29
*OND:
jaja.
30
*OND:
hoe bedoel je dat.
31
*BEN:
als tie.
32
*BEN:
eh +...
33
*BEN:
ja, hij gaat eh meer eh +...
34
*BEN:
zo st +...
35
*OND:
jaja.
36
*BEN:
staan.
37
*OND:
en hoe noemen we dat, weet je dat ook?
38
*OND:
hij gaat, hij gaat sneller omhoog ofzo?
39
*BEN:
ja.
40
*OND:
ja ja.
41
*BEN:
snellereh, de streep gaat sneller eh.
42
*OND:
okee.
43
*BEN:
meer rechter staan.
44
*OND:
ja.
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Benno gebruikt dus nergens in de formulering van zijn antwoord elementen uit zijn wellicht goed geconstrueerde problem-situation model (zonder goed geconstrueerd problemsituation model zou hij immers de vraag waarschijnlijk ook niet begrepen hebben).
Omdat er verder ook geen noodzaak is voor het gebruiken van elementen uit de situatie
(het antwoord is ook goed zonder die expliciete koppeling), kunnen we hier verder geen
conclusies aan verbinden over mogelijk (on)begrip.
Het tweede begripspatroon dat we vinden is:
B2 Leerlingen tonen begrip door het juiste antwoord te formuleren en daarbij tijdens het
antwoorden en/of toelichten zowel aan het graphic model als aan het problem-situation model te refereren.
We zien dit patroon bij zeven van de zeventien leerlingen: Claudia, Danny, Leila, Maktoub, Martijn, Nirmala en Stahin. Hierdoor krijgen we bij deze leerlingen zicht op de
manier waarop ze ook hun problem-situation model geconstrueerd hebben.
Een voorbeeld van dit patroon vinden we bij Nirmala. In haar spontane eerste antwoord
koppelt ze meteen elementen uit de situatie aan de grafische representatie. In haar motivering laat ze haar begrip van de wiskundetaak zien doordat ze (hardopdenkend) de juiste
betekenis toekent aan de grafische kenmerken. Met andere woorden: in haar mathematical model koppelt ze haar problem-situation model op de juiste gronden aan het graphic
model. We kunnen dit zien in het volgende fragment, waarin Nirmala (na het voorlezen
van de vraag) haar antwoord probeert te formuleren:
Fragment 14: Nirmala, begripsconstructie na het lezen van deelvraag B
49
*NIR:
als ook de koudwaterkraan opengaat loopt het bad sneller vol.
%com:
leest voor.
50
*NIR:
waaraan kun je dat zien?
%com:
leest voor.
51
*NIR:
uhh.
52
*OND:
wat ga je dan doen?
53
*NIR:
naar deze grafiek kijken.
54
*OND:
ja #2 vertel maar # waar kijk je naar?
55
*NIR:
ik kijk hier naar.
56
*NIR:
kijken hoe je ’t kan weten.
57
*NIR:
0 #9.
58
*OND:
wat gebeurt er dan?
59
*NIR:
eerst loopt deze lijn zo.
60
*OND:
ja.
61
*NIR:
volgens mij is dat de warmwaterkraan en dan gaat ‘ie helemaal
omhoog.
62
*OND:
ja.
63
*NIR:
dus dat is dan volgens mij de # koudwaterkraan.
64
*OND:
jaja # waarom denk je dat ut eerste stukje dan de warmwaterkraan
is?
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*NIR:

66

*NIR:

67
68
69
70

*NIR:
*OND:
*NIR:
*NIR:

71
72
73
74
75

*OND:
*NIR:
*OND:
*NIR:
*OND:

76
77
78
79

*NIR:
*OND:
*OND:
*NIR:
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omdat de koudwaterkraan eh # <die loop> [/] eh # <die loop niet zo
lang> [//] # die loopt langzaam.
en <de> [//] uh door die warmwaterkraan <loopt> [//] en <da eh> [/
/] is het bad niet zo snel vol.
en door die koudwaterkraan wel.
jaja #1 en hoe zie je dat nou in de grafiek?
eerst is ’t water zo vol.
en dan eh # volgens mij moet ’t hier de koudwaterkraan gedraaid en
dan gaat ’t helemaal omhoog.
jaja.
en dan is het denk ik sneller vol.
hoe kun je zien dat ’t sneller gaat dan?
omdat ’t helemaal naar boven gaat deze lijn.
jaja maar <deze gaat> [//] <as je dit> [//] dit gaat uiteindelijk toch
ook nog wel naar boven als je deze lijn doortrekt?
maar deze lijn die is sneller dan.
oh jaja oké.
dus wat moeten we nu opschrijven dan?
#2 eh doordat de lijn sneller omhoog gaat.

In dit fragment wordt duidelijk dat Nirmala de inhoud van de vraag en de situatie die
daarin beschreven wordt, goed heeft begrepen. Bovendien heeft ze het mathematical
model goed geconstrueerd, waarin het graphic model en het problem-situation model
goed zijn geïntegreerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit regel 65, waarin Nirmala aangeeft dat
door de koudwaterkraan het bad sneller volloopt (die loopt niet zo langzaam) en dat op het
moment dat alleen de warmwaterkraan openstaat (zie regel 66) het bad maar langzaam
volloopt. Nirmala is dus wendbaar in haar verwoording van het antwoord: ze kan uit
beide bronnen putten. Deze wendbare kennis getuigt van diepte-kennis. Leerlingen die
nog niet zo wendbaar zijn, zullen of het één of het ander doen, zoals we later zullen zien.
Tot slot vinden we nog een derde begripspatroon, bij vijf leerlingen (Barbara, Erik, Oumnia, Patricia en Tatjana).
B3 Leerlingen tonen begrip door weliswaar niet het juiste antwoord te formuleren tijdens
het antwoorden, maar door tijdens het toelichten op correcte wijze zowel aan het
graphic model als aan het problem-situation model te refereren.
Zoals gezegd tonen leerlingen vooral begrip door in hun antwoord het verschil in stijging
tussen het eerste stijgende lijnstuk en het tweede stijgende lijnstuk te verwoorden Zoals
we hierboven beschreven hebben, doen elf van de zeventien leerlingen dat. Er zijn echter
ook leerlingen die wel dit antwoord proberen te geven of waarschijnlijk bedoelen te
geven, maar dat niet zo formuleren. Barbara, Erik, Oumnia en Patricia geven – objectief
gezien – in eerste instantie niet het juiste antwoord. Zij benoemen tijdens het antwoorden niet expliciet het verschil in de mate waarin de grafiek stijgt, en geven een antwoord
als ‘de grafiek stijgt’. Omdat het aspect van het sneller stijgen wel essentieel is bij deze
vraag, kunnen we niet vaststellen of ze op een correcte manier naar het graphic model
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verwijzen. Uit hun toelichting kunnen we echter wel afleiden dat ze de vraag goed begrepen hebben, omdat ze weten wat er van hen verwacht wordt, en de grafiek goed interpreteren en beschrijven.
Slechts door de aard van de setting – het hardopdenken en praten met de onderzoeker –
zijn we dus in staat toch hun begrip vast te stellen, ondanks de gebrekkige formulering.
Op basis van hun geschreven antwoord hadden we immers niet kunnen nagaan of hun
inzicht voldoende was of niet. Een voorbeeld van dit patroon zien we bij Tatjana:
Fragment 15: Tatjana, begripsconstructie na het lezen van deelvraag B
171
*TAT:
ehh b@l.
%com:
leest voor.
172
*TAT:
als ook de koudwaterkraan opengaat, loopt het bad sneller vol.
%com:
leest voor.
173
*TAT:
waaraan kun je dat zien?
%com:
leest voor.
174
*TAT:
ehm.
175
*TAT:
de lijn die gaat omhoog?
176
*TAT:
#1_4 0.
177
*OND:
jja.
178
*TAT:
zo.
179
*OND:
maar <die lijn gaat toch> [>] al de hele tijd omhoog.
180 *TAT:
ja maar <nou gaat ‘ie wat> [>] sneller omhoog <gaat> [>] ‘ie wat
rechter.
181
*OND:
<oooh> [<].
182
*TAT:
denk dat ‘ie wat sneller omhoog gaat.
183
*OND:
jaja ja.
Tatjana formuleert haar eerste antwoord vragend in regel 175 en voegt daar in regel 178
‘zo’ aan toe. Het is niet duidelijk of ze met het woordje ‘zo’ naar het tweede stijgende lijnstuk verwijst, maar uit haar snelle herstel na het verzoek om herstel van de onderzoeker
in regel 179 kunnen we afleiden dat Tatjana wel goed begrip heeft geconstrueerd.
Tijdens het formuleren van een antwoord gaat het in feite om het expliciteren van begrip.
Bij Barbara kunnen we vaststellen haar formuleringsmogelijkheden achterblijven bij
haar begrip. Ook Barbara begint de oplossing van vraag B met het antwoord ‘de grafiek
stijgt’ (regel 79):
Fragment 16: Barbara, begripsconstructie na het lezen van deelvraag B (antwoordfase)
71
*BAR:
als ook de koudwaterkraan opengaat loopt het bad sneller vol.
%com:
leest voor.
72
*BAR:
waaraan kun je dat zien?
%com:
leest voor.
73
*BAR:
#2_4 ehm, even kijken xxx #2.
74
*OND:
waar kijk je nou naar?
75
*BAR:
hierzo xxx.
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*BAR:
*BAR:
*BAR:
%com:
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#5_5 oh ja de tijd loop op.
#1_4 nee de grafiek stijgt.
de grafiek +...
praat tijdens schrijven.

Barbara geeft in eerste instantie een verkeerd antwoord (‘de tijd loop op’ regel 76) maar
herstelt dit vrijwel direct in ‘de grafiek stijgt’ (regel 77). Ze is er heel zeker van dat dit het
goede antwoord is, want ze maakt meteen aanstalten om dit antwoord op te schrijven (zie
commentaar regel 78). Als de onderzoeker haar vraagt om dit antwoord toe te lichten,
geeft Barbara inzicht van haar begrip van de grafiek en de situatie. Ze beschrijft heel vaardig het verschil in stijgen in de grafiek:
Fragment 17: Barbara, begripsconstructie na het lezen van deelvraag B (toelichtingfase)
89
*BAR:
dat ‘ie zo kijk eerst loopt ‘ie hier zo.
90
*OND:
ja.
91
*BAR:
en dan zit er zo’n knikje hier.
92
*OND:
oké.
93
*BAR:
en dan gaat ‘ie omhoog xxx.
94
*OND:
en dan gaat ‘ie sneller omhoog.
95
*BAR:
ja.
96
*OND:
ja ja ja ja ja.
Barbara benoemt in deze motivatie het knikje (regel 91) en ze stelt dat de grafiek ‘dan
omhoog gaat’ (regel 93). Door op dit knikje te wijzen, verwoordt Barbara haar begrip van
het feit dat daar in de grafiek iets gebeurt: ze benoemt het juiste moment en laat zien hoe
je het sneller vollopen van het bad in de grafiek kunt zien. Uit haar manier van formuleren (‘het knikje’) kunnen we overigens ook concluderen dat ze de grafiek als onderdeel
van de gedeelde context met de onderzoeker aanneemt, omdat ze ervan uitgaat dat het
duidelijk is waar ze naar verwijst met deze woorden.
Zoals we kunnen zien in bovenstaand fragment, verbetert de onderzoeker eigenlijk het
antwoord van Barbara in ‘en dan gaat ie sneller omhoog’ (regel 94). Toch zien we Barbara
dit antwoord niet overnemen, want als de onderzoeker haar aan het eind van dit ‘toelichtingsgesprekje’ voor een tweede keer vraagt wat nu het juiste antwoord is, blijkt er nog
steeds een discrepantie te zijn tussen haar formuleringsvaardigheid en haar begrip, want
Barbara blijft bij haar eerste antwoord:
Fragment 18: Barbara, begripsconstructie na het lezen van deelvraag B (toelichtingfase)
115
*OND:
maar hebben we nou de vraag goed beantwoord dan?
116
*BAR:
als ook de xxx +...
%com:
leest zacht voor zichzelf de vraag, verder onverstaanbaar.
117
*BAR:
ja.
118
*BAR:
#1_5 omdat de grafiek stijgt, daaraan ken je dat zien.
Barbara beseft dus dat het in deze vraag gaat om het verschil in stijging in de grafiek, maar
lijkt niet te beseffen dat haar antwoord ‘de grafiek stijgt’ dit niet uitdrukt. Ook als de
onderzoeker en Barbara nog even doorpraten over deze kwestie, blijkt telkens dat Barbara
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goed begrip heeft geconstrueerd, maar dat ze dat steeds niet in haar eindformulering
weergeeft. Dat ze dit uiteindelijk niet doet, wil overigens niet zeggen dat ze het niet zou
kunnen. Omdat we al geconstateerd hebben dat Barbara uitgaat van het feit dat de grafiek
onderdeel uitmaakt van de gedeelde context met de onderzoeker, kan het ook zijn dat ze
haar antwoord formuleert in de context van de constatering dat ‘we het hebben over het
lijnstuk na de eerste 5 minuten’, en dat lijnstuk stijgt inderdaad. Zo bekeken is Barbara’s
antwoord correct maar voldoet het niet aan de verwachting dat ze haar antwoord loskoppelt van de gesprekssituatie van haar en de onderzoeker. We zouden dus kunnen stellen
dat Barbara de schoolse vaardigheid van het gedecontextualiseerd formuleren van een
antwoord nog niet beheerst. Dit zien we ook als we het eind van deze interactie over vraag
B zien.
Fragment 19: Barbara, begripsconstructie na het lezen van deelvraag B (toelichtingfase)
198 *OND:
ja heb je het nou goed opgeschreven dan, de grafiek stijgt?
199 *BAR:
#1_2 neehee.
200 *BAR:
#9_5 0.
201 *BAR:
schrijft, mompelt onverstaanbaar.
202 *BAR:
aan.
203 *BAR:
#2 het #2.
%com:
onverstaanbaar mompelen.
204 *BAR:
zo #2_8.
205 *OND:
<aan het knikje> [?].
%com:
herhaalt antwoord Barbara?
Door alle vragen van de onderzoeker wordt Barbara ten slotte erg onzeker over haar begrip
en ten einde raad voegt ze uiteindelijk ‘en aan het knikje’ aan haar opgeschreven antwoord
‘de grafiek stijgt’. Een oplossing die alleen voldoet binnen de bestaande gesprekssituatie.
Demonstraties van onbegrip door leerlingen die vraag B niet-succesvol beantwoorden
Uit de analyses blijkt dat eigenlijk alleen Faroek deze vraag echt niet begrijpt. Hij heeft
grote problemen op alle gebieden: hij lijkt de tekst niet goed te begrijpen, herkent de
situatie niet en is niet in staat om de grafiek te interpreteren. We zullen deze bevinding in
een algemeen patroon beschrijven:
O Leerlingen tonen onbegrip, maar de oorzaak van dit onbegrip is moeilijk te duiden.
Faroek’s onbegrip is verrassend omdat hij bij het beantwoorden van vraag A geen enkel
probleem had. Faroek probeert de vraag te begrijpen door deze meerdere keren voor te
lezen, maar daar komt hij niet ver mee:
Fragment 20: Faroek, begripsconstructie na het lezen van deelvraag B (antwoordfase)
64
*FAR:
<als> [/] als ook de koudwaterkraan opengaat, loopt het bad sneller
vol.
%com:
leest voor.
65
*FAR:
waaraan kun je <z> [//] dat zien?
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81
82

%com:
*FAR:
*OND:
*FAR:
*OND:
*OND:
*FAR:
*OND:
*FAR:
%com:
*FAR:
*OND:
*FAR:
*FAR:
%com:
*FAR:
%com:
*FAR:
%com:
*FAR:
*FAR:
*OND:
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leest voor.
#2 0.
wat ga je nou doen?
#3 xxx [=! fluistert].
alles proberen hardop te vertellen.
als je denkt.
ja, ah +...
probeer het mij maar uit te leggen.
als <‘ie> [?] ook de koudwaterkraan, loopt xxx sneller vol.
leest voor.
#5 0.
wat (weet) je nu?
nee ik <vra> [//] ik snap het xxx.
als ook de koudwaterkraan opengaat, loopt het bad sneller vol.
leest voor.
waaraan kun je dat [=! fluistert] +//.
leest voor.
als ook de [=! fluistert] +//.
leest voor.
#5 dat kun je ziennn +//.
#13 0.
snap je de vraag niet?

Het is moeilijk te concluderen wat de bron van het onbegrip van Faroek is. Misschien
heeft hij moeite om op basis van de tekst (het problem-text model) tot de constructie van
het problem-situation model te komen. In dat geval weet hij niet goed wat hij moet aflezen in de grafiek: wat moet ik zien? Het zou echter ook kunnen zijn dat hij het problemsituation model op grond van de tekst wel goed geconstrueerd heeft, maar dat hij moeite
heeft met de koppeling aan het graphic model: hoe kan ik dat zien?
We zien dat Faroek om tot begrip te komen, de informatie die hij al wel beschikbaar heeft
herhaalt: hij noemt een warmwaterkraan, een koudwaterkraan en heeft het over ‘water in
liters’ (het antwoord op vraag A). De onderzoeker probeert Faroek uiteindelijk te helpen
in de constructie van het problem-situation model en de koppeling daarvan met het graphic model. In regel 178 wijst ze hem op de tekst in de introductie van de opgave en in 187
probeert ze hem te helpen bij de koppeling aan het graphic model.
Fragment 21: Faroek, begripsconstructie na het lezen van deelvraag B (toelichtingfase)
172
*OND:
kunnen we dat zien?
173
*FAR:
<nee> [>].
174
*OND:
<wanneer> [<] die de koudwaterkraan (open) +...
175
*OND:
nee?
176
*FAR:
#3 0.
177
*OND:
wat denk je?
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178

*OND:

179
180
181
182
183

*FAR:
*FAR:
*OND:
*FAR:
*OND:

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

*FAR:
*OND:
*OND:
*OND:
*OND:
*FAR:
*OND:
*FAR:
*OND:
*OND:
*FAR:

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

*OND:
*FAR:
*OND:
*FAR:
*OND:
*OND:
*FAR:
*OND:
*OND:
*OND:
*OND:
*FAR:

207
208
209
210
211
212
213
214
215

*FAR:
*FAR:
*OND:
*OND:
*OND:
*FAR:
*OND:
*FAR:
*OND:

#3 <we weten> [///] <we hebben nou gelezen> [/] we hebben
gelezen dat hij de eerste vijf minuten alleen de warmwaterkraan
opendoet hè?
hm.
want bij, hij is al bijna vol <daar> [?].
ja.
want kijk xxx.
<en kunnen we dat ook> [?] zien # op de grafiek, dat er <na> [/] na
vijf minuten iets gebeurt?
ja, om de vijf minuten is tie eh, er zitten vijfendertig minuten in.
hmhm.
#4 maar wat gebeurt er na vijf minuten in de grafiek?
kunnen we dat zien?
hij begint om acht uur # en wat gebeurt er na vijf minuten?
<dan ga> [/] dan eh # is tie al bijna <vol> [?].
bijna vol.
dan stijgt <ie> [?].
ja, hij stijgt.
maar gebeurt er iets anders om acht uur vijf?
ja dan gaat ie eh # <want> [///] # kijk, vanaf acht uur tot vijf over, ja,
tot vijf over acht +...
ja.
gaat ie maarr eh, gaat ie niet zo snel.
ja.
maar daarna <zet> [?] koud water en dan stijgt ie en.
hoh!
dat is het toch!
dan stijgt ie sneller omhoog als je kijkt.
ja.
ja.
nou en wat kun je dat zien?
als ook de +...
++ koudwaterkraan opengaat, loopt het bad sneller vol waaraan kun
je dat zien?
aan de grafiek.
aan de lijn.
xxx.
en +...
dat ie +...
#2 0.
wat zei je nou?
<sn> [//] dat ie sneller eh # stijgt.
ja hartstikke goed.

Uiteindelijk geeft Faroek dus het gewenste antwoord in regel 217, maar het is de vraag of
hij echt begrip geconstrueerd heeft.
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Conclusies bij vraag B
Bij vraag B wordt er meer van de leerlingen gevraagd dan bij vraag A. Ze moeten nu actief
betekenis hechten aan de grafiek en daarbij de constructies van hun problem-situation
model en mathematical model gebruiken om tot een juist antwoord te komen. Bovendien
moeten de leerlingen in staat zijn om hun geconstrueerde begrip te expliciteren door het
antwoord correct te formuleren. Dit maakt deze vraag extra complex. In Tabel 34 presenteren we de resultaten van deze vraag.
Tabel 34:

Leerling

Assad
Barbara
Benno
Claudia
Danny
Erik
Faroek
Hennia
Leila
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Oumnia
Patricia
Stahin
Tatjana

Samenvatting van de resultaten voor vraag B per leerling: het gevonden patroon
(begripspatroon B, onbegrippatroon O) en indicatie over begripsconstructie
interpretatiemodellen
Patroon

B1
B3
B1
B2
B2
B3
O
B1
B2
B2
B2
B1
B2
B3
B3
B2
B3

Antwoorden

succesvol
niet succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
niet succesvol
niet succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
niet succesvol
niet succesvol
succesvol
niet succesvol

Toelichten

succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
(niet) succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol

Indicatie over begripsconstructie
Problem
text

Problem
situation

Graphic Mathematical
model model

correct
correct
correct
correct
correct
correct
(niet) correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct

niet zichtbaar
correct
niet zichtbaar
correct
correct
niet zichtbaar
(niet) correct
niet zichtbaar
correct
correct
correct
niet zichtbaar
correct
correct
correct
correct
niet zichtbaar

correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct

correct
correct
correct
correct
correct
correct
(niet) correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
niet zichtbaar
correct
correct
correct

Het is opvallend dat slechts één leerling (Faroek) echte tekstbegripproblemen heeft bij
deze vraag. Omdat de bron van zijn onbegrip moeilijk is vast te stellen, hebben we zijn
demonstratie van onbegrip niet in een patroon kunnen verwoorden.
Bijna alle leerlingen lijken na eerste lezing van de vraag te begrijpen wat er van hen verwacht wordt. De kwaliteit van de antwoorden die ze geven, verschilt. Sommige leerlingen
(patroon B1, vier leerlingen) gebruiken in hun motivering alleen de grafische elementen
die ze nodig hebben om hun antwoord te verklaren, andere leerlingen (patroon B2, zeven
leerlingen) laten zien dat ze de achterliggende situatie ook goed begrijpen en aan de grafiek kunnen koppelen en weer anderen (patroon B3,vijf leerlingen) hebben problemen
om hun begrip van de wiskundetaak goed te formuleren.
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4.6.4 Resultaten vraag C
Bij het beantwoorden van vraag C (‘Hoe laat wordt de koudwaterkraan opengedraaid?’) kunnen de leerlingen de informatie en kennis uit de voorgaande vraag B gebruiken om snel
tot een antwoord te komen. De meeste leerlingen lijken inderdaad te beseffen dat ze deze
informatie kunnen gebruiken en hebben geen enkel probleem om de vraag succesvol te
beantwoorden.
We zien dat slechts drie leerlingen niet succesvol zijn tijdens het antwoorden. De andere
leerlingen formuleren meteen een juist antwoord.
Demonstraties van begrip door leerlingen die vraag C succesvol beantwoorden
Leerlingen kunnen bij deze vraag op verschillende manieren hun begrip tonen. We vinden dezelfde patronen als bij vraag B. Ook hier zien we het volgende patroon:
B1 Leerlingen tonen begrip door het juiste antwoord te formuleren en daarbij tijdens het
antwoorden en toelichten aan het graphic model te refereren.
Bij deze vraag, waarbij de leerlingen alleen het juiste tijdstip van de grafiek moeten aflezen, is er eigenlijk weinig noodzaak voor leerlingen om een goede motivering vanuit hun
problem-situation model te geven van hun antwoord. In feite hebben ze dat ook al gedaan
bij het geven van het antwoord op vraag B, waarbij dezelfde redenatie een rol speelt. De
meeste leerlingen antwoorden dus net als Claudia, kort en bondig.
Fragment 22: Claudia, begripsconstructie na het lezen van deelvraag C
123
*CLA:
hoe laat wordt het, wordt de koudwaterkraan opengedraaid?
%com:
leest
124
*CLA:
nou hier, acht uur en vijf over acht.
125
*OND:
hmhm.
126 *CLA:
dus vijf over acht.
127
*OND:
okee, ja.
We zien hier dan ook bij meer leerlingen dan bij vraag B dat ze in hun motivering alleen
gebruik maken van de geïnterpreteerde grafische kenmerken en dus vanuit het graphic
model.
Ook patroon 2 dat we bij deelvraag B zagen, zien we terugkomen bij deze deelvraag::
B2 Leerlingen tonen begrip door het juiste antwoord te formuleren en daarbij tijdens het
antwoorden en/of toelichten zowel aan het graphic model als aan het problem-situation model te refereren.
Ook bij deze vraag kunnen leerlingen hun begrip tonen door eerst het juiste antwoord te
geven (‘vijf over acht’) en dit antwoord vervolgens toe te lichten met elementen uit hun
problem-situation model (bijv.: ‘want dan komt er meer water’). Een aantal leerlingen
geeft daarbij ook hardopdenkend aan hoe ze het tijdstip van het opengaan af kunnen
lezen bij de horizontale as. Martijn is hier voorbeeld van:
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Fragment 23: Martijn, begripsconstructie na het lezen van deelvraag C
91
*MAR:
hoe laat wordt de koudwaterkraan opengedraaid?
%com:
leest.
92
*MAR:
#1 nou ongeveer eh vijf over acht.
93
*MAR:
dat kan je zien omdat op de horizontale as zie je de tijden en dan als
je naar boven toe
kijkt zie je dat het daar gaat eh opengaat.
94
*OND:
ja.
Martijn integreert hier dus zijn wiskundige kennis (graphic model, zie regel 91) met zijn
kennis van de situatie (problem-situation model, zie regel 92) om zo het tijdstip aan te
wijzen waarop de koudwaterkraan opengaat.
Demonstraties van onbegrip door leerlingen die vraag C niet-succesvol beantwoorden
Bij het analyseren van de protocollen rond deelvraag C zien we dat slechts drie van de
zeventien leerlingen een probleem hebben bij deze vraag. Twee van hen laten daarbij
zien dat ze een onjuiste constructie gemaakt hebben van het problem-text model.
O1 Leerlingen tonen onbegrip door een onjuiste antwoord te formuleren waarbij ze moeite
hebben met het construeren van het problem-text model.
Bij Assad is het in eerste instantie moeilijk om precies de bron van zijn verkeerde antwoord vast te stellen, maar uit de repair sequenties die hij op initiatief van de onderzoeker maakt, lijkt het om een probleem in het problem-text model van vraag C te gaan:
Fragment 24: Assad, begripsconstructie na het lezen van deelvraag C
117
*ASS:
hoe laat wordt de koudwaterkraan opengedraaid?
%com:
3:31 min leest voor
118
*ASS:
om acht uur.
119
*ASS:
dat zie je daar # onder.
120 *ASS:
omdat de grafiek xxx daar begint.
121
*OND:
ah ja, hoe zat dat dan?
122
*OND:
hoe [/] hoe [///] stapt ie dan in een koud bad?
123
*ASS:
he?
124
*ASS:
nee dan draait ie het water aan.
125
*ASS:
kijk [= leest tekst opnieuw?] hoe laat gaat het koudwater aan?
%com:
leest voor tweede keer voor
126 *ASS:
he?
127
*ASS:
koudwaterkraan #1?
128
*ASS:
wacht even hoor #2.
129 *OND:
hoe zit [///] <waar doe> [>] je +...
130
*ASS:
<wooh> [<].
131
*ASS:
vijf over acht.
132
*OND:
hoe zo zit [///] hoe dat nou?
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133

*ASS:

134

%com:
*ASS:

135

*ASS:

136
137
138
139
140
141

%com:
*ASS:
%com:
*OND:
*ASS:
*OND:
*ASS:

kijk, ze vragen hier [= leest opnieuw] hoe laat gaat koudwaterkraan
open.
leest voor derde keer voor
en hier bij vijf [///] en hierbij kijk [?] je ook nog even <naar eh> [//]
# naar vraag B kijken.
als de koudwaterkraan <open gaat> [/] open gaat, loopt het bad
sneller vol.
herleest vraag b voor het beantwoorden van c
waaraan kun je dat zien?
herleest vraag b voor het beantwoorden van c
jaja [>].
<hier gaat ie> [<][/] hier gaat ie sneller vol.
ja<ja> [>].
<dus hier wordt> [<] [/] hier wordt ie aangezet.

Omdat Assad een goede motivatie geeft bij zijn verkeerde antwoord (‘dat zie je daar onder
omdat de grafiek daar begint’, regel 119-120), kunnen we stellen dat de bron van dit onbegrip niet zozeer zit in zijn mathematical model, maar waarschijnlijk in het problem-text
model. Er zijn twee mogelijkheden: (1) Assad heeft gelezen ‘hoe laat wordt de warmwaterkraan opengedraaid?’ of (2) Assad heeft gelezen ‘hoe laat wordt de (koud)waterkraan
opengedraaid? In beide gevallen zou Assad terecht het beginpunt van de grafiek kunnen
aanwijzen. Bij lezing (2) zou het vooral gaan om het ‘opendraaien’, het beginnen van het
water, gepaard met een verwisseling van koud en warm. Maar waarschijnlijk heeft Assad
zich gebaseerd op lezing (1), gezien zijn correctie in de repairsequenties, waarbij hij duidelijk hapert op het woord ‘koudwaterkraan’.
Assad geeft in zijn redenatie ook zicht op zijn ‘school wisdom’ met betrekking tot het uitvoeren van dit soort taken. Hij gaat namelijk uit van de kennis dat de informatie en het
antwoord van vraag B vaak tot hulp is bij het beantwoorden van de volgende vraag, vraag
C. Assad koppelt heel duidelijk de informatie van het graphic model aan het problemsituation model dat hij geconstrueerd heeft tijdens de vraag die hij hiervoor beantwoordde: vraag B. In het begripsconstructie-proces heeft hij alleen de koud- en warmwaterkraan in eerste instantie verwisseld. Bij het oplossen zet hij zijn ‘school wisdom’ in
(namelijk: de sommen worden stapje voor stapje opgebouwd). Hij redeneert in feite
terug: omdat hij bij vraag B gezien heeft dat het bad op een bepaald moment sneller volloopt, stelt hij dat op dat moment ook de koudwaterkraan opengedraaid wordt. Assad
toont hier dus niet alleen begrip door het geven van het juiste antwoord, maar ook doordat hij ons inzicht verschaft in zijn oplossingsproces.
Ook Meryem heeft problemen bij deze vraag die lijken voort te komen uit haar problemtext model.
Fragment 25: Meryem, begripsconstructie na het lezen van deelvraag C(antwoordfase)
188
*MER:
hoe laat wordt de koude kraan opengedraaid?
%com:
leest voor.
189 *MER:
acht uur.
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*OND:
*MER:
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ja?
hier zo xxx hier begint ‘ie.

Omdat de interactie hierna wordt onderbroken door een binnenkomende leerling, is niet
precies duidelijk of Meryem dit antwoord ook zelf kan toelichten. Het lijkt er in ieder
geval op dat ze de vraag interpreteert als ‘wanneer wordt de kraan opengedraaid’ of misschien leest ze ‘wanneer wordt de warmwaterkraan opengedraaid?’, want in beide gevallen zou dan ‘acht uur’ het juiste antwoord zijn geweest. In het gesprek met de
onderzoeker wordt niet helemaal duidelijk wat nu de bron is van dit foute antwoord, wellicht mede doordat de onderzoeker Meryem op het verkeerde been zet.
Fragment 26: Meryem, begripsconstructie na het lezen van deelvraag C (toelichtingfase)
199 *OND:
stapt ‘ie in een koud bad dan?
%com:
fout van onderzoeker: moet warm bad zijn.
201 *MER:
nee.
202 *OND:
<dan zet ie> [?] xxx de kraan open.
203 *MER:
om half negen.
204 *MER:
nee, hoe heet het.
205 *MER:
#2_5 hmm, ja half negen.
206 *OND:
half negen, wat is er om half negen dan?
207 *MER:
#2 dan stopt de kraan met eh #2 +...
208 *OND:
jaja.
209 *OND:
#3 maar wa, eh eh +...
210 *MER:
nee, hier.
211
*OND:
daar gaat die kraan.
212
*MER:
tien over acht.
213
*OND:
dan stopt de kraan, ja.
214
*OND:
maar wanneer draait ‘ie nou de koudwaterkraan open dan.
215
*OND:
<doet ‘ie alleen> [?] de koudwaterkraan open?
%com:
lacht. fout van onderzoeker: bedoelt warmwaterkraan.
216 *MER:
weet ik niet.
217
*OND:
hij gaat toch niet in een koud bad zitten?
%com:
lacht. fout van onderzoeker: bedoelt warm bad.
219 *MER:
<nee> [?] warm water zitten.
220 *OND:
ja.
221
*OND:
maar ze vragen toch bij c@l +”/.
222 *OND:
hoe laat wordt de koudwaterkraan opengedraaid?
223
*MER:
#5 misschien vijf over acht, nee #3.
224 *OND:
waarom dacht je vijf over acht?
225
*MER:
omdat ‘ie hier opeens omhoog gaat stijgen.
226 *OND:
ja.
227 *OND:
#2 ja.
Waarom Meryem in eerste instantie denkt dat de kraan om half negen wordt opengezet,
is niet helemaal duidelijk. Later verbetert ze zichzelf en stelt ze dat om tien over acht de
kraan wordt dichtgedraaid (dat is correct, maar dat wordt niet gevraagd). Ondanks de fou-
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tieve opmerking van de onderzoeker die de volgorde waarin de kranen aangezet worden
door elkaar haalt, komt Meryem uiteindelijk toch tot het juiste antwoord. De meest voor
de hand liggende verklaring voor Meryems antwoordgedrag ligt waarschijnlijk toch in het
problem-text model. Wellicht heeft zij de vraag begrepen als ‘wanneer wordt de kraan
dichtgedraaid?’ (zie ook haar opmerking “dan stopt de kraan met eh ...” regel 207) of ‘wanneer wordt de koudwaterkraan dichtgedraaid?’ (zie haar antwoord ‘tien over acht’ regel
212). We zien Meryem in dit fragment dus naar het goede antwoord toegroeien. Of dit
gepaard gaat met het construeren van begrip is twijfelachtig. Het interactiepatroon lijkt
meer op trial and error, omdat ze alle punten op de grafiek lijkt af te gaan. Meryem lijkt
dus niet goed in staat haar problem-situation model en haar graphic model in het mathematical model goed aan elkaar te koppelen, omdat ze het problem-text model waarschijnlijk niet goed heeft geconstrueerd. Opvallend is dat ze geen nieuwe poging doet om dit
problem-text model opnieuw te construeren.
Bij Faroek is het niet geheel duidelijk waar de bron van zijn probleem ligt. Zijn onbegrip
laat zich moeilijk in een patroon beschrijven.
O Leerlingen tonen onbegrip, maar de oorzaak van dit onbegrip is moeilijk te duiden.
Omdat vraag C eigenlijk een vervolg is op vraag B, en omdat we weten dat Faroek bij
vraag B ook grote problemen had, zouden we uit de beantwoording van vraag C kunnen
afleiden of hij vraag B uiteindelijk ècht begrepen heeft. Faroek heeft immers uiteindelijk
met hulp van de onderzoeker wel het goede antwoord op vraag B gegeven. Mocht hierdoor begrip geconstrueerd zijn, dan zou het beantwoorden van vraag C eigenlijk geen
probleem moeten zijn. Dit lijkt echter niet het geval.
Fragment 27: Faroek, begripsconstructie na het lezen van deelvraag C
225
*FAR:
c@l <hoe laat wordt de> [/] hoe laat wordt de # koudwaterkraan
226
<openg> [/] opengedraaid?
227 %com:
leest voor.
228 *FAR:
#5 om #6 omm # acht uur tien.
229 *FAR:
tien over acht.
230 *OND:
#2 ja?
231
*OND:
#2 wordt ie om tien over acht opengedraaid?
232
*FAR:
<nee> [?] want hij loopt van vijf over acht tot tien over acht.
233
*OND:
ja.
234 *FAR:
en dan wordt ie weer eh, dichtgedraaid.
235
*OND:
dichtgedraaid.
236 *OND:
maar ze vragen wanneer wordt ie opengedraaid.
237
*FAR:
o.
238 *FAR:
achttien uur vijf en twintig.
239 *FAR:
achttien uur dertig.
240 *FAR:
#6 0.
241
*OND:
wanneer draai je <de o> [/] de kraan open?
242 *FAR:
hij draaide om, vijf over acht open.
243 *FAR:
#3 enneh hij eindigt op +...
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*OND:
*OND:
*FAR:
*OND:
*OND:
*OND:
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wat vragen ze nou?
hoe laat # wordt # de +...
#5 o, vijf over acht.
ja, ’t is makkelijker dan je denkt.
ja.
is goed.

Faroek heeft waarschijnlijk zijn problem-text model van de vraag verkeerd geconstrueerd
en heeft de vraag als ‘wanneer wordt de koudwaterkraan dichtgedraaid?’ gelezen. Opvallend
is dat hij – ondanks zijn grote problemen bij vraag B – hier dan wel het juiste tijdstip bij
deze interpretatie van de vraag noemt (‘acht uur tien, dan wordt ie weer dichtgedraaid’) en
dus wel zijn problem-situation model (hoewel geconstrueerd met de verwisseling van
‘dicht’ en ‘open’) en zijn graphic model kan integreren in een mathematical model. Het
is overigens opvallend dat – net zoals we dat al eerder bij de antonieme begrippen ‘horizontaal’ en ‘verticaal’ hebben gezien – het hier weer om antoniemverwisseling gaat:
‘open’ en ‘dicht’.
Als de onderzoeker Faroek echter vraagt wanneer de kraan wordt opengedraaid komt hij
met het antwoord ‘achttien uur vijfentwintig’: een verrassend antwoord, waarvan de bron
onduidelijk is. De onderzoeker biedt dan ook eigenlijk geen hulp, maar herhaalt de vraag.
Faroek komt dan opeens wel met het juiste antwoord. Hij voegt daar alleen wel meteen
aan toe: ‘.. enneh hij eindigt op ..’ Hieruit zouden we kunnen concluderen dat Faroek nog
steeds op zoek is (via een trial and error strategie) naar een antwoord dat past bij een
andere constructie van het problem-text model (bijvoorbeeld weer ‘wanneer wordt de
koudwaterkraan dichtgedraaid?’) Als hij de vraag echter nog eens leest, geeft hij meteen
het juiste antwoord. In zijn mathematical model lijkt dus geen probleem te zitten.
Conclusies bij vraag C
De meeste leerlingen lijken bij vraag C te profiteren van het feit dat ze vraag B met succes
hebben afgerond. Bij vraag B bleek immers uiteindelijk alleen Faroek ook tijdens het toelichten nog problemen te hebben met het formuleren van een antwoord. De andere leerlingen formuleerden succesvol een antwoord. Tabel 35 geeft een overzicht van de
gevonden resultaten.
Veertien leerlingen lezen zonder moeite en toelichting het juiste tijdstip af van de horizontale as. Sommige leerlingen geven daarbij nog een korte toelichting vanuit hun situation model, maar de meeste leerlingen beperken zich tot een kort en bondig antwoord.
Dit is ook te verklaren uit het feit dat vraag C eigenlijk als een vervolgvraag van vraag B
mag worden gezien, waardoor leerlingen die bij vraag B een uitgebreide motivatie hebben gegeven waarschijnlijk minder geneigd zijn om dat bij deze vraag weer te doen.
Bovendien is een kort antwoord voldoende om deze vraag succesvol te beantwoorden.
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Tabel 35

Leerling

Assad
Barbara
Benno
Claudia
Danny
Erik
Faroek
Hennia
Leila
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Oumnia
Patricia
Stahin
Tatjana

Samenvatting van de resultaten voor vraag C per leerling: het gevonden patroon
(begripspatroon B, onbegrippatroon O) en indicatie over begripsconstructie
interpretatiemodellen
P

O1
B2
B1
B2
B2
B2
O
B1
B2
B2
B1
O1
B2
B1
B1
B1
B1

Antwoorden

niet succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
niet succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
niet succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol

Toelichten

succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
(niet) succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol

Indicatie over begripsconstructie
Problem
text

Problem
situation

Graphic
model

Mathematical model

niet correct
correct
correct
correct
correct
correct
niet correct
correct
correct
correct
correct
niet correct
correct
correct
correct
correct
correct

correct
niet zichtbaar
correct
niet zichtbaar
niet zichtbaar
niet zichtbaar
niet zichtbaar
correct
niet zichtbaar
niet zichtbaar
correct
correct
niet zichtbaar
correct
correct
correct
correct

correct
correct
correct
correct
correct
correct
(niet) correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct

correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
niet zichtbaar
correct
correct
correct
correct
correct

Bij een klein aantal leerlingen ontstaan echter wel problemen, waarschijnlijk door tekstbegripproblemen waardoor zij hun problem-text model niet goed construeren. Het lijkt
erop dat antoniemen vaak een bron van onbegrip zijn. Ook hier is het dus – net als bij
vraag A – opvallend dat een relatief eenvoudig gestelde vraag toch voor dit soort problemen kan zorgen. Bovendien kunnen we opmerken dat leerlingen weinig strategieën toepassen, zoals bijvoorbeeld teruggaan naar de tekst en het problem-text model opnieuw
proberen op te bouwen. De leerlingen lijken niet te controleren of ze de tekst wel goed
begrepen hebben.
4.6.5 Resultaten vraag D
Bij het beantwoorden van vraag D (‘Na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken. Hoe
kun je dat aan de grafiek zien? Hoe laat is dat?’) moeten de leerlingen zich opeens richten
op een ander deel van de grafiek. Deze vraag bestaat uit twee deelvragen, die samen vergelijkbaar zijn met vraag B (hoe kun je het zien?) en vraag C (hoe laat is dat?). Om deze
vraag te kunnen begrijpen, hebben ze de juiste informatie in hun problem-situation
model moeten infereren om tot begrip te komen.
Demonstraties van begrip door leerlingen die vraag D succesvol beantwoorden
Ook bij deze vraag kunnen we een onderscheid maken tussen leerlingen die hun begrip
tonen door alleen het juiste antwoord te geven en leerlingen die hun begrip tonen door
het juiste antwoord expliciet te koppelen aan de situatie. Patroon 1 komt bij deze deelvraag opvallend weinig voor.
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B1 Leerlingen tonen begrip door het juiste antwoord te formuleren en daarbij tijdens het
antwoorden en toelichten aan het graphic model te refereren.
Bij vier van de zeventien leerlingen (Erik, Maktoub, Stahin en Tatjana) krijgen we geen
expliciet zicht op de manier waarop zijn hun problem-situation model bij deze vraag
inzetten, omdat ze niet aan elementen uit de situatie refereren. Zij geven een correct antwoord, interpreteren de vraag in combinatie met de grafiek dus op een juiste manier,
maar verwijzen slechts naar de grafiek. Een voorbeeld zien we bij Erik:
Fragment 28: Erik, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D
142
*ERI:
<na> [//] # d@l na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken.
%com:
leest voor.
143
*ERI:
hoe kun je dat <zien> [//] # dat aan de grafiek zien?
%com:
leest voor.
144
*ERI:
hoe laat is <het> [//] hoe laat is dat?
145
*ERI:
ehmm.
146 *ERI:
het wordt # om +...
147
*ERI:
acht uur vijfentwintig wordt de stop eruit getrokken.
148
*OND:
hmm.
149 *OND:
hoe zie je dat?
150
*ERI:
nou +...
151
*ERI:
omdat ie dan naar beneden gaat.
152
*OND:
oh ja.
153
*ERI:
hmm.
154
%com:
schrijft.
Erik geeft kort en bondig antwoord en laat daarbij zien dat hij de informatie van zijn graphic model goed geïntegreerd heeft in zijn mathematical model. We krijgen dus alleen
indirect een aanwijzing dat hij zijn problem-situation model ook goed geconstrueerd
heeft.
Patroon 2 zien we bij zes van de zeventien leerlingen (Benno, Claudia, Hennia, Martijn,
Meryem, Nirmala, Patricia.
B2 Leerlingen tonen begrip door het juiste antwoord te formuleren en daarbij tijdens het
antwoorden en/of toelichten zowel aan het graphic model als aan het problem-situation model te refereren.
In het geval van vraag D betekent dat dus, dat ze benoemen dat de grafiek gaat dalen en
daarbij vaststellen dat deze daling van de grafiek te maken heeft met het leeglopen van
het bad. Claudia doet dat bijvoorbeeld heel spontaan en nauwkeurig:
Fragment 29: Claudia, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D
131
*CLA:
d@l.
%com:
leest.
132
*CLA:
na een tijdje, wordt he, wordt de stop uit het bad getrokken.
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135
136
137
138
139

%com:
*CLA:
%com:
*CLA:
%com:
*CLA:
*OND:
*CLA:
*OND:
*CLA:

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

*OND:
*CLA:
*OND:
*CLA:
*OND:
*OND:
*CLA:
*OND:
*OND:
*CLA:

150

*OND:

133
134

leest.
hoe kun je aan het grafiek zien?
leest.
hoe laat is het dan?
leest.
nou <het is> [///] <hij wor> [///] hij blijft eerst eh +...
hmhm.
gelijk en dan eh betekent dat dat ie vol is.
ja.
en dan ehm # dan wordt de stop d’r uit getrokken, want dan gaat ie
naar beneden.
jaja.
(dan) zie je dat zo dat ie naar beneden gaat.
jaja.
dat duurt maar heel kort, zo te zien.
hoe lang duurt dat ongeveer dan?
dat het eh # bad leegloopt.
ehm, vier, drie tot vier minuten.
jaja.
gaat best wel snel ja.
en ommm half negen is tie eh of om #2 ongeveer #2 acht uur #2
zesentwintig <loopt ie> [///] <is> [///] wordt stop d’r uit getrokken.
o ja.

Claudia benoemt tijdens het hardopdenken ook haar interpretatie van het constant lopen
van de grafiek. Dit is een belangrijke stap in het integreren van het problem-situation
model en het graphic model voor het juiste mathematical model. De voorgaande vragen
gingen steeds over opeenvolgende momenten in de grafiek: het stijgende lijnstuk werd in
vraag B en C bevraagd. Na het stijgende lijnstuk zien we in de grafiek een constant
lopende lijn. Leerlingen moeten dit lijnstuk dus zelf interpreteren, zonder dat ze daartoe
gedwongen worden door een vraag in de opgave. Bij Claudia kunnen we zien dat ze dit
inderdaad goed doet (‘blijft ie eerst gelijk en dan eh betekent dat dat ie vol is’ ) voordat ze overgaat tot de interpretatie van het dalende lijnstuk.
Demonstraties van onbegrip door leerlingen die vraag D niet-succesvol beantwoorden
Bij deze vraag zien we problemen ontstaan bij leerlingen in zowel het graphic model als
het problem text model. We kijken eerst naar leerlingen die een probleem hebben met
het problem-text model.
O1 Leerlingen tonen onbegrip door een onjuist antwoord te formuleren waarbij ze moeite
hebben met het construeren van het problem-text model.
Het duidelijkste voorbeeld van dit patroon vinden we bij Leila, die de vraag duidelijk niet
begrijpt, hoewel ze dat zelf niet lijkt te beseffen. Haar eerste antwoord is namelijk heel
stellig.
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Fragment 30: Leila, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D (antwoordfase)
90
*LEI:
na een tijdje wordt de <stop> [/] stop uit het bad getrokken.
%com:
leest voor.
91
*LEI:
<hoe kun je dat> [/] hoe kun je dat aan de grafiek zien?
%com:
leest voor.
92
*LEI:
hoe laat is dat?
%com:
leest voor.
93
*LEI:
nou dan blijft ie constant.
94
*OND:
oh ja.
95
*LEI:
dat is hier.
96
*LEI:
dat is dan tien over acht.
Leila verbindt het uit het bad trekken van de stop dus met het moment waarop de grafiek
constant loopt. Uit de interactie met de onderzoeker die hierna volgt, blijkt dat ze dit doet
omdat op dat moment in de grafiek de kraan stopt. Dit is inderdaad correct gezien, maar
uiteraard niet de vraag die in vraag D wordt gesteld. De onderzoeker vraagt haar naar
haar motivatie en haar ervaring met de situatie:
Fragment 31: Leila, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D (toelichtingfase)
117
*OND:
maar als je in bad zit +...
118
*OND:
zit je wel eens in bad?
119
*OND:
als je de stop eruit trekt, wat gebeurt er dan?
120 *OND:
wat is de stop?
121
*LEI:
#3 0.
122
*OND:
weet je niet wat de stop is?
123
*OND:
waar denk je dat het mee te maken heeft dan?
124
*LEI:
#4 0.
125
*OND:
stopt de kraan dan?
126 *LEI:
dat is als je de kraan uitdraait.
127
*OND:
dat is de stop.
128
*OND:
als je dus de kraan dichtdraait.
129 *LEI:
oh, dan eh +...
130
*LEI:
dan komt er geen water meer en dan blijft hij constant.
131
*LEI:
dan komt er geen water meer uit.
132
*OND:
jaja.
133
*OND:
als ik nou zeg dat de stop het dopje is wat je in het bad stopt.
134
*OND:
je moet toch altijd iets in het bad doen?
135
*OND:
zodat het water niet wegloopt?
136
*OND:
dat is de stop.
137
*LEI:
oh, die.
138
*OND:
ja.
Uit dit fragment blijkt duidelijk dat de grondslag van Leila’s probleem ligt in de constructie van het problem text model door het woord ‘stop’.
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Niet altijd is dit zo duidelijk. Bij Barbara en Oumnia is het moeilijk te zien of hun problemen liggen in de constructie van het problem-text model en of dat ook door het woord
‘stop’ te verklaren is. Bij Barbara kan het ook zijn dat haar ‘school wisdom’ over wiskundesommen (namelijk dat na het bevragen van het stijgende deel van de grafiek nu wel het
constante deel van de grafiek bevraagd zal worden) haar in de weg zit.
Fragment 32: Barbara, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D
216 *BAR:
hoe laat is dat?
%com:
leest voor.
217
*BAR:
hierzo.
218
*BAR:
#2 hier eindigt die lijn.
219 *BAR:
en dan loopt ‘ie hier constant.
220 *OND:
ja.
221
*BAR:
even kijken hoor.
222 *BAR:
#2_4 dat is om tien over acht.
223
*OND:
dan gaat de stop, het water er allemaal uit?
224 *BAR:
ja.
225
*OND:
hm dat snap ik niet helemaal.
226 *BAR:
nee wacht hierzo.
Barbara herstelt zichzelf, hoewel de onderzoeker haar wellicht ook geholpen heeft. Door
de vraag te stellen ‘dan gaat de stop, het water er allemaal uit?’ herformuleert de onderzoeker namelijk ook een belangrijk deel van de vraag en door de feedback in regel 225
(‘hmm dat snap ik niet helemaal’) initieert de onderzoeker de repairsequentie. Als Barbara
namelijk net als Leila (zie Fragment 30, pagina 131) een probleem zou hebben met het
woord ‘stop’ dan is dat met deze herformulering weggenomen, omdat Barbara uit deze
vraag zou kunnen afleiden wat er eigenlijk van haar verwacht wordt. Omdat Barbara na
haar self-repair nog met een passende beschrijving van het problem-situation model van
de vraag komt en dat goed met het graphic model integreert, zouden we kunnen concluderen dat haar probleem waarschijnlijk op een primair niveau in de constructie van het
problem-text model heeft gezeten. In een gezamenlijk begripsconstructieproces komt
Barbara tot een verbeterde respons.
Oumnia herstelt haar antwoord minder snel en spontaan dan Barbara. Ook zij wijst in
eerste instantie het moment aan waarop de grafiek constant begint te lopen en ‘niet meer
stijgt’:
Fragment 33: Oumnia, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D
188
*OUM:
#1_5 en hoe hoe laat is dat?
189 *OUM:
#1_4 omdat e:h dat hij hier stopt hij stijgt niet meer.
190 *OND:
mm.
191
*OND:
#2_4 en <daar wordt> [//] hier wordt de stop eruit getrokken?
192 *OUM:
mja.
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Oumnia is in eerste instantie vrij sterk overtuigd van de juistheid van haar antwoord,
maar tijdens de motivering van haar antwoord komt ze tot het inzicht dat het niet correct
is (‘volgens mij hier’ concludeert ze haar redenatie in regel 199):
Fragment 34: Oumnia, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D
193
*OND:
ja?
194 *OUM:
<smoesj> [?].
195
*OND:
ja ik weet niet.
196 *OUM:
ja volgens mij wordt hij hier eruit getrokken.
197
*OUM:
omdat eh hier stopt hij en gaat ie eh constant.
198 *OND:
ja ja.
199 *OUM:
#2_5 ja volgens mij hier.
200 *OND:
het water komt erin.
201 *OUM:
nee <hier gaat het> [//] hier zit het water <erin> [?].
202 *OUM:
o nee hier wordt eh de stop eruit gehaald.
203 %com:
lacht
204 *OND:
ooh.
205 *OUM:
wordt ’t ding d’r uitgehaald.
206 *OUM:
en dan hier loopt het eh water d’r uit.
207 *OND:
ja ja.
208 *OND:
maar waarom opeens daar dan?
209 *OUM:
omdat ik dacht van hier zit hij nog, hier in dit stuk zit ie nog <in
bad> [>] en dan +...
210 *OND:
<o ja> [<].
211
*OUM:
hier haalt ie d’ruit.
212
*OND:
ja.
In haar motivering hapert Oumnia bij de interpretatie van het constant lopen van de grafiek, zoals gezegd een stap die de leerlingen zelf moeten maken omdat dit moment in de
opgave niet bevraagd wordt. Als de onderzoeker uit de argumentatie van Oumnia concludeert ‘het water komt er in’, komt Oumnia opeens tot de conclusie dat haar interpretatie
niet correct is geweest. Of de bron van haar aanvankelijk onjuiste redenatie nu gelegen
heeft in de constructie van het problem-text model (misschien heeft ze de vraag begrepen
als ‘wanneer stopt de kraan?’ (zie haar antwoord in regel 189: ‘hier stopt hij’), of juist toch
in de integratie van het problem-situation model met het graphic model (waarbij ze
moeite heeft om tot een juiste integratie voor het mathematical model te komen) is moeilijk te zeggen. Bij haar eerste antwoord is Oumnia vrij stellig ‘volgens mij wordt hij hier
eruit getrokken (regel 196) omdat eh hier stopt hij en gaat ie eh constant (regel 197)’. Dit
zou kunnen wijzen op de eerste verklaring, waarbij ze in haar problem-text model ‘eruit
trekken’ synoniem heeft gesteld met ‘stoppen’. In ieder geval heeft de inbreng van de
onderzoeker een rol gespeeld in de (gezamenlijke) constructie van haar begrip.
Faroek heeft – net als bij de andere vragen – waarschijnlijk problemen op beide niveaus,
waarbij hij ook opeens moeite met de tijd lijkt te hebben (hij heeft het opeens over achttien uur dertig in plaats van acht uur dertig: een perceptiefout in zijn graphic model).
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Zijn spontane antwoord op deze vraag refereert aan het moment waarop de grafiek al
helemaal gedaald is en het bad al leeg is:
Fragment 35: Faroek, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D
268 *FAR:
om eh, achttien uur dertig.
269 *OND:
ja?
270 *FAR:
ja.
271
*OND:
wat is d’r om acht uur dertig dan?
272 *FAR:
eh dan wordt ie weer eh, dan wordt de stop eruit getrokken.
273
*OND:
ja?
274 *OND:
hoe zie je dat dan?
275
*FAR:
want dan is tie helemaal vol.
276 *OND:
helemaal vol.
277 *OND:
hoeveel water in liters zitten er dan in?
278 *FAR:
liters.
279 *FAR:
#7 0.
280 *OND:
om acht uur dertig zeg je toch?
281
*FAR:
nul!
282 %com:
lacht
283 *OND:
ja.
284 *OND:
dan is ie al leeg.
285 *OND:
#4 0.
286 *OND:
maar hoe laat wordt nou de stop d’r uit getrokken dan?
287 FAR:
#2 om, tien over acht.
288 *OND:
tien over acht?
289 *FAR:
#5 nee, acht uur vijf en twintig.
290 *OND:
nou, wat is het nou?
291 *OND:
nou weet ik het niet meer hoor?
292 *FAR:
acht uur vijf en twintig.
Faroek geeft dus eerst duidelijk het verkeerde antwoord en wijst daarbij het verkeerde
moment in de grafiek aan, maar hij is vervolgens uiteindelijk wel in staat om te beseffen
dat er om 8:30 uur geen water meer in het bad zit (regel 281). Misschien heeft Faroek ook
het woord ‘stop’ niet begrepen en interpreteert hij de vraag als ‘wanneer stopt de kraan?’.
Dat zou verklaren waarom hij als argument voor zijn antwoord aangeeft ‘want dan is tie
helemaal vol’ (regel 275). Hij zou dan echter wel het verkeerde tijdstip noemen dat bij
deze interpretatie past, wat zou kunnen wijzen op een verkeerde integratie in het mathematical model.
Als de onderzoeker de vraag nog eens herhaalt, lijkt Faroek het juiste antwoord, net als
sommige andere leerlingen, te gaan gokken. Er zijn immers maar enkele tijden op de
grafiek zichtbaar die voor een antwoord op deze vraag in aanmerking komen. Faroek lijkt
in eerste instantie dan ook niet in staat om dit laatste antwoord te beargumenteren –
vooral omdat hij het moeilijk lijkt te vinden om het constant lopen van de grafiek te interpreteren – maar al pratend komt hij toch tot een succesvolle begripsconstructie.
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Fragment 36: Faroek, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D
293 *OND:
hoezo?
294 *FAR:
want, hij stijgt hier nog.
295 *OND:
ja.
296 *FAR:
vanaf acht uur tot vijf over acht.
297 *OND:
ja.
298 *FAR:
en dan weer, dan wordt het koudwaterkraan tot en met ## achttien
uur tien.
299 *OND:
ja.
300 *FAR:
xxx en ja, achttien uur tien xxx.
301
*OND:
ja?
302 *OND:
ik snap er nou niks meer van hoor?
303
*FAR:
nou hij wordt vanaf acht uur tot vijf over acht met warm waterkraan
304
en daarna vanaf a vijf over acht tot en met tien over acht.
305
%com:
begint harder te praten.
306 *OND:
ja.
307 *FAR:
koudwaterkraan.
308 *OND:
ja.
309 *FAR:
en dan draaien ze ‘em eh, dicht.
310
*OND:
ja, dan draaien ze ‘em dicht.
311
*FAR:
nee, dan eh, halen ze de stop ## eruit.
Net als bij vraag B, herhaalt Faroek de informatie die hij al beschikbaar heeft: hij benoemt
in feite de kennis die hij (samen met de onderzoeker) tot dusver heeft geconstrueerd,
maar lijkt niets met de nieuwe vraag en de daarbij behorende informatie te kunnen doen.
Bij een aantal leerlingen zien we problemen met het graphic model.
O2 Leerlingen tonen onbegrip door een onjuist antwoord te formuleren waarbij ze moeite
hebben met het refereren aan het graphic model.
Als leerlingen de vraag goed begrijpen en de situatie goed begrepen hebben, maar de grafiek niet goed (kunnen) aflezen, spreken we van een probleem in de constructie van het
graphic model.
Bij Nirmala zien we meteen dat zij geen probleem heeft in het problem-text model en
haar problem-situation model. Op de vraag hoe je aan de grafiek kunt zien dat de stop uit
het bad wordt getrokken, antwoordt ze meteen ‘kan je hier aan zien dan # geloof ik, omdat
die water hier wat naar beneden gaat’. Ze heeft haar problem-situation model dus succesvol
geïntegreerd in haar mathematical model. Alleen in haar graphic model zit een probleem, want op vraag ‘hoe laat is dat?’ geeft ze toch een verkeerd antwoord:
Fragment 37: Nirmala, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D
128
*OND:
dus eh wat moeten we nou zeggen dan?
129 *OND:
na een tijdje wordt de stop +..?
130
*NIR:
uh dat kun je aan de grafiek zien omdat de lijn omlaag gaat.
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131
132

*OND:
*NIR:

ja.
en dat was om ongeveer half negen.

Als Nirmala dit laatste antwoord (‘dat was om ongeveer half negen’) zou hebben opgeschreven, zou het niet goedgekeurd worden. Nirmala geeft hier in feite een afronding van een
tijdsschatting, maar in de grafiek is goed af te lezen dat het bad om half negen al helemaal leeg is. Uit de interactie die volgt, blijkt echter dat Nirmala prima begrepen heeft
waar het in deze opgave om gaat:
Fragment 38: Nirmala, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D
150
*OND:
ja welk moment trek je nou dat ding dr uit dan?
151
*NIR:
op deze grafiek?
152
*OND:
ja?
153
*NIR:
ehm <als het> [//] ja # als het ongeveer half negen is.
154
*OND:
zo hier dus.
155
*OND:
hier trek jij dat ding eruit.
156
*NIR:
nee # uh hierboven zo.
157
*OND:
oh hoe laat is het dan?
158
*OND:
is het half negen?
159
*NIR:
nee iets +//.
160 *NIR:
ja ongeveer één minuut voor half negen.
161
*OND:
hoe kun je dat zien dan?
162 *OND:
hoe lees je dat af?
163
*NIR:
omdat hier staat <zo> [>].
164 *OND:
<teken maar hoor> [<] #6.
165
*NIR:
om ongeveer zo laat.
166 *OND:
jaja.
167
*NIR:
loopt ‘ie recht naar beneden.
168 %com:
Nirmala tekent een lijn vanaf punt D loodrecht op de x-as (correct).
169 *OND:
die moet recht naar beneden.
170
*OND:
<ja dat is toch niet > [?] +...
171
*OND:
das hoe laat is het dan?
172
*NIR:
ehm #2 drie minuten voor half.
173
*OND:
jaja zo iets ja.
Een fout antwoord van een leerling hoeft dus niet altijd te wijzen op een probleem in de
constructie van het mathematical model op basis van het problem-situation model. Ook
hier zijn gradaties in begrip te onderscheiden: er kan dus ook een probleem zijn met het
graphic model.
Leerlingen kunnen ook problemen hebben met de integratie van het problem-situation
model en het graphic model in het mathematical model.
O3 Leerlingen tonen onbegrip door een onjuist antwoord te formuleren waarbij ze moeite
hebben met het construeren van het mathematical model.
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Een correct antwoord hoeft niet altijd te wijzen op het succesvolle integratie van graphic
en problem-situation model in het mathematical model. Dit blijkt uit het volgende fragment van Assad.
Fragment 39: Assad, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D (antwoordfase)
218
*ASS:
<na een tijdje wo> [/] na een tijdje wordt de stop uit <de> [//] het
bad getrokken #5.
%com:
leest voor
219 *ASS:
ja?
220 *OND:
nou, dan kun je verder lezen.
221
%com:
lacht
222 *ASS:
<hoe> [/] hoe kun je dat aan grafiek zien?
223
%com:
leest voor
224 *ASS:
hoe laat is dat?
225
%com:
leest voor
226 *ASS:
aan de grafiek kun je [* dat] zien omdat hij gaat dalen.
227 *OND:
ja.
228 *OND:
hoezo dat?
229 *OND:
ik bedoel wat gebeurt er dan?
230 *ASS:
<dan gaat ie> [/] dan gaat ie dalen.
231
*OND:
weeh.
232
*ASS:
betekent dat het water weggaat.
233
*OND:
oh.
In dit fragment lijkt het alsof Assad een goed mathematical model heeft geconstrueerd
op basis van zijn problem-situation model en graphic model. Met andere woorden: hij
weet wat een stop is, wat bedoeld wordt het met ‘het uit het bad trekken van de stop’ en
koppelt deze informatie op een correcte wijze aan de informatie van de grafiek. Hij lijkt
dus een goed mathematical problem geconstrueerd hebben van de opgave, maar als de
onderzoeker Assad vraagt om zijn antwoord te toe te lichten en nog wat verder uit te leggen, blijkt dit toch niet het geval te zijn:
Fragment 40: Assad, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D (toelichtingfase)
234 *ASS:
betekent dat het water weggaat.
235
*OND:
oh.
236 *ASS:
nu zit het water tot en met hier vol.
237
*OND:
jaja.
238 *ASS:
en je zeg maar dan de kraan uit doet.
239 *ASS:
eh als je die dan +...
240 *ASS:
de stop er +...
241
*ASS:
bijvoorbeeld de stop is hier.
242 %com:
tekent stop in de grafiek!
243 *OND:
ja.
244 *ASS:
als je die dan er uit trekt dan gaat dit water allemaal weg.
245 *OND:
hier zit de stop?
246 %com:
wijst in de grafiek de getekende stop aan en lacht
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247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

*ASS:
*OND:
*ASS:
*OND:
*ASS:
*ASS:
*OND:
*ASS:
*OND:
*ASS:
*OND:

ja, niet <echt> [>] +/.
<ja> [<] in het bad.
dan daalt ie.
jaja, dus dit is eigenlijk het bad?
ja.
zeg maar dit is de water in de bad [= wijst grafiek aan].
ja.
en nu [///] hij is nu tot zo ver vol.
ja.
en hij trekt de stop er <uit> [>] dan gaat ie zakken, zakken, zakken.
<oh> [<].

Uit dit fragment blijkt dat Assad weliswaar geen problemen heeft met het beantwoorden
van de vragen, maar dat hij in zijn graphic model de grafiek als iconische representatie
van de situatie ziet. Hij stelt het verloop van de grafiek één op één met het water in het
bad en tekent zelfs een kruisje op de x-as om aan te geven dat daar de stop zit. Dat Assad
hier toch in eerste instantie een goed antwoord op de vraag formuleert, is dus waarschijnlijk te danken aan het feit dat een iconische interpretatie van de grafiek de leerlingen in
deze opgave niet hindert bij het vinden van het juiste antwoord.
Net als bij Assad leidt ook bij Danny een foute integratie van het graphic model met het
problem-situation model in het mathematical model niet tot een verkeerd antwoord. Pas
uit de motivering van zijn antwoord blijkt namelijk dat Danny een heel andere interpretatie van de grafiek heeft gemaakt dan de bedoeling is. Maar ook Danny heeft geen last van
deze foutieve interpretatie bij het formuleren van zijn antwoord.
Fragment 41: Danny, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D (antwoordfase)
96
*DAN:
d@l na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken.
%com:
leest.
97
*DAN:
hoe hoe kun je dat aan grafiek zien?
%com:
leest.
98
*DAN:
hoe laat is dat?
%com:
leest.
99
*DAN:
dat is om #1 ongeveer acht uur zevenentwintig.
100 *OND:
ja.
101
*DAN:
want dan eh gaat de lijn weer naar beneden lopen, steil.
Nu de onderzoeker hem na dit correcte antwoord vraagt zijn antwoord toe te lichten, krijgen we zicht op zijn constructie van het mathematical model.
Fragment 42: Danny, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D (toelichtingfase)
104 *DAN:
want dan eh gaat de lijn weer naar beneden lopen, steil.
105
*DAN:
en dan, komt er minder water uit.
106 *OND:
minder water uit.
107
*DAN:
uit de kraan.
108 *OND:
oh ja.
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

*DAN:
*OND:
*DAN:
*OND:
*DAN:
*OND:
*OND:
*OND:
*DAN:
*OND:
*DAN:
*OND:
*DAN:
*OND:
*DAN:
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in liters.
dus eh dan komt, dan dan draai je, één kraan niet dicht of +/?
ja allebei.
allebei.
ja #3.
nou dat snap ik niet helemaal, wacht even hoor.
je draait de kraan open en dan komt er water bij.
en wa, wa +...
er komt gewoon water.
ja.
en dan draai je de koud kraan open.
ja.
zo en dan staan ze gelijk en dan loopt het gewoon zo.
maar wat is dit dan, die le, horizontale lijn.
dat ehm, dat, dat gewoon de kraan openstaan.

Uit dit fragment van de motivatie van Danny blijkt dat hij het ‘constant’ lopen van de grafiek interpreteert als een ‘constante toevoer van water’. Dat hij stellig overtuigd is van deze
interpretatie blijkt uit het verloop van het gesprek. Deze interpretatie van de grafiek is door
de opstellers van de opgave niet zo bedoeld, maar – bij nader inzien – ook niet geheel
ondenkbaar. In de tekst staat immers nergens vermeld dat de kranen dichtgedraaid worden. Mochten zij dus open blijven staan, dan zou het betekenen dat als om 8:10 uur de
stop uit het bad getrokken wordt, de hoeveelheid water vanaf dat moment constant blijft in
het bad. Om 8:25 uur zouden dan de kranen dichtgedraaid worden, waardoor het bad
langzaam leegloopt. Opvallend is dus dat Danny mogelijk deze interpretatie voor ogen
geeft, maar toch als antwoord ‘acht uur zevenentwintig’ geeft. In zijn redenatie is dat dus
niet het moment waarop de stop uit het bad wordt getrokken. Wellicht heeft Danny intuïtief wel het juiste antwoord voor ogen, maar komt hij in zijn motivering tot een andere
interpretatie. Door deze dubbelzinnigheid lijkt het of er twee bronnen van onbegrip voor
Danny zijn. Allereerst in zijn problem-situation model (waarbij hij geen goede voorstelling
heeft van de situatie met betrekking tot het open of dicht zijn van de kranen), maar waarschijnlijk in de tweede plaats ook in zijn graphic model (waarbij hij het moment niet goed
kan aflezen gezien zijn eigen interpretatie van het problem-situation model).
De onderzoeker beseft dat Danny een verkeerd problem-situation model heeft geconstrueerd en probeert Danny tot andere inzichten te krijgen. De onderzoeker neemt samen
met Danny stap voor stap de procedure van het nemen van een bad door.
Fragment 43: Danny, begripsconstructie na het lezen van deelvraag D (toelichtingfase)
161
*OND:
en dan laat je de hele tijd die kraan maar aan.
162 *DAN:
nee.
163
*DAN:
doe hem op een gegeven moment wel uit.
164 *OND:
o?
165
*OND:
en <wanneer> [>]?
166 *DAN:
<als het> [<] bad vol is.
167
*OND:
wanneer doet ie <hem uit> [>] dan, die kraan?
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168
169
170
171
172
173
174
175

*DAN:
*OND:
*DAN:
*OND:
*DAN:
*DAN:
*OND:
*DAN:

176
177
178
179

*DAN:
*DAN:
*OND:
*OND:

<als het> [<] bad vol is, denk ik.
wadi waar is dat denk je.
hier.
daar pas.
hja.
nee, hier.
oo.
als het bad vol is dan eh laat ie eh na een tijdje doet ie em eh, trekt ie
stop d’r uit.
en dan wordt het water weer minder.
jaja.
oo.
zó zit het.

We zouden dus kunnen stellen dat Danny moeite heeft met het construeren van zijn problem-situation model, omdat hij niet heeft geïnfereerd dat je, als je een bad neemt, op
een gegeven moment ook de kraan weer dicht doet. Hoewel Danny de situatie van het
nemen van een bad kent en begrijpt, past hij deze kennis niet actief toe tijdens zijn
tekstreconstructie, want anders had hij niet de overtuiging gehad dat de kranen met een
constante toevoer zouden blijven stromen. Op het moment dat Danny de vraag (en de
begripsconstructie daarvan) goed in zijn hoofd heeft, is het voor hem geen probleem
meer om het juiste antwoord te vinden: dan integreert hij in zijn mathematical model het
correcte problem-situation model moeiteloos met zijn graphic model.
Conclusies bij vraag D
Voor de meeste leerlingen is vraag D geen moeilijke vraag. Een groot deel van deze leerlingen legt daarbij zelf (of op verzoek van de onderzoeker) in hun motivering een verband
tussen de grafiek en de situatie van een bad nemen. Hierdoor laten ze hun begrip zien in
zowel hun correcte antwoord als in de correcte begripsconstructie van de wiskundetaak.
De tabel geeft een overzicht van het gedrag van de leerlingen.
In de tabel kunnen we zien dat de meeste leerlingen succesvol zijn. Slechts vier leerlingen
zijn in de antwoordfase niet succesvol. Ook zien we dat drie leerlingen (Nirmala, Assad en
Danny) weliswaar succesvol zijn in het antwoorden (wat hier betekent dat ze wiskundig
gezien het correcte antwoord geven), maar daarbij niet op alle aspecten begrip tonen.
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Tabel 36

Leerling

Assad
Barbara
Benno
Claudia
Danny
Erik
Faroek
Hennia
Leila
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Oumnia
Patricia
Stahin
Tatjana
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Samenvatting van de resultaten voor vraag D per leerling: het gevonden patroon
(begripspatroon B, onbegrippatroon O) en indicatie over begripsconstructie
interpretatiemodellen
Patroon Antwoorden

O3
O1
B2
B2
O3
B1
O1
B2
O1
B1
B2
B2
O2
O1
B2
B1
B1

succesvol
niet succesvol
succesvol
succesvol
(niet) succesvol
succesvol
niet succesvol
succesvol
niet succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
niet succesvol
succesvol
succesvol
succesvol

Toelichten

succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol

Indicatie over begripsconstructie
Problem
text

Problem
situation

Graphic
model

Mathematical
model

correct
niet correct
correct
correct
correct
correct
niet correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
niet correct
correct
correct
correct

correct
niet zichtbaar
correct
correct
correct
niet zichtbaar
correct
correct
niet zichtbaar
niet zichtbaar
correct
niet zichtbaar
correct
correct
correct
correct
niet zichtbaar

niet correct
correct
correct
correct
niet correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
niet correct
correct
correct
correct
correct

niet correct
correct
correct
correct
niet correct
correct
niet zichtbaar
correct
correct
correct
correct
correct
(niet) correct
(niet) zichtbaar
correct
correct
correct

Vraag D is één van de weinige vragen waarbij leerlingen duidelijk problemen tonen in de
constructie van hun mathematical model. Dat komt waarschijnlijk door bovengenoemde
complexiteit van de vraag, maar ook door het feit dat leerlingen zelfstandig het constant
lopende lijnstuk van de grafiek moeten interpreteren.
Ook zien we bij deze vraag een aantal aantoonbare problemen in de constructie van het
problem-text model, die doorwerken in de constructie van het problem-situation model
en daardoor ook in de constructie van het uiteindelijke mathematical model.
4.7

Conclusie

In dit onderzoek hebben we bekeken (1) welke eisen een wiskundeopgave aan de begripvaardigheden van leerlingen stelt en hebben we onderzocht (2) hoe leerlingen in hardopdenkprotocollen begrip en onbegrip demonstreren.
Uit de analyse van de protocollen van de leerlingen hebben we kunnen vaststellen dat er
verschillende manieren zijn waarop leerlingen begrip of onbegrip kunnen demonstreren.
We hebben drie verschillende patronen in demonstraties van begrip en vier verschillende
patronen in demonstraties van onbegrip onderscheiden. Uit deze demonstraties blijkt dat
het begrip van leerlingen van een wiskundetaak op velerlei punten zwakheden kan vertonen die al dan niet worden opgelost in het interactieproces.
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De gevonden demonstraties van begrip luiden:
B1 Leerlingen tonen begrip door het juiste antwoord te formuleren, en daarbij tijdens het
antwoorden en toelichten aan het graphic model te refereren.
B2 Leerlingen tonen begrip door het juiste antwoord te formuleren, en daarbij tijdens het
antwoorden en/of toelichten zowel aan het graphic model als aan het problem-situation model te refereren.
B3 Leerlingen tonen begrip door weliswaar niet het juiste antwoord te formuleren tijdens
het antwoorden, maar door tijdens het toelichten op correcte wijze zowel aan het
graphic model als aan het problem-situation model te refereren.
De gevonden demonstraties van onbegrip luiden:
O Leerlingen tonen onbegrip, maar de oorzaak van dit onbegrip is moeilijk te duiden.
O1 Leerlingen tonen onbegrip door een onjuist antwoord te formuleren waarbij ze
moeite hebben met het construeren van het problem-text model.
O2 Leerlingen tonen onbegrip door een onjuist antwoord te formuleren waarbij ze
moeite hebben met het refereren aan het graphic model.
O3 Leerlingen tonen onbegrip door een onjuist antwoord te formuleren waarbij ze
moeite hebben met het construeren van het mathematical model.
In Tabel 37 vatten we de gevonden demonstratiepatronen voor alle leerlingen nog een
keer samen.
Uit Tabel 37 blijkt dat slechts vijf leerlingen bij alle vier de deelvragen begrip demonstreerden: Benno, Erik, Patricia, Stahin en Tatjana. Van deze vijf leerlingen hadden er echter
drie bij vraag B een probleem met de formulering van hun antwoord (patroon B3), namelijk Erik, Patricia en Tatjana. Alleen Benno en Stahin hadden op geen enkel moment een
probleem. Als we naar de demonstraties van onbegrip kijken, valt op dat Faroek bij drie
van de vier deelvragen onbegrip toont, waarbij vaak ook onduidelijk is wat de bron van zijn
onbegrip is. Hij heeft dus grote problemen met het uitvoeren van de wiskundetaak.
Als we naar de verdeling van de verschillende patronen over de deelvragen heen kijken,
zien we dat leerlingen een voorkeur hebben voor de manier waarop ze begrip demonstreren. In Tabel 38 geven we een overzicht van de demonstratiepatronen van begrip per
deelvraag.
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Totaal overzicht van demonstratiepatronen van begrip (B) en onbegrip (O) bij de
onderzochte leerlingen

Leerling

Vraag A

Vraag B

Vraag C

Vraag D

Assad
Barbara
Benno
Claudia
Danny
Erik
Faroek
Hennia
Leila
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Oumnia
Patricia
Stahin
Tatjana

B1
B1
B1
O1
B1
B1
B1
O1
B1
O1
O1
O1
B1
B1
B1
B1
B1

B1
B3
B1
B2
B2
B3
O
B1
B2
B2
B2
B1
B2
B3
B3
B2
B3

O1
B2
B1
B2
B2
B2
O
B1
B2
B2
B1
O1
B2
B1
B1
B1
B1

O3
O1
B2
B2
O3
B1
O1
B2
O1
B1
B2
B2
O2
O1
B2
B1
B1

Tabel 38

Totaal overzicht van demonstratiepatronen van begrip per deelvraag

Patroon in demonstratie van begrip
B1
B2
B3

graphic model
graphic model en problem situation model
probleem in formulering

vraag A
12
0
0

vraag B
4
7
5

vraag C
7
7
0

vraag D
4
6
0

Totaal
27
20
5

We zien dat leerlingen bij deelvraag A (‘Wat wordt er weergegeven op de verticale as?’) alleen
naar het graphic model verwijzen (patroon B1), maar dat ze bij de andere deelvragen geen
duidelijke voorkeur hebben voor het refereren aan het graphic model (patroon B1) of het
problem situation model (patroon B2). In principe hoeven leerlingen bij deze specifieke
wiskundeopgave in hun antwoord op een deelvraag alleen te verwijzen naar het graphic
model. In deze taak wordt de leerlingen immers gevraagd om de grafiek (het graphic
model) te interpreteren en dus zullen leerlingen die succesvol zijn in ieder geval daar
naar verwijzen (patroon B1). Zoals we gezien hebben refereert een aantal leerlingen echter ook aan het problem-situation model (patroon B2). Zij geven ons ook inzicht in de
constructie van hun problem-situation model. Hierdoor hebben we beter zicht op de
wijze waarop hun begrip tot stand is gekomen. Deze leerlingen tonen ons dus meer
begrip van de wiskundetaak, maar dat wil niet zeggen dat leerlingen die alleen naar het
graphic model verwijzen, minder begrip hebben. Ze verwoorden het alleen niet expliciet.
Naast leerlingen die begrip toonden door een juist antwoord te formuleren op de vraag,
hebben we ook geconstateerd dat een onjuiste formulering van het antwoord niet altijd
hoeft te betekenen dat een leerling geen begrip heeft. Als we deze leerlingen namelijk
vroegen om hun antwoord toe te lichten, bleken zij begrip wel te hebben geconstrueerd.
Het valt op dat we alleen bij vraag B (‘Als ook de koudwaterkraan opengaat loopt het bad snel-
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ler vol. Waaraan kun je dat zien?’) zien dat leerlingen begrip demonstreren, maar daarbij
moeite hebben met de formulering (patroon B3). Leerlingen vonden het dus moeilijk om
bij deze deelvraag, waarbij ze het verschil in stijging moesten benoemen tussen het eerste en het tweede stijgende lijnstuk, hun begrip te demonstreren met behulp van een
juiste formulering. Bij vraag B moeten de leerlingen namelijk stellen dat de grafiek ‘sneller stijgt’. Leerlingen die als antwoord geven ‘de grafiek stijgt’ laten hiermee niet voldoende begrip van de situatie zien. We zullen op de verschillende manieren van
formulering van antwoorden verder ingaan in hoofdstuk 5 van dit proefschrift.
Naast verschillende demonstraties van begrip, hebben we ook verschillende demonstraties van onbegrip bij leerlingen geconstateerd. Deze manieren hangen samen met de
bron van het onbegrip. Op basis van deze bron hebben we verschillende patronen onderscheiden. In Tabel 39 geven we het overzicht van demonstratiepatronen van onbegrip.
Tabel 39

Totaal overzicht van demonstratiepatronen van onbegrip per deelvraag

Patroon in demonstratie van onbegrip
O
O1
O2
O3

oorzaak onbegrip onduidelijk
problemen met problem text model
problemen met graphic model
problemen met mathematical model

vraag A
0
5
0
0

vraag B
1
0
0
0

vraag C
1
2
0
0

vraag D
0
4
1
2

Totaal
2
11
1
2

Het patroon in de demonstraties van onbegrip dat het meeste voorkomt, is patroon O1,
het patroon waarbij leerlingen onbegrip demonstreren door een probleem in hun problem-text model. Zeker een kwart van de leerlingen bleek op een zeker moment bij het
uitvoeren van deze taak in de problemen te komen door moeilijkheden bij het construeren van het problem-text model. Op grond van deze resultaten kunnen we stellen dat
zelfs bij een betrekkelijk eenvoudige wiskundeopdracht, tekstbegrip een relatief grote rol
speelt. Op basis van de analyses kunnen we concluderen dat er binnen dit patroon drie
subpatronen te onderscheiden zijn, waarbij er verschillende gradaties zijn in onbegrip:
a. Leerlingen blijken een woord in het geheel niet te kennen.
b. Leerlingen blijken antoniemen met elkaar te verwisselen.
c. Leerlingen hebben problemen met het algemene tekstbegrip van de wiskundetaak.
Met betrekking tot het eerste subpatroon (a) hebben we gezien dat leerlingen verschillen
in de mate waarin ze zelf onderkennen dat ze een woord niet weten. De ene leerling geeft
zelf expliciet aan dat ze bijvoorbeeld niet weet wat ‘weergegeven’ betekent, bij een andere
leerling blijkt uit de interactie dat ze niet weet wat bijvoorbeeld ‘stop’ betekent.
Op het moment dat leerlingen zich zelf niet expliciet bewust zijn van het feit dat ze een
woord niet kennen, blijkt dit probleem pas in interactie met de onderzoeker. Toch is het
soms moeilijk om precies te achterhalen wat de bron van hun foute antwoord is. Door te
kijken bij welke andere interpretatie van de vraag hun foute antwoord hoort, kun je zicht
krijgen op een mogelijk verkeerd geconstrueerd problem-text model. We kunnen dus
concluderen dat echte woordproblemen maar moeilijk zichtbaar worden in het oplossingsproces van leerlingen.
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Het tweede subpatroon (b) zagen we vooral bij vraag A: leerlingen die de begrippen ‘horizontaal’ en ‘verticaal’ verwisselen. Omdat zij in de repair sequenties geen moeite hebben
om hun antwoord te herstellen, kunnen we niet stellen dat hier sprake is van een gebrek
in woordkennis, maar eerder van minder diepe woordkennis. De begrippen liggen blijkbaar zo opgeslagen dat ze makkelijk verwisseld kunnen worden.
Een ander voorbeeld van subpatroon (b) zagen we bij de verwisseling van ‘de warmwaterkraan’ en ‘de koudwaterkraan’. Leerlingen die deze begrippen verwisselden in hun problem-text model, construeerden een onjuist problem-situation model. Bij de integratie
van dit problem-situation model met hun graphic model in het mathematical model kwamen ze hierdoor in de problemen.
Bij het derde subpatroon (c) zagen we bijvoorbeeld dat leerlingen de vraag niet goed lazen
en al meteen een antwoord begonnen te formuleren. Zo begint bijvoorbeeld een leerling
na het lezen van vraag A het verloop van de grafiek te schetsen in plaats van aan te geven
wat er op de verticale as wordt weergegeven. Heeft ze de vraag te snel en te slordig gelezen of is hier sprake van een tekstbegripprobleem?
Ook binnen patroon O2 (problemen met het refereren aan het graphic model) kunnen
we op basis van de analyses concluderen dat er twee subpatronen zijn:
a. Leerlingen hebben moeite om de grafiek correct af te lezen
b. Leerlingen zien de grafiek als iconische representatie
Er zijn leerlingen die een verkeerd antwoord geven omdat ze de grafiek onnauwkeurig
aflezen, subpatroon (a). Dit zagen we vooral bij vraag D, waarbij leerlingen niet goed het
tijdstip aflezen waarop de grafiek begon te dalen. Als deze wiskundeopgave deel uit had
gemaakt van een toets, dan hadden deze leerlingen bij het schriftelijk beantwoorden van
de deelvragen geen punten gescoord bij dit antwoord, terwijl ze wel een goed mathematical model hebben geconstrueerd.
Bij subpatroon (b) zien leerlingen de grafiek als iconische representatie, waarbij ze de grafiek dus meer als een ‘tekening van de situatie’ beschouwen in plaats van als een ‘grafische
representatie’. We hebben kunnen vaststellen dat leerlingen die de grafiek als iconische
representatie zien, binnen deze specifieke wiskundetaak wel in staat zijn om een correct
antwoord te formuleren, omdat bij deze opgave de uiterlijke kenmerken van deze grafiek
toevallig een vrij grote overeenkomst vertonen met de situatie in het bad. We kunnen echter wel stellen dat deze leerlingen hun wiskundekennis nog niet voldoende hebben ontwikkeld: ze kunnen de grafiek nog niet zien als een grafische representatie van de situatie .
Leerlingen kunnen tot slot ook onbegrip demonstreren als ze moeite hebben met de integratie van het problem-situation model en het graphic model in het mathematical model
(patroon O3). In Tabel 39 kunnen we zien dat de meeste problemen met betrekking tot
het aflezen en interpreteren van de grafiek zich voordoen bij vraag D. Dit is deels te verklaren uit het feit dat bij deze deelvraag in feite twee deelvragen gesteld worden en deels
uit het feit dat leerlingen in deze deelvraag zelf twee actieve stappen zetten met betrekking tot de integratie. Ze moeten bijvoorbeeld zelf het constant lopende lijnstuk interpre-
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teren voordat ze het dalende lijnstuk kunnen interpreteren. Patroon O3 komt ook voor bij
leerlingen die prima in staat zijn om de lijnstukken in de grafiek te benoemen, maar daar
een verkeerde betekenis aan hechten. Een voorbeeld hiervan zagen we bij een leerling die
het ‘constant lopen van de grafiek’ interpreteerde als een ‘constant lopen’ van de kranen.
Zo’n leerling heeft dus problemen met de integratie van zijn problem-situation model en
het graphic model.
4.8

Discussie

Het begrijpen van de wiskundetaak vormt de eerste stap in veel wiskundige modellen die
het proces beschrijven dat plaatsvindt als leerlingen een wiskundeopgave aan het oplossen zijn. In deze modellen zijn twee aspecten erg belangrijk: de wiskundige kennis en de
linguïstische processen. De meeste modellen benadrukken het toepassen van (de juiste)
wiskundige kennis bij het oplossen van opgaven. Het model van English en Halford
(1995) dat in dit onderzoek als uitgangspunt is genomen, benadrukt echter het belang
van de linguïstische processen. Zij gaan er vanuit dat het begrip van de probleemoplosser
wordt beïnvloed door de aard van het taalgebruik in de opgave. Een onjuist geconstrueerd
problem-text model kan er voor zorgen dat de probleemoplosser niet in staat is om het
problem-situation model of mathematical model te construeren (English en Halford,
1995). In het onderzoek waarover in dit hoofdstuk verslag wordt gedaan, zien we dit
inderdaad gebeuren. Doordat leerlingen niet weten wat ‘weergegeven’ of ‘een stop’ is,
zijn ze niet goed in staat om het problem-text model te construeren, met als gevolg dat
hun mathematical model ook niet op de gewenste manier wordt geconstrueerd.
Ook het belang van het correct construeren van het problem-situation model voor het
construeren van het mathematical model is in de analyses naar voren gekomen. In de
onderzochte wiskundetaak bleek dat het maken van een correcte begripsconstructie van
de tekst en het infereren van voorkennis omtrent het nemen van een bad noodzakelijk is
om een goede interpretatie van de grafiek te maken. In de tekst werd bijvoorbeeld gezegd
dat alleen de eerste vijf minuten de warmwaterkraan openstaat. Leerlingen moeten deze
informatie goed verwerken om te begrijpen dat het lijnstuk in de grafiek van 8:00 uur tot
8:05 uur het verloop van het water van deze warmwaterkraan betreft. Ook voor het begrijpen van de vragen bleek dat het noodzakelijk was om situationele kennis in te brengen bij
de interpretatie van de grafiek. In de tekst werd niet expliciet beschreven dat de kranen op
een gegeven moment dichtgedraaid worden en dat René daadwerkelijk in het bad zit.
Deze informatie moeten leerlingen zelf infereren om het horizontaal lopen van de grafiek te kunnen begrijpen. Leerlingen die dit niet doen, zullen problemen krijgen bij het
beantwoorden van de laatste deelvraag in de opgave, waarin gevraagd wordt naar het
moment waarop de stop uit het bad getrokken wordt.
Het model van English en Halford (1995) is ontwikkeld om het proces te beschrijven dat
plaatsvindt bij het oplossen van traditionele redactiesommen (‘word problems’). In dit
onderzoek hebben we echter het proces van begripsconstructie onderzocht bij een opgave
uit een methode die gebaseerd is op de ideeën van de Realistische Wiskunde. Deze opgaven zijn anders dan de traditionele ‘word problems’, waarvan de structuur grotendeels
vastligt (zie ook hoofdstuk 1). In hoofdstuk 3 hebben we de eigenschappen van de wis-
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kundeteksten van één hoofdstuk uit een realistische wiskundemethode beschreven. We
hebben daar geconcludeerd dat er in de teksten veel potentiële struikelblokken op het
micro- en mesoniveau van de tekst zijn, bijvoorbeeld door het grote aantal laagfrequente
dagelijkse woorden. In dit hoofdstuk zien we dat leerlingen daadwerkelijk kunnen struikelen over deze linguïstische moeilijkheden.
De opgave die we in dit onderzoek gebruikt hebben, verschilt behalve wat betreft de
tekstuele informatie ook op een ander punt van de traditionele ‘word problems’. In dit
onderzoek hebben we namelijk een opgave gebruikt uit het domein ‘grafieken’. Hierdoor
hadden de lezers niet alleen de tekst als informatiebron tot hun beschikking, maar ook
een visuele informatiebron, namelijk de grafiek. Om het proces van begripsconstructie in
het domein ‘grafieken’ goed te kunnen beschrijven, hebben we het model van English en
Halford (1995) uitgebreid met een nieuwe component, het graphic model. We hebben dit
graphic model gedefinieerd als de mentale representatie die de probleemoplosser maakt
op basis van de grafiek. Deze aanvulling op het model van English en Halford (1995)
bleek belangrijk te zijn voor het onderscheiden van de demonstraties van begrip en onbegrip. We hebben gezien dat leerlingen begrip of onbegrip demonstreerden in de manier
waarop ze aan dit graphic model refereerden.
Doordat we een opgave uit het domein ‘grafieken’ hebben onderzocht, zijn de resultaten
van dit onderzoek niet zonder meer generaliseerbaar naar andere domeinen van de wiskunde. Omdat leerlingen twee informatiebronnen tot hun beschikking hadden, hebben
we minder goed de rol van de tekst in het proces van begripsconstructie kunnen vaststellen dan wanneer we een opgave uit een domein zonder een visuele informatiebron hadden gebruikt. Doordat we in de analyses echter een duidelijk onderscheid hebben
gemaakt tussen problemen met de constructie van het problem-text model en problemen
met de constructie van het graphic model, hebben we de rol van tekstbegrip toch kunnen
aantonen. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om ook naar het oplossen van
opgaven uit andere domeinen van de wiskunde te kijken.
Door via hardopdenkprotocollen naar de constructie van begrip bij één specifieke wiskundetaak te kijken, hebben we zicht gekregen op de taal- en denkprocessen die hierbij
een rol spelen. De kwalitatieve analyses laten zien dat er achter het eerste antwoord van
een leerling een hele wereld schuil gaat: soms laat het antwoord meteen zien dat een leerling begrip heeft geconstrueerd, soms kunnen we dat pas in tweede instantie tijdens het
toelichten zien. We hebben echter ook geconstateerd dat een correct antwoord niet altijd
een indicatie voor een juiste begripconstructie hoeft te zijn en dat het omgekeerde ook
het geval kan zijn: een niet-correct antwoord hoeft ook niet altijd een indicatie van een
onjuiste begripconstructie te zijn. Door zorgvuldig naar het antwoord- en toelichtinggedrag van leerlingen te kijken, hebben we diverse indicaties van begrip en onbegrip kunnen vaststellen.
De gebruikte onderzoeksmethode kent voor- en nadelen. Een nadeel van het verzoek tot
hardopdenken bij het oplossen van een wiskundeopgave is dat leerlingen taalvaardig moeten zijn om zowel te praten als te denken tijdens het uitvoeren van een wiskundetaak.
Leerlingen kunnen variëren in hun vaardigheid om hun gedachten te verbaliseren. Zelfs
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voor hen die daar wel goed in zijn, is het moeilijk om tegelijkertijd te lezen, te denken en
te praten. Hardopdenken is wat dat betreft een ongebruikelijke taak voor leerlingen.
Het grote voordeel van de onderzoeksmethode is dat we hebben geconstateerd dat juist
door het hardop laten denken van leerlingen, problemen in hun oplossingsproces beter
aan het licht kwamen. Als we leerlingen hadden gevraagd om stil voor zichzelf de opgave
op te lossen of achteraf op hun oplossingsproces te reflecteren, dan hadden we een aantal
problemen van leerlingen, niet kunnen constateren. We kunnen concluderen dat deze
manier van werken met leerlingen ook heel nuttig zou kunnen zijn voor de wiskundedidactiek. Door leerlingen af en toe hardopdenkend een wiskundesom te laten maken, kan
de wiskundedocent beter ontdekken waar de leerling de fout ingaat in het denkproces.
Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat een simpele neutrale vraag van een onderzoeker
tijdens het proces van hardopdenken (‘Waarom denk je dat?’) de leerling dwingt tot extra
reflectie op de talige opgave. Leerlingen worden hierdoor gedwongen om begrip te construeren van de beschreven situatie tijdens het oplossen van de opgave. We hebben
gezien dat sommige leerlingen door deze reflectie alsnog zelf tot begrip komen en dat ze
dus geprikkeld worden tot het begrijpen van de tekst. Hierdoor verbetert als vanzelfsprekend ook hun oplossing van de wiskundeopgave.
Door de hardopdenkmethode hebben we bovendien zicht gekregen op de manier waarop
leerlingen tijdens het oplossen over de wiskundeopgave en de centrale wiskundeconcepten spreken. In het volgende hoofdstuk zullen we hier verder op ingaan.

5

Leren communiceren in de wiskunde

5.1

Inleiding

Zoals uiteengezet in hoofdstuk 1 van dit proefschrift, zijn tegenwoordig bijna alle wiskundemethoden die in de Nederlandse wiskundelessen worden gebruikt, gebaseerd op
de ideeën van de Realistische Wiskunde. Hierdoor is de hoeveelheid taal die gebruikt
wordt tijdens de wiskundeles toegenomen. Volgens deze didactiek worden wiskundeopgaven namelijk geplaatst in talig beschreven contexten en wordt wiskunde niet als een
product beschouwd, maar als iets dat leerlingen zelf moeten opbouwen door een proces
van guided reinvention (zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.3) Tijdens dit proces van gezamenlijk
(her)ontdekken van de wiskunde, vinden veel onderwijsleergesprekken plaats en worden
in de klas de vragen en opgaven intensief besproken.
Om met succes mee te kunnen doen met deze leeractiviteiten in de wiskundeklas, moeten leerlingen dan ook over voldoende communicatieve vaardigheden beschikken. In het
wiskundeonderwijs worden hoge eisen gesteld aan de beheersing van zowel receptieve
als productieve taalvaardigheden. Omdat wiskunde leren in deze methodiek wordt gezien
als een interactief proces (Yackel and Cobb, 1996), is het taalgebruik van leerlingen het
startpunt van waaruit het leren plaatsvindt en is de aandacht voor de eigen taal van leerlingen toegenomen.
In hoofdstuk 3 van dit proefschrift hebben we uiteengezet dat de taal die op school wordt
gebruikt zowel uit alledaagse taal - taal die leerlingen ook buiten de school gebruiken - als
uit taal die kenmerkend is voor het schooldomein bestaat. Op grond van de theorie van
Cummins (1996) hebben we in dit hoofdstuk een onderscheid tussen dagelijkse woordenschat en schoolse woordenschat gemaakt. De schoolse woordenschat hebben we
onderscheiden in schooltaalwoorden en vaktaalwoorden.
Wiskundetaal bestaat niet alleen uit vakjargon (het begrippenapparaat dat verbonden is aan
de wiskunde), maar ook uit communicatieve gewoontes en syntactische constructies die
veel in de wiskunde gebruikt worden. Pimm (1987) stelt dat wiskundetaal – net als dagelijkse taal en schooltaal – eigenlijk niet als ‘taal’ aangeduid moet worden, maar als een
‘register’. Een register bestaat uit een set van betekenissen, met daarbij woorden en structuren die betekenissen uitdrukken, die kenmerkend zijn voor een bepaalde functie van taal,
zoals het uitdrukken van wiskundige ideeën en betekenissen. Daarom kunnen we volgens
Pimm spreken van een wiskundig register. Hij sluit zich daarbij aan bij Halliday (1978):
We can refer to a mathematics register, in the sense of the meanings that belong to
the language of mathematics (the mathematical use of natural language, that is:
not mathematics itself) and that a language must express if it is used for mathematical purposes…..We should not think of a mathematical register as consisting
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solely of terminology, or of the development of a register as simply a process of
adding new words.
(Halliday 1978: p. 195).
Een belangrijk onderdeel van het leren van wiskunde is het leren begrijpen en beheersen
van dit wiskundig register. Zoals we in hoofdstuk 3 hebben gesteld bestaat dit wiskundig
register uit (1) woorden en termen die binnen de wiskunde anders geïnterpreteerd worden dan in het dagelijks leven, (2) specifiek wiskundige termen, (3) karakteristieke zinsbouw en (4) argumentatieregels en stijlen. Het leren deelnemen aan het wiskundig
discours bestaat dus niet alleen uit het leren van het wiskundig vocabulaire, maar ook uit
het leren hoe taal gebruikt wordt om problemen op te lossen en te bediscussiëren in verschillende contexten (Moschkovich, 1996).
Pimm (1987) stelt dat leerlingen in feite moeten leren praten als een wiskundige, dat ze
toegang moeten krijgen tot dit register en moeten weten welke elementen en constructies
tot het register behoren. Volgens Barwell (2005) gaat Pimm hierbij uit van een formele
visie op het wiskundig register waarin de betekenis van de wiskundige begrippen precies
gedefinieerd is. Deze visie staat volgens Barwell (2005) tegenover een meer discursieve,
sociale visie op wiskunde, gebaseerd op de ideeën van Edwards (1997). Deze discursieve
visie gaat uit van het principe dat wiskundige betekenis afhankelijk is van individuele
constructie. Daarbij wordt taal gezien als constructief en essentieel middel voor de
manier waarop wij doen en denken in de wereld. Betekenis ontstaat hierbij door interactie en ontwikkelt en verandert door en voor de gespreksdeelnemers aan deze interactie
(Edwards, 1997).
De Taakgroep Vernieuwing Basisvorming (2004a) lijkt zowel van de formele als de discursieve visie uit te zijn gegaan bij het formuleren van de nieuwe kerndoelen voor de
onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland. Zij stellen in kerndoel 19 (zie
hoofdstuk 1 van dit proefschrift):
De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van het
eigen denken en voor uitleg aan anderen, en leert de wiskundetaal van anderen te
begrijpen.
In de toelichting op de programmalijnen van de vakgebieden stelt de Taakgroep daarnaast ook:
De huidige conventionele wiskundetaal heeft een communicatieve functie. Met
deze wiskundetaal kan op alle niveaus worden gecommuniceerd. Wiskunde kan
meer of minder formeel verwoord worden.
De wiskunde taal is een gereedschap voor het bedrijven van wiskunde. Daarom is
het verwerven van formele taal als wiskundig instrument van belang voor wie deze
taal gaat gebruiken in andere disciplines of in de wiskunde zelf.
(Taakgroep Vernieuwing Basisvorming, 2004b: p. 24)
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De Taakgroep benadrukt dat wiskunde meer of minder formeel verwoord kan worden.
Deze uitspraak lijkt te verenigen met de discursieve visie op de wiskunde: ze wil ruimte
bieden aan individuele constructies in de wiskundetaal. De opmerking dat het verwerven
van formele taal als wiskundig instrument van belang is, lijkt in overeenstemming met
de formele visie: leerlingen moeten nieuw vocabulaire leren.
In het wiskundeonderwijs wordt vaak van het idee uitgegaan dat wiskundewoorden precieze, universele betekenissen hebben die zorgvuldig moeten worden uitgelegd. Deze betekenissen moeten worden overgebracht op de leerlingen en als daar onduidelijkheden of
ambiguïteiten bij ontstaan, dan is dat te wijten aan het onbegrip van de leerlingen (Barwell,
2005). Vanuit dit idee heeft wiskundetaal vooral betrekking op vocabulaire, waarin woorden
(labels) nauw corresponderen met hun betekenissen (concepten). Zo’n één-op-één-relatie
tussen begrippen en labels doet geen recht aan de manier waarop wiskundewoorden en
hun betekenissen in de praktijk gebruikt worden en met elkaar verbonden zijn. Het leren
van nieuwe wiskundige begrippen en concepten gaat verder dan het leren van een vaststaand vocabulaire met wiskundige woorden (Morgan, 2005).
Daarnaast wordt in het onderwijs soms gesuggereerd dat een leerling, om verder te
komen in de wiskunde, afstand moet doen van dagelijks taalgebruik en de correcte wiskundige terminologie moet gebruiken (Leung, 2005). Het gebruiken van wiskundig taalgebruik wordt daarbij gezien als een teken van het hebben van expertise en wiskundige
kennis. Het gebruiken van een nieuw technisch woord hoeft echter niet te betekenen dat
een begrip geleerd is. Om een nieuw wiskundig begrip te kunnen begrijpen en te gebruiken, is het niet altijd nodig om dat begrip precies te kunnen omschrijven door een formele definitie. Het leren van nieuwe wiskundige begrippen betekent het ontdekken van
de beperkingen en grenzen van een woordbetekenis, het veralgemeniseren en uitbreiden
van betekenis vanuit het ene voorbeeld naar het andere (Leung, 2005). Dagelijks informeel taalgebruik speelt hierbij een belangrijke rol: dagelijkse taal bemiddelt in de denken onderhandelingsprocessen die plaatsvinden bij het leren van een nieuw wiskundig
concept.
Het is dus belangrijk om geen rigide onderscheid tussen formeel en informeel taalgebruik te maken (Moschkovich, 2003). Wiskunde leren gaat verder dan het leren van de
formele wiskundige woordenschat en daarom zou het leren van formeel wiskundig taalgebruik geen doel op zich moeten zijn. Bij het leren van wiskunde, het meedoen in leeractiviteiten, is zowel het gebruik van wiskundige taal als het gebruik van dagelijkse taal
belangrijk. Informele dagelijkse taal kan gebruikt worden om wiskundige ideeën te ontdekken en te ontwikkelen en om deel te nemen aan wiskundige praktijken (Moschkovich, 2003). De vaktaalleerprocessen voor het leren van wiskundige begrippen vertonen
een zekere overeenkomst met gewone taalleerprocessen. Het gaat hier immers ook om
het vergroten van de taalvaardigheid, de communicatieve competentie in de wiskunde.
Leerlingen moeten de vaktaal leren beheersen om in de klas tijdens een klassengesprek
mee te kunnen praten (Steinert, 1991).
Voor elk domein van de wiskunde moeten leerlingen een specifiek deel van dit register
verwerven. In dit onderzoek bekijken we de verwerving van het wiskundig register in het

152

Hoofdstuk 5

domein ‘grafieken’. Bij het onderdeel ‘grafieken’ moeten leerlingen twee dingen leren: ze
moeten een grafiek kunnen construeren en ze moeten leren een grafiek te interpreteren.
We zullen ons in dit onderzoek richten op de vraag hoe leerlingen communiceren over
hun interpretatie van een grafiek.
Als leerlingen een grafiek moeten interpreteren, moeten ze actief betekenis toekennen
aan de grafiek (of aan een gedeelte van de grafiek) (Leinhardt e.a., 1990). Ze moeten daarbij de grafiek goed aflezen (dat wil zeggen informatie kunnen verkrijgen over de verschillende punten in de grafiek) en ook betekenis toekennen aan het verloop van de grafiek, in
het bijzonder over de helling van de grafiek (Janvier 1978). Leerlingen die communiceren
over hun interpretatie van een grafiek moeten dus in woorden uitdrukken welke informatie over een situatie in de grafiek wordt weergegeven.
Om het proces van het interpreteren van een grafiek te beschrijven, baseren we ons op
een aangepaste versie van het model van English en Halford (zie ook eerder in hoofdstuk
4 van dit proefschrift).
Figuur 4

Model voor het begrijpen van grafiektaken, gebaseerd op English en Halford (1995):
met in de cirkels de beschikbare informatiebronnen en in de rechte vakken de
mentale representaties geconstrueerd op basis van deze bronnen
Graphic model

Grafiek

Mathematical
model
Tekst

Problem-text
model

Problem-situation
model

Vaak worden in de tekst van een wiskundeopgave de deelvragen geformuleerd in termen
van de beschreven situatie die in de context van de opgave centraal staat. Leerlingen die
een dergelijke opgave moeten maken, zullen eerst op basis van de tekst het problem-text
model construeren. Vervolgens zullen ze het problem-situation model construeren, waarbij
ze het problem-text model combineren met de door hen gegenereerde kennis van de
wereld. Door de grafiek en de daarbij behorende informatie op de assen te bestuderen zal
de leerling ook het graphic model van de opgave construeren. In het mathematical model
zal vervolgens geprobeerd worden de geïnterpreteerde tekst (het problem-situation model)
te integreren met het graphic model, waardoor de grafiek betekenis krijgt en het antwoord
op de vraag uit de tekst gevonden kan worden.
Leerlingen die praten over het hierboven beschreven interpretatie- en oplossingsproces
zullen vertellen over hun beeld van de situatie (geconstrueerd in het problem situation
model) en zullen vertellen over hoe ze dit proberen te verbinden met de grafiek (het graphic model). Ze zullen daarbij voortdurend switchen van de ene representatievorm naar de
andere. Uiteindelijk moet elk grafisch kenmerk betekenisvol voor de beschreven situatie
worden.
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Leerlingen die praten tijdens het interpreteren van een grafiek zullen de gegeven grafische vorm – de grafiek – in woorden moeten omzetten. Ze kunnen dat op verschillende
manieren doen. Ze kunnen refereren aan het graphic model en de lijnstukken en kenmerken van die lijnstukken verwoorden, maar ze kunnen ook aan het problem situation model
refereren en daarmee dus de geïnterpreteerde grafiek verwoorden. Het register dat leerlingen bij het praten over grafieken nodig hebben, hangt dus samen met het interpretatiemodel waaraan ze refereren. Om te refereren aan het graphic model kunnen leerlingen
gebruik maken van het wiskundig, dagelijks of schools register, terwijl leerlingen om te
refereren aan het problem situation model alleen gebruik kunnen maken van het dagelijks
register, omdat ze dan verwijzen naar elementen uit de beschreven situatie.
Welk register leerlingen gebruiken binnen het domein ‘grafieken’ is nauwelijks onderzocht. Moschkovich (1996) beschrijft drie casestudies waarbij leerlingen in duo’s achter
een computer samen het verloop van een grafiek moeten voorspellen. Doordat de
leerlingen gezamenlijk achter de computer zaten, ontstond een rijke omgeving voor betekenisonderhandeling. Moschkovich onderzocht hoe de leerlingen de grafieken beschrijven en welke bronnen leerlingen gebruiken om hun gedeelde kennis te construeren. De
analyse van Moschkovich laat zien dat het taalgebruik van leerlingen in de loop van de
opdracht van informeel taalgebruik verschuift in de richting van het formele wiskundig
register omdat leerlingen preciezer gaan verwoorden en meer conceptuele kennis laten
zien. Ze rapporteert dat er veel discussies tussen de leerlingen ontstonden over de betekenis van de zinsneden ‘de lijn is steiler/minder steil’. Leerlingen herdefinieerden de betekenis van de relationele term ‘steiler’ en onderhandelden over conceptuele aspecten. Ze
gebruikten daarbij niet de officiële term ‘helling’, maar gebruikten gezamenlijk geconstrueerde beschrijvingen en gaven nieuwe betekenissen aan dagelijkse termen door
gebruik te maken van gebaren, referentieobjecten en ruimtelijke metaforen om betekenissen te verhelderen.
In het onderzoek van Moschkovich (1996) zien we dus dat leerlingen geneigd zijn informele taal te gebruiken om grafieken te beschrijven, maar dat er tijdens een taak een verschuiving naar formeler taalgebruik plaatsvindt. Om inzicht te krijgen in het taalgebruik
dat leerlingen hanteren bij het uitvoeren van een wiskundetaak in het domein grafieken,
analyseren we in dit onderzoek op exploratieve wijze het taalgebruik van leerlingen. Welk
register gebruiken leerlingen eigenlijk als ze zelfstandig hardopdenkend een wiskundesom aan het maken zijn: het dagelijks register of het wiskundig register?
5.2

Methodologie

5.2.1 Onderzoeksvragen
Tijdens een wiskundetaak waarbij leerlingen een grafiek interpreteren, moeten leerlingen betekenis toekennen aan de grafische representatie en in woorden de informatie
uitdrukken over de situatie die in een grafiek wordt weergegeven. In de wiskundetaak
worden allerlei deelvragen aan de leerlingen gesteld die dit interpretatieproces van de
leerlingen sturen. De wiskundetaak bepaalt de twee onderzoeksvragen. De eerste onderzoeksvraag luidt:
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Hoe formuleren leerlingen hun antwoord op een deelvraag van een wiskundetaak in het
domein ‘grafieken’?
We kijken daarbij naar het verwoorden van een antwoord op de vraag waarbij leerlingen
actief vanuit de bevraagde situatie in de deelvraag naar de grafiek moeten verwijzen (zie
Figuur 4 op pagina 152). Zoals we in hoofdstuk 4 van dit proefschrift hebben beschreven,
construeren leerlingen eerst begrip van de opgave. Na het lezen van de tekst van de deelvraag construeren leerlingen het problem-text model en het problem situation model op
basis van de tekst van de deelvraag. Daarnaast construeren ze op basis van de grafiek en
de informatie die daarin wordt gegeven een graphic model. Om de vraag te beantwoorden
moeten ze hun interpretatie van de deelvraag met hun interpretatie van de grafiek integreren in het mathematical model.
In de formulering van hun antwoord, moeten ze vanuit het begrip dat ze in hun mathematical model geconstrueerd hebben, verwijzen naar het lijnstuk of tijdstip in de grafiek dat
bevraagd wordt. Ze moeten dus in de formulering van hun antwoord in ieder geval verwijzen naar het graphic model. Daarnaast kunnen ze natuurlijk in hun formulering ook
verwijzen naar het geconstrueerde problem situation model, maar om succesvol te zijn tijdens het antwoord is dit niet noodzakelijk.
Na het beantwoorden van de vraag, heeft de onderzoeker de leerlingen steeds een aanvullende vraag gesteld om leerlingen het gegeven antwoord toe te laten lichten. Leerlingen
kunnen op verschillende manieren hun geformuleerde antwoord toelichten. Ze kunnen
hun antwoord waarmee ze naar het graphic model verwijzen parafraseren, maar ze kunnen
dit antwoord ook toelichten vanuit hun geconstrueerde problem situation model (zie
Figuur 4). Ook tijdens het toelichten kijken we naar het taalgebruik van de leerlingen. De
tweede onderzoeksvraag luidt dan ook:
Hoe lichten leerlingen hun antwoord op een deelvraag van een wiskundetaak in het
domein ‘grafieken’ toe?
We hebben deze vragen binnen één specifieke wiskundetaak onderzocht en zullen die
eerst in de volgende paragraaf beschrijven.
5.2.2 Taak
We hebben deze onderzoeksvragen onderzocht op basis van één wiskundetaak waarin de
centrale concepten uit het domein ‘grafieken’ centraal staan. Leerlingen moesten tijdens
deze taak hardopdenkend een lineaire grafiek interpreteren, waarin een relatie weergegeven wordt tussen twee variabelen, waardoor een situatie gekarakteriseerd wordt.
De wiskundetaak bestond uit een opgave afkomstig uit hun wiskundeboek Moderne Wiskunde (zie ook de beschrijving in hoofdstuk 3 van dit proefschrift). In hoofdstuk 5 van
deze methode maken leerlingen hernieuwd kennis met grafieken (dit onderwerp komt
ook aan de orde op de basisschool). De centrale concepten die de methode in dit hoofdstuk expliciet introduceert zijn stijgen, dalen, constant zijn, verband, snel en langzaam stij-
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gen. De opgave die centraal staat in dit onderzoek komt uit de Herhalingsstof van dit
hoofdstuk, uit het vbo-mavo deel 1a, p. 146, en is nog niet besproken in de klas.

De introductietekst
1. René neemt een bad. Hij laat de eerste vijf minuten alleen de warmwaterkraan open
staan. Hij merkt dat het water veel te warm wordt en daarom zet hij ook de koudwaterkraan open. De grafiek laat het verband zien tussen de tijd en de hoeveelheid water in
het bad.

water in liters

De grafiek

8.00

a:
b:
c:
d:

8.05

8.10

8.15

8.20

8.25 8.30 8.35
tijd in minuten

De deelvragen

Gewenste antwoorden

Wat wordt er weergegeven op de verticale as?
Als ook de koudwaterkraan opengaat, loopt het
bad sneller vol. Waaraan kun je dat zien?
Hoe laat wordt de koudwaterkraan opengedraaid?
Na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken. Hoe kun je dat aan de grafiek zien?
Hoe laat is dat?

water in liters
de grafiek stijgt sneller
8:05 uur
de grafiek daalt
8:25 uur

5.2.3 Procedure
Om het taalgebruik dat leerlingen hanteren bij het beschrijven van de grafiek zichtbaar te
maken, hebben we leerlingen pratend en hardopdenkend een wiskundeopgave laten
maken. De instructie die de leerlingen van hun gesprekspartner, de onderzoeker, kregen,
luidde ‘Vertel me alles wat je doet, alles wat je denkt en alles wat je weet. Ik begrijp zelf
heel weinig van wiskunde, dus ik hoop dat jij me kunt uitleggen hoe je deze opgaven
moet oplossen’.
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De verbale respons van de leerlingen is vastgelegd op video en audio. Van alle leerlingen
zijn de protocollen getranscribeerd en geanalyseerd.
5.2.4 Taakanalyse
Hoe leerlingen de grafiek interpreteren en hoe zij dit interpretatieproces verwoorden is
afhankelijk van de vragen die in de wiskundetaak aan de leerling gesteld worden: de vragen zullen de richting van het proces sturen. Daarom zullen we eerst een analyse geven
van de hierboven beschreven wiskundetaak.
We beperken ons in dit onderzoek tot de vraag hoe leerlingen de centrale concepten verwoorden waarmee het verloop van een grafiek wordt getypeerd. In de analyse betrekken
we alleen die vragen waarin deze concepten bevraagd worden. In vraag A en C wordt
vooral gevraagd naar het correct aflezen van de grafiek. Deze vragen laten we in dit onderzoek buiten beschouwing. Vraag B en D zijn echter situatiegerelateerde vragen waarin de
leerlingen gevraagd wordt om het verloop van de grafiek te karakteriseren (zie vraag B
‘Waaraan kun je dit zien?’ en vraag D ‘Hoe kun je dat aan de grafiek zien?’). Op deze twee
vragen zullen we ons daarom richten.
Vraag B: de grafiek stijgt sneller
Bij vraag B (Als ook de koudwaterkraan opengaat, loopt het bad sneller vol. Waaraan kun je
dat zien?) wordt in de opgave de leerlingen de situatie voorgelegd dat het bad sneller volloopt omdat ook de koudwaterkraan wordt opengezet, waarbij ze de indicatie van dat
sneller vollopen uit de grafiek moeten afleiden. In Figuur 5 geven we het constructieproces voor deze vraag schematisch weer.
Figuur 5

Model voor het beantwoorden van vraag B
Graphic model

Grafiek

Tekst

De grafiek stijgt
sneller

Problem-text
model
Als ook de
koudwaterkraan
opengaat loopt het
bad sneller vol

Problem-situation
model
[Er komt per
minuut meer water
in het bad]

Mathematical
model

Om een succesvol antwoord te geven moeten leerlingen in de formulering van hun antwoord in ieder geval twee dingen aangeven: ze moeten: (a) refereren aan het tweede stijgende lijnstuk in de grafiek (zie de grafiek in de beschrijving van de wiskundetaak,
paragraaf 5.2.2) en (b) in hun formulering een vergelijking aanbrengen ten opzichte van
het eerste stijgende lijnstuk.
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Leerlingen moeten dus in de grafiek het verschil benoemen tussen de helling van het eerste lijnstuk en het tweede dat na vijf minuten start. Hierbij speelt het wiskundige concept
‘snelheid van de verandering van het verband’ een centrale rol. In hun formulering moeten ze het verschil in stijging kunnen aangeven. Tijdens het antwoorden zullen leerlingen
naar verwachting een poging doen om het sneller stijgen van de grafiek te formuleren. Het
ideale antwoord op vraag B luidt dus: De grafiek stijgt sneller. In dit onderzoek gaan we na
uit welk register leerlingen termen gebruiken om dit verschil in stijging te verwoorden.
Na het beantwoorden van de vraag, heeft de onderzoeker de leerlingen een aanvullende
vraag gesteld waarin hen gevraagd wordt om hun gegeven antwoord toe te lichten. Op
basis van het interpretatieschema (zie Figuur 5) kunnen we twee mogelijkheden verwachten: leerlingen zullen proberen om hun antwoord te parafraseren en hun beschrijving
van het graphic model uit te breiden of leerlingen zullen hun antwoord toelichten door
hun referentie aan het graphic model uit hun antwoord te koppelen aan de situatie. Ze
maken dan de koppeling in hun mathematical model tussen grafiek (het graphic model) en
situatie (het problem situation model) expliciet.
Vraag D: de grafiek daalt
In vraag D (‘Na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken, hoe kun je dat aan de grafiek
zien? Hoe laat is dat?’) wordt de situatie beschreven waarbij de stop uit het bad getrokken
wordt zodat het bad leegloopt. Leerlingen moeten hierbij het leeglopen van het bad uit de
grafiek afleiden en ze moeten het moment noemen waarop dat gebeurt. Ze moeten zich
dus realiseren dat als je de stop uit een bad trekt, het water uit het bad loopt. In het kader
van dit onderzoek zijn we vooral geïnteresseerd in de manier waarop leerlingen het dalen
van de grafiek verwoorden. We zullen ons dus alleen richten op het eerste gedeelte van de
vraag, verder D1 genoemd, en zullen de vraag waarin gevraagd wordt om een tijdstip in
de grafiek af te lezen, vraag D2, buiten beschouwing laten. In Figuur 6 beschrijven we
schematisch het proces voor het beantwoorden van vraag D.
Figuur 6

Model voor het beantwoorden van vraag D
Graphic model

Grafiek

Tekst

De grafiek daalt

Problem-text
model
Na een tijdje wordt
de stop uit het bad
getrokken

Problem-situation
model
[Het water loopt
uit het bad]

Mathematical
model
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Leerlingen moeten in de grafiek het lijnstuk benoemen, dat vanaf 8:25 uur begint te
dalen. We mogen dus verwachten dat leerlingen tijdens het antwoorden zullen proberen
dit dalen in de grafiek te benoemen. Het ideale antwoord op vraag D luidt dus: De grafiek
daalt / begint te dalen (en op deel 2: Dat is om acht uur vijfentwintig).
Ook na het beantwoorden van deze vraag, heeft de onderzoeker een aanvullende vraag
gesteld om leerlingen hun antwoord te laten toelichten. Op grond van het interpretatieschema (Figuur 6) kunnen we weer twee mogelijkheden verwachten: leerlingen zouden
hun antwoord dat gebaseerd is op het graphic model kunnen verfijnen of leerlingen zouden kunnen verwijzen naar de situatie en de koppeling in hun mathematical model tussen
grafiek (het graphic model) en situatie (het problem situation model) expliciet maken.
5.2.5 De analyseprocedure
In dit onderzoek zijn we vooral geïnteresseerd in de belangrijkste termen die nodig zijn
om binnen deze opgave het verloop van de grafiek te beschrijven: het ‘sneller stijgen’ van
de grafiek en het ‘dalen’ van de grafiek. We willen onderzoeken welke termen leerlingen
gebruiken om naar deze concepten te verwijzen. Zoals hiervoor is toegelicht worden twee
van deze concepten bevraagd in deelvraag B en D van de wiskundetaak. In vraag B wordt
het sneller stijgen van de grafiek bevraagd en in vraag D het dalen van de grafiek.
We hebben daarom eerst een selectie gemaakt van alle fragmenten waarin de leerlingen
praten over deze twee deelvragen. Het begin van het fragment werd bepaald door het
moment te nemen waarop de leerling hardop de vraag voorleest, het eind van het fragment werd bepaald door het beginmoment te nemen waarop de leerling de volgende
deelvraag hardop voorleest (in het geval van vraag B) of waarop de onderzoeker een
gesprek begint over de gehele taak (in het geval van vraag D).
Voor de transcriptie en analyse is gebruik gemaakt van de conventies van CHAT (Codes of
the Human Analysis of Transcripts) en de tools van CLAN (Computerized Language Analysis). Beide zijn zoekprogramma’s die onderdeel uitmaken van de database CHILDES
(CHIld Language Data Exchange System), een taalkundige database die bestaat uit een
groot aantal corpora spontane taal van kinderen die taal verwerven (MacWhinney, 1995).
CLAN is ontworpen om geautomatiseerde analyses van data uit te voeren. De belangrijkste
analyse mogelijkheden zijn: het tellen van frequenties, het zoeken van woorden, het
gecombineerd zoeken van twee of meer woorden en het tellen van zinslengten.
Om over het gehele corpus uitspraken te kunnen doen, zijn op basis van een analyse van
een klein deel van de data codeerschema’s ontwikkeld. Dat is in de volgende paragraaf
verder beschreven.
5.2.6 De ontwikkeling van het codeerschema
In het ontwerp van het codeerschema voor de analyse van de wijze waarop leerlingen praten over de opgaven en daarop antwoorden proberen te geven, spelen allereerst de centrale concepten voor de typering van het verloop van de grafiek een hoofdrol. De vier
centrale concepten kunnen in de grafiek met de volgende lijnstukken worden verbonden:
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Het eerste stijgende lijnstuk met als kenmerk het concept ‘stijgen’
Het tweede stijgende lijnstuk met als kenmerk het concept ‘sneller stijgen’
Het constante lijnstuk met als kenmerk het concept ‘constant’
Het dalende lijnstuk met als kenmerk het concept ‘dalen’

Dit betekent echter niet dat deze begrippen ook altijd zo gerealiseerd hoeven te worden.
Aan deze concepten kan op verschillende manieren gerefereerd worden door te verwijzen
naar verschillende interpretatiemodellen.
In de eerste plaats kunnen leerlingen refereren aan het graphic model. Ze kunnen dit op
drie verschillende manieren doen: (1) verwijzen naar het lijnstuk zelf (bijvoorbeeld ‘deze
lijn’), (2) verwijzen naar het kenmerk van het lijnstuk (bijvoorbeeld ‘sneller stijgen’) of (3)
verwijzen naar beide: het lijnstuk èn het kenmerk (‘hij stijgt sneller’). Bij het tweede stijgende lijnstuk bestaat dit kenmerk uit twee elementen: (a) het stijgen en (b) de snelheid
van dit stijgen, namelijk het ‘sneller stijgen’. Leerlingen verwijzen als ze het tweede stijgende lijnstuk van de grafiek moeten beschrijven idealiter naar element (b) en noemen
zowel het ‘stijgen’ als de ‘snelheid’ daarvan.
In de tweede plaats kunnen leerlingen aan het problem situation model refereren: ze verwijzen dan naar de achterliggende oorzaak van het kenmerk van het lijnstuk (bijvoorbeeld voor het kenmerk ‘sneller stijgen’: ‘de kraan gaat open’).
We hebben de protocollen van alle zestien leerlingen bestudeerd om een codeerschema
te ontwikkelen. Aan de hand van een voorbeeld van een protocolfragment, laten we zien
wat relevante labels (kernlabels) zijn in de analyse van de protocollen. Fragment 44 is
afkomstig uit het gesprek met Claudia.
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Fragment 44: Claudia (vraag B)
91
*CLA:
b@l.
92
%com:
leest.
93
*CLA:
als ook de koud # waterkraan opengaat, loopt het bad sneller vol.
94
%com:
leest.
95
*CLA:
waaraan kun je dat zien?
96
%com:
leest.
97
*CLA:
omdat hij eh ## hier eerst langzaam gaat.
98
*OND:
hmhm.
99
*CLA:
dat is blijkbaar de warm # waterkraan.
100 *CLA:
en als de koudwaterkraan ongeveer hier eh aan het lopen is.
101
*OND:
hm.
102 *CLA:
gaat hij opeens heel hard omhoog.
103
*OND:
jaja.
104 *OND:
waarom denk je dat eerst <wa> [///] # alleen de warmwaterkraan is
dan?
105
*CLA:
omdat eh dat een beetje langzaam gaat.
106 *OND:
ja.
107
*CLA:
en als er dan nog iets bij komt.
108 *OND:
ja.
109 *CLA:
dan gaat hij hoger.
110
*OND:
jaja, huh, maar waarom gaat het dan bij de koudwaterkraan hoger?
111
*CLA:
eh ## dan heb je twee kranen open staan.
112
*OND:
oh ja natuurlijk, ja.
113
*OND:
ja.
114
*CLA:
#13 0.
115
%com:
schrijft
116
*OND:
en hoe kun je dat nou <z> [/] zien in de grafiek?
117
*CLA:
hij gaat stijgen.
118
*OND:
oh stijgen jaja.
119
*CLA:
#7 0.
120 %com:
schrijft verder.
121
*CLA:
c@l.
In dit voorbeeldfragment van de interactie van Claudia en de onderzoeker over vraag B
van de wiskundetaak, hebben we alle uitingen waarmee Claudia naar het tweede stijgende lijnstuk verwijst vetgedrukt. Zo selecteren we alle uitingen waarin het wiskundig
concept (1) genoemd wordt dat in de vraag centraal staat.
We zien dat Claudia eerst deelvraag B hardop voorleest (regel 93 en 95), en dan overgaat
tot het antwoord geven (regel 97: omdat hij eh ## hier eerst langzaam gaat). Dat antwoord is
als zodanig herkenbaar omdat de tekst niet meer uit het boek afkomstig is, en ook het
conjunctief ‘omdat’ bevat, waarmee Claudia haar reactie op de deelvraag inleidt. Claudia’s antwoord bestaat uit een aantal componenten, maar wordt in regel 103 afgesloten en
door de onderzoeker nadrukkelijk geaccepteerd door een bevestiging. Als de onderzoeker
in regel 104 Claudia vervolgens vraagt waarom ze dit antwoord formuleert, geeft Claudia
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een toelichting van dit antwoord. Dit verzoek doet de onderzoeker bij alle leerlingen nadat
ze hun antwoord hebben geformuleerd. Zo blijken deze twee interactionele categorieën
(antwoorden en toelichten) centraal te staan in de wijze waarop leerlingen reageren op een
vraag. Sommige leerlingen geven al een korte verantwoording op hun antwoord voordat
de onderzoeker daar om gevraagd heeft. We hebben echter alle uitingen van een leerling
voorafgaand aan het expliciete verzoek om toelichting van de onderzoeker als antwoordgedrag gekarakteriseerd, en alle uitingen nà dit verzoek om toelichting als toelichtinggedrag,
omdat dit de hoofdhandelingen in de interactie zijn. Op deze manier maken we onderscheid in de interactionele handeling (2).
Verder zien we dat Claudia tijdens het antwoorden in regel 102 aangeeft dat hij opeens heel
hard omhoog gaat. Deze beschrijving kunnen we als succesvol typeren, in vergelijking met
antwoorden waarin deze typering van het ‘sneller stijgen van de grafiek’ nog niet wordt
gegeven. Met succesvolheid (3) duiden we dus het conceptueel juiste antwoord op de vraag
van de leerlingen tijdens de antwoordfase aan, waarbij leerlingen (a) refereren aan het
tweede stijgende lijnstuk en (b) vergelijking aanbrengen ten opzichte van het eerste stijgende lijnstuk.
Nu we deze drie labels aan de uitingen hebben toegekend en de uitingen gecategoriseerd
hebben, kijken we naar de manier waarop Claudia haar antwoord formuleert. We zien
dat Claudia op verschillende manieren praat over het wiskundig concept dat in deze vraag
aan de orde is. In dit fragment zien we dat Claudia verschillende keren aan het tweede
stijgende lijnstuk in de grafiek refereert. Ze doet dat echter op verschillende manieren.
Die formuleringsaspecten (A) omvatten de volgende twee kernaspecten: het blijkt dat in de
formulering van de concepten verwezen wordt naar (a) één van de interpretatiemodellen
(het graphic model of het problem situation model). In de formulering wordt ook gebruik
gemaakt van (b) een bepaald soort taalgebruik. We illustreren dit aan de hand van het fragment van Claudia.
Zoals we al uiteengezet hebben, kunnen leerlingen op verschillende manieren aan de
interpretatiemodellen (a) refereren. In regel 102 zien we bijvoorbeeld, dat Claudia antwoordt met ‘gaat hij opeens heel hard omhoog’ Met deze uiting verwijst ze naar het grafische interpretatiemodel (het graphic model): de lijn van de grafiek gaat heel hard omhoog.
In regel 111 zegt ze echter ‘dan heb je twee kranen open staan’. Hiermee verwijst ze naar de
geïnterpreteerde grafiek, waarbij de situatie geïntegreerd is met de grafische kenmerken.
Deze formulering verwijst naar het problem situation model.
Claudia gebruikt verschillende typen taalgebruik om deze uitingen te formuleren. Het
soort taalgebruik (b) kunnen we op basis van het gebruikte register onderscheiden in dagelijkse taal, schooltaal en wiskundetaal (vaktaal). Het taalgebruik dat Claudia hanteert,
hangt samen met het interpretatiemodel waaraan ze refereert. In regel 111 refereert Claudia aan het problem situation model met de formulering ‘dan heb je twee kranen open staan’.
Omdat ze hierbij refereert aan aspecten uit de werkelijkheid, hanteert Claudia vanzelfsprekend dagelijkse taal om aan dit problem situation model te refereren.
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In regel 102 (‘gaat hij opeens heel hard omhoog), verwijst ze echter naar het graphic model.
Als Claudia aan het graphic model refereert, dan kan ze zowel naar het lijnstuk (‘hij’) verwijzen als naar het kenmerk van dat lijnstuk (‘heel hard omhoog’). Zoals we geconstateerd
hebben, benoemen leerlingen idealiter twee elementen van dit kenmerk: het stijgen en
het sneller stijgen. Claudia verwijst hier inderdaad naar beide elementen van het kenmerk. Zowel het lijnstuk als het kenmerk verwoordt ze door gebruik te maken van dagelijks taalgebruik. Tot slot zien we in regel 117 dat Claudia nogmaals refereert aan een
lijnstuk in het graphic model, maar dan met de formulering ‘hij gaat stijgen’. In deze formulering labelen we het taalgebruik waarmee ze naar het lijnstuk verwijst als dagelijks, en
het taalgebruik waarmee ze naar een element van het kenmerk verwijst als wiskundig,
omdat ze hierbij gebruik maakt van het wiskundig register om een element van het kenmerk te verwoorden.
Tot slot hebben we een oordeel (B) gegeven over de kwaliteit van de formulering. Dit oordeel is gebaseerd op de formuleringsaspecten. In regel 100 verwijst ze naar het problem
situation model en gebruikt ze vanzelfsprekend dagelijks taalgebruik. Omdat deze formulering adequaat is, hebben we deze uiting als ‘compleet’ beoordeeld. In regel 102 refereert
ze aan het graphic model. Ze noemt het lijnstuk (‘hij’) en beide elementen van het kenmerk van dit lijnstuk (‘heel hard’ en ‘omhoog’). Hierbij hanteert ze dagelijks taalgebruik
voor beide elementen van het kenmerk. Ook deze formulering is adequaat en hebben we
als ‘compleet’ beoordeeld. In regel 117 zien we echter – zoals in de vorige alinea ook
beschreven – dat Claudia met de formulering ‘hij gaat stijgen’ maar naar één element van
het kenmerk van het lijnstuk verwijst, en dus niet beide elementen noemt. Met deze formulering drukt ze het verschil in stijging dat noodzakelijk is om het kenmerk van dit lijnstuk te verwoorden niet uit. Deze uiting hebben we dan ook als ‘incompleet’ beoordeeld.
In Tabel 40 geven we een overzicht van de formuleringsvarianten en de voorlopige labels
waarmee het besproken fragment wordt getypeerd.
Tabel 40
rnr

labeling formuleringsvarianten van het concept ‘sneller stijgen’ van Claudia,
fragment 44(deelvraag B)

int uiting

formuleringsaspecten

oordeel

graphic model
lijnstuk

100 A
102 A
107
109
112
116

T
T
T
T

koudwaterkraan
ongeveer hier
hij opeens heel hard
omhoog
er dan nog iets bij komt
gaat hij hoger
twee kranen openstaan
hij gaat stijgen

–

kenmerk
stijgen

sneller stijgen

–

–

dagelijks

compleet

dagelijks

–

compleet

–
dagelijks
–
–

dagelijks
–
dagelijks
–

compleet
compleet
compleet
incompleet

dagelijks
–
dagelijks
–
dagelijks

problem
situation

–
–
–
wiskundig

We ontwikkelen dit labelingssysteem verder door te kijken naar de uitingen van een
andere leerling, Martijn.

Leren communiceren in de wiskunde

163

Fragment 45: Martijn (vraag B)
63
*MAR:
en dan eh ook als het eh de koudwaterkraan opengaat, loopt het bad
sneller vol.
64
%com:
leest voor.
65
*MAR:
waaraan kun je dat zien?
66
%com:
leest voor.
67
*MAR:
eh ## nou dan eh gaat ie harder stijgen.
68
*OND:
oh ja.
Eerst categoriseren we de uitingen van Martijn: we zien dat Martijn ook eerst antwoord
geeft, en dat hij, nà het verzoek van de onderzoeker, zijn antwoord toelicht. Op grond van
de wijze waarop hij zijn antwoord geeft, kunnen we dat antwoord als succesvol typeren: hij
refereert in regel 67 aan het stijgen èn aan het ‘vergelijkenderwijs meer’ stijgen.
Daarna kijken we naar de formuleringsaspecten. Ook Martijn verwijst met zijn formuleringen naar het graphic model. Om beide elementen van het kenmerk van het lijnstuk te
beschrijven, zien we dat Martijn gebruik maakt van een combinatie van typen taalgebruik:
dagelijks (‘harder’) en wiskundig (‘stijgen’). Dit type taalgebruik labelen we als combinatie.
In een volgend fragment van Martijn zien we dat hij tijdens het toelichten van zijn antwoord, nog een variant gebruikt die we nog niet eerder waren tegengekomen.
Fragment 46: Martijn (vraag B)
82
*MAR:
nou eh dat kun je dus zien aan eh dat ie sneller stijgt.
83
*OND:
hmhm.
Met de formulering ‘sneller stijgt’ gebruikt Martijn de wiskundige uitdrukking die als ideaal getypeerd zouden kunnen worden. Dit is meer dan ‘compleet’: de kwaliteit van deze
formulering hebben we dan ook met een derde waarde gelabeld, namelijk met ideaal.
Tabel 41
rnr

int

Labeling van formuleringsvarianten van het concept ‘sneller stijgen’ van Martijn,
fragment 45 en 46(deelvraag B)
uiting

formuleringsaspecten

oordeel

graphic model
lijnstuk

67
82

Ant
Toel

gaat ie harder stijgen
ie sneller stijgt

dagelijks
dagelijks

problem
situation

kenmerk
stijgen

sneller stijgen

–
–

combinatie
wiskundig

–
–

compleet
ideaal

Claudia en Martijn zijn beide als succesvol gelabeld omdat ze in hun antwoord refereren
aan het tweede stijgende lijnstuk en daarbij het verschil in stijging ten opzichte van het
eerste lijnstuk aangeven. Er zijn ook leerlingen die dat niet doen. Een voorbeeld zien we
bij Patricia.
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Fragment 47: Patricia (vraag B)
35
*PAT:
b@l als ook de koudwaterkraan opengaat, loopt het bad sneller vol.
%com:
leest.
36
*PAT:
waaraan kun je dat zien?
%com:
leest.
37
*PAT:
de grafiek stijgt.
Patricia verwijst wèl naar het tweede lijnstuk in de grafiek, maar is niet in staat om het
verschil in stijging ten opzichte van het eerste lijnstuk uit te drukken. Dit antwoord drukt
conceptueel niet het verschil in stijging uit waaraan leerlingen in hun correcte antwoord
moeten refereren. Patricia’s antwoord hebben we daarom als niet-succesvol gelabeld.
Tabel 42
rnr

int

Labeling van formuleringsvarianten van het concept ‘sneller stijgen’ van Patricia,
fragment 47 (deelvraag B)
uiting

formuleringsaspecten

oordeel

graphic model
lijnstuk

67

Ant

de grafiek stijgt

wiskundig

problem
situation

kenmerk
stijgen

sneller stijgen

wiskundig

–

–

incompleet

Tot nu toe hebben we alleen leerlingen gezien die, als ze aan het graphic model refereerden, zowel het lijnstuk als het kenmerk van dat lijnstuk benoemden. In het volgende
fragment zien we een nieuwe variant.
Fragment 48: Tatjana (vraag B)
172
*TAT:
als ook de koudwaterkraan opengaat, loopt het bad sneller vol.
%com:
leest.
173
*TAT:
waaraan kun je dat zien?
%com:
leest.
174
*TAT:
ehm.
175
*TAT:
de lijn die gaat omhoog?
176
*TAT:
#1_4 0.
176
*OND:
jja.
177
*TAT:
zo.
We zien dat Tatjana in regel 175 eerst antwoordt door aan beide aspecten in het graphic
model te refereren: de lijn (het lijnstuk) gaat omhoog (het kenmerk). In regel 177 refereert
ze alleen aan het kenmerk: zo. Hier zien we dat het kenmerk van het lijnstuk op indexicale wijze wordt gerealiseerd: ze geeft aan waar ze het over heeft. We typeren haar taalgebruik daarom in regel 177 als dagelijks met indexicale middelen. We zullen dergelijke
uitingen labelen als ‘dagelijks (i)’. Omdat deze typering niet het verschil in stijging uitdrukt, hebben we deze uiting gelabeld als ‘incompleet’.
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Tabel 43

Labeling van formuleringsvarianten van het concept ‘sneller stijgen’ van Tatjana,
fragment 48 (deelvraag B)

rnr

uiting

int

formuleringsaspecten

oordeel

graphic model
lijnstuk

175
177

Ant
Ant

de lijn die gaat omhoog? dagelijks
zo
–

165

problem
situation

kenmerk
stijgen

sneller stijgen

dagelijks
–

–
dagelijks (i)

–

incompleet
incompleet

Voor het verder ontwikkelen van het codeerschema hebben we ook gekeken naar fragmenten uit de hardopdenkprotocollen waarin de leerlingen een antwoord op deelvraag D
formuleren. We constateren dat we grotendeels dezelfde labels kunnen gebruiken als
voor de fragmenten in vraag B. In Fragment 49 zien we een variant in de beantwoording
die met de tot nu toe ontwikkelde labels niet getypeerd kan worden.
Fragment 49: Hennia (vraag D)
185
*HEN:
<hoe kun je> [/] hoe kun je dat aan de grafiek zien?
186 %com:
leest
187
*HEN:
hoe laat is dat?
188
*HEN:
uhmmm # <kijken> [?].
189 *HEN:
ik denk dat het hier is.
190 *OND:
hmhm.
191
*HEN:
want ik denk hier gaat het water aan en dan zit hij even in het bad
nog.
192 *OND:
hmhm.
193
*HEN:
dan is de kraan zeg maar uit.
194 *HEN:
en dan ongeveer om #2 uhm #.
195
*HEN:
tussen acht uur vijfentwintig acht uur vijfentwintig en acht uur
dertig +... .
196 *OND:
hmhm.
In regel 189 zien we een eerste nieuwe variant. We zien dat Hennia refereert aan het graphic model, maar dat ze zowel aan het lijnstuk (‘hier’) als aan het kenmerk van dit lijnstuk
(‘het’) refereert door gebruik te maken van dagelijkse taal met een indexicaal element. Een
tweede nieuwe variant zien we in regel 195. Hennia beschrijft daar het domein/de duur
van het dalende lijnstuk. Ze refereert in haar antwoord aan een kenmerk van de grafiek
door te verwijzen naar het domein van het dalende lijnstuk. Dit type taalgebruik is niet te
labelen als specifiek wiskundig, maar toch formeler dan dagelijks taalgebruik (‘acht uur
vijfentwintig’ zou in dagelijks taalgebruik eerder ‘vijf voor half negen’zijn), vandaar dat
we dit type taalgebruik labelen als schools.
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Tabel 44
rnr

labeling van formuleringsvarianten van het concept ‘dalen’ van Hennia, fragment 49
(deelvraag D)

intact.

uiting

formuleringsaspecten

oordeel

graphic model

189
195

ik denk dat het hier is
tussen 8:25 en 8:30

Ant
Ant

problem
situation

lijnstuk

kenmerk
dalen

dagelijks (i)
–

dagelijks (i)
schools

–
–

compleet
compleet

Een laatste relevante variant zien we in het fragment van Martijn waarin hij een antwoord
formuleert op vraag D. In regel 103 verwoordt Martijn het concept ‘dalen’ als ‘heel hard
naar beneden dalen’.
Fragment 50: Martijn (vraag D)
103
*MAR:
nou eh d.
104 *MAR:
na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken.
105
%com:
leest voor.
106 *MAR:
#1 eh hoe kun je dat aan de grafiek zien?
107
*MAR:
eh.
108 *MAR:
je ziet dan in één keer dat ie heel hard naar eh beneden daalt.
Omdat het ‘naar beneden’ onderdeel is van het concept ‘dalen’, is een formulering als
‘naar beneden dalen’ pleonastisch. De kwaliteit van deze uiting is daarom als overcompleet
gelabeld.
Tabel 45
rnr

labeling van formuleringsvarianten van het concept ‘dalen’ van Martijn, fragment 50
(deelvraag D)

intact.

uiting

formuleringsaspecten
graphic model

103

Ant

dat ie in één keer heel
hard naar beneden daalt

lijnstuk

kenmerk dalen

dagelijks

wiskundig

oordeel
problem
situation

–

overcompleet

Op basis van de bovenstaande analyses zijn twee codeerschema's ontwikkeld: één voor
het categoriseren van de uitingen en één voor het analyseren (labelen) van de uitingen.
Het eerste codeerschema bevat drie kernlabels, het tweede codeerschema bevat twee
kernlabels. Eén van deze twee kernlabels (formuleringsaspecten) valt uiteen in twee subcategorieën, die door Baarda, De Goede en Teunissen (2001) als dimensies worden aangeduid. Ieder van de kernlabels of dimensies heeft een beperkt aantal invullingen,
scoringsmogelijkheden, die door Baarda e.a. (2001) als 'waarden' worden getypeerd.
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Coderingsschema
We hebben twee codeerschema’s gehanteerd. Met behulp van het eerste codeerschema
hebben we de uitingen gecategoriseerd op basis van (1) het wiskundig concept waarnaar
verwezen wordt, (2) de interactionele activiteit van de leerlingen en (3) de succesvolheid
van het antwoord op de vraag.
Tabel 46

Schema voor het categoriseren van de uitingen

Kernlabel

Waarden

Wiskundig concept

Het tweede stijgende lijnstuk met als kenmerk het concept ‘sneller stijgen’
Het dalende lijnstuk met als kenmerk het concept ‘dalen’
Antwoorden
Toelichten
Succes
Geen succes

Interactionele handeling
Succesvolheid

Als eerste kernlabel (1) onderscheiden we de centrale wiskundige concepten die gebruikt
worden voor de typering van het verloop van de grafiek. Deze concepten kunnen verbonden worden met de vier lijnstukken in de grafiek uit de opgave. We richten ons hierbij op
de twee centrale concepten in deelvraag B en D van de opgave en onderscheiden: (a) sneller stijgen, en (b) dalen.
Bij kernlabel (2) onderscheiden we de interactionele activiteit van de leerlingen. In de voorbeeldfragmenten hebben we laten zien dat we het label antwoorden gebruiken als overkoepelende term voor alle interactionele activiteiten van leerlingen nà het voorlezen van
de vraag zònder tussenkomst van de onderzoeker en gebruiken we toelichten als overkoepelende term voor alle interactionele activiteiten van de leerlingen nà het verzoek om toelichting door de onderzoeker.
Voor kernlabel (3), de succesvolheid van het antwoord, onderscheiden we succesvol verwoorde antwoorden en niet-succesvol verwoorde antwoorden. We kijken daarbij of de formuleringen van de leerlingen met name tijdens de interactionele activiteiten van het
‘antwoorden’ voldoende conceptuele kennis uitdrukt om te bepalen of de leerling een
juist antwoord op de deelvraag geeft. We gebruiken daarbij twee criteria en kijken of leerlingen (a) refereren aan het tweede stijgende lijnstuk en (b) vergelijking aanbrengen ten
opzichte van het eerste stijgende lijnstuk.
Met behulp van het tweede codeerschema hebben we de uitingen geanalyseerd (A) voor de
formuleringsaspecten en (B) hebben we een oordeel geveld over de kwaliteit van de formulering. In Tabel 47 zijn de labels en de dimensies aangegeven met de mogelijke waarden die
eraan kunnen worden toegekend.
We lichten beide kernlabels voor het analyseren van de uitingen toe. Allereerst maken we
bij kernlabel (A), de formuleringsaspecten van de uitingen, een onderscheid op twee dimensies. We stellen eerst vast naar (a) welk interpretatiemodel de uiting verwijst: het graphic
model of het problem situation model. Als leerlingen naar het graphic model verwijzen,
maken we nog een onderscheid naar twee subwaarden. Leerlingen kunnen binnen het
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Tabel 47
Kernlabel

Labelingssysteem voor het analyseren van de uitingen
Dimensie

Waarden

Subwaarden

Verbijzonderingen

Formulering-aspecten
Interpretatiemodel

Type taalgebruik

Problem
situation model
Graphic model

Lijnstuk
Kenmerk

Stijgen
Sneller stijgen
Dalen

Wiskundig
Combinatie
Dagelijks (± i)
Schools

Oordeel over kwaliteit
Ideaal
Compleet
Incompleet
Overcompleet

graphic model namelijk refereren aan het lijnstuk en aan het kenmerk van dit lijnstuk. Dit
kenmerk wordt – afhankelijk van de deelvragen die in dit onderzoek centraal staan – verbijzonderd naar ‘stijgen’, ‘sneller stijgen’ en ‘dalen’. Vervolgens kijken we (b) naar het
type taalgebruik. Op grond van het gebruikte register onderscheiden we dagelijks (al dan
niet met een indexicaal element (i)), schools en wiskundig taalgebruik, maar ook een combinatie van typen taalgebruik. We hebben geconstateerd dat dit type taalgebruik sterk
samenhangt met het interpretatiemodel waarnaar verwezen wordt.
Het is goed om te bedenken dat binnen het kernlabel ‘formuleringsaspecten’ er een verband bestaat tussen de waarden. Als namelijk naar het problem situation model verwezen
wordt, zal een leerling gebruik maken van dagelijks taalgebruik. Om naar het graphic
model te verwijzen, kunnen leerlingen het lijnstuk in de grafiek benoemen, het kenmerk
van dat lijnstuk, of beide aspecten. Om naar het lijnstuk te verwijzen zullen leerlingen
dagelijks of wiskundig taalgebruik hanteren. Als leerlingen het kenmerk verwoorden,
kunnen ze zowel van wiskundig, dagelijks als schools taalgebruik gebruik maken.
Tot slot geven we bij kernlabel (B) een oordeel over de kwaliteit van de formulering. We
kijken daarbij of het taalgebruik voldoende is om het beoogde concept uit te drukken. We
onderscheiden hierbij uitingen die ‘ideaal’ zijn, uitingen die ‘compleet’ zijn, uitingen die
‘incompleet’ zijn en uitingen die ‘overcompleet’ zijn. Hoe een uiting gekwalificeerd wordt,
hangt af van het feit of de leerling in staat is de comperatief die noodzakelijk is om het
verschil in stijging uit te drukken – het tweede aspect dat succesvolheid bepaalt, zie kernlabel 3 – goed te verwoorden. Hierbij moeten leerlingen beide elementen van het kenmerk van het lijnstuk noemen.
De ontwikkeling van het codeerschema is gebaseerd op een klein aantal gesprekken uit
het corpus. De geldigheid van de labeling is vervolgens vastgesteld door te toetsen op
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andere gesprekken of het labelingssysteem dekkend is. Na verloop van tijd bleek dat de
analyse geen nieuwe categorieën opleverde. Alle gewenste typeringen bleken in dit systeem ondergebracht te kunnen worden.
5.2.7 Leerlingen
In schooljaar 1999 – 2000 zijn in het najaar en het voorjaar data verzameld op twee scholen. Op elke school participeerden acht leerlingen in het onderzoek, verschillend in
schoolprestaties en met verschillende etnische achtergronden. De selectie van leerlingen
die in dit onderzoek hebben geparticipeerd is gebeurd op grond van de resultaten die in
het vorige hoofdstuk (hoofdstuk 4) zijn beschreven. In dat onderzoek participeerden
zeventien leerlingen. Om de formuleringen van de leerlingen te onderzoeken, hebben we
alleen de leerlingen die een minimum aan begrip toonden bij vraag B en vraag D geselecteerd. Op grond van de resultaten gepresenteerd in hoofdstuk 4 hebben we daarom zestien leerlingen geselecteerd: alleen Faroek toonde dusdanig weinig begrip van deze taken
dat het niet zinvol was zijn formuleringen van antwoorden en toelichtingen te onderzoeken. Hij gaf in feite geen antwoord op de gestelde vraag: hij refereert noch aan de
gevraagde lijnstukken noch aan de kenmerken daarvan. In Tabel 48 presenteren we de
geselecteerde leerlingen.
Tabel 48

Overzicht van de geselecteerde leerlingen met daarbij informatie over de school,
hun geslacht (gesl.), hun nationaliteit (nat.), sinds wanneer ze in Nederland zijn
(in NL sinds) en hun leeftijd op moment van deelname in het onderzoek (lft in ond)
in jaren en maanden

NAAM

SCHOOL

GESL.

NAT.

in NL sinds

LFT in OND

Assad
Barbara
Benno
Claudia
Danny
Erik
Hennia
Leila
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Oumnia
Patricia
Stahin
Tatjana

ZON
RB
ZON
ZON
ZON
RB
ZON
RB
ZON
RB
RB
ZON
RB
ZON
RB
RB

m
v
m
v
m
m
v
v
m
m
v
v
v
v
m
v

mar
nl
nl
nl
nl
nl
mar
tur
mar
nl
mar
sur/hin
mar
nl
mar
nl

geboorte
geboorte
geboorte
geboorte
geboorte
geboorte
geboorte
geboorte
onbekend
geboorte
geboorte
onbekend
leeftijd 4
geboorte
leeftijd 7
geboorte

13:01
12:05
12:05
13:01
12:07
13:06
13:04
13:08
13:01
12:07
13:02
13:02
13:06
12:10
14:05
13:05
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5.3

Resultaten deelvraag B: de grafiek stijgt sneller

Zoals gezegd zijn in dit onderzoek twee codeerschema’s gebruikt: één voor het categoriseren van de uitingen en één voor het labelen van de uitingen. De categorisering van de
uitingen hebben we als voorselectie gebruikt bij het labelen van de uitingen. We zullen
dus eerst ingaan op de uitingen die betrekking hebben op het concept ‘sneller stijgen’
(bevraagd in deelvraag B) en daarna op de uitingen die betrekking hebben op het concept
‘dalen’ (bevraagd in deelvraag D). In deze paragraaf over het ‘sneller stijgen’ maken we
eerst een onderscheid op basis van de interactionele activiteit van de leerlingen tussen het
‘antwoorden’ en het ‘toelichten’ van leerlingen en op basis van de succesvolheid van de leerlingen. We zullen nu eerst de resultaten van het ‘antwoorden’ op vraag B beschrijven en
vervolgens de resultaten voor het ‘toelichten’ van die antwoorden. Hetzelfde doen we vervolgens voor deelvraag D.
5.3.1 Het verwoorden van het antwoord op vraag B
Zoals we gezien hebben luidt de vraag die de leerlingen bij deze deelvraag moeten beantwoorden ‘Als ook de koudwaterkraan opengaat, loopt het bad sneller vol. Waaraan kun je dat
zien?’. Leerlingen wordt dus gevraagd om de beschreven situatie te koppelen aan de grafiek.
Ze moeten voor het beantwoorden van deze vraag het sneller stijgen van de grafiek benoemen. Om een succesvol antwoord te geven, moeten leerlingen het graphic model
beschrijven en laten zien dat ze een verschil constateren tussen het stijgen van de eerste
vijf minuten van de grafiek en dat van de tweede vijf minuten. In Figuur 5 op pagina 156
zijn deze relaties tussen de verschillende interpretatiemomenten gevisualiseerd. In Tabel
49 laten we zien welke leerlingen succesvol zijn en welke leerlingen niet-succesvol zijn.
Tabel 49

Resultaten van de leerlingen op vraag B

NAAM

antwoord vraag B

Assad
Barbara
Benno
Claudia
Danny
Erik
Hennia
Leila
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Oumnia
Patricia
Stahin
Tatjana

succesvol
niet-succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
niet-succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
succesvol
niet-succesvol
niet-succesvol
succesvol
niet-succesvol
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Deze labeling is tot stand gekomen door te kijken naar het antwoordgedrag van de leerlingen. We hebben het toelichtinggedrag hierbij dus buiten beschouwing gelaten, omdat
we leerlingen labelen als succesvol als ze in de antwoordfase naar het tweede stijgende
lijnstuk verwijzen en daarbij in staat zijn om het verschil in stijging ten opzichte van het
eerste stijgende lijnstuk aan te geven. In Tabel 49 zien we dat 11 leerlingen succesvol zijn
en 5 leerlingen niet-succesvol antwoorden.
Vervolgens hebben we van alle leerlingen de uitingen verzameld waarmee ze naar het
tweede stijgende lijnstuk in de grafiek (het concept ‘sneller stijgen) verwijzen. Deze uitingen
hebben we gecodeerd op hun formuleringsaspecten: het interpretatiemodel waarnaar de
uiting verwijst, het type taalgebruik dat gehanteerd is. Tot slot hebben we een oordeel
geveld over de kwaliteit van de formulering.
Antwoordgedrag van succesvolle leerlingen op vraag B
We zullen nu eerst ingaan op de 11 succesvolle leerlingen. In Tabel 50 vatten we de resultaten samen.
Tabel 50
leerling

Samenvatting van de resultaten: het antwoordgedrag bij vraag B van succesvolle
leerlingen (referenties naar tweede stijgende lijnstuk in de grafiek)
uiting

formuleringsaspecten

oordeel

graphic model
lijnstuk

Assad
Danny
Hennia
Maktoub
Meryem
Benno
Claudia

Leila
Martijn

Nirmala
Stahin

dat ie stijgt sneller
de lijn steiler gaat
lopen
stijgt sneller
stijgt het lijntje heel
steil
ie beetje omhoog stijgt
deze streep
daarna gaat ie ineens
flink omhoog stijgen
koudwaterkraan
hiereh
gaat hij opeens heel
hard omhoog
hij stijgt sneller
hij stijgt veel rechter
dan gaat ie harder
stijgen
gaat ie harder
omhoog
dan zie je die kraan
open
dan gaat ie harder
dan gaat ie helemaal
omhoog
dat is koudwaterkraan
daarna zet hij die
koudwaterkraan
die gaat stijgen

problem
situation
kenmerk
stijgen

sneller stijgen

dagelijks
dagelijks

-

wiskundig
dagelijks

-

ideaal
compleet

dagelijks

-

wiskundig
combinatie

-

ideaal
compleet

dagelijks
dagelijks (i)
dagelijks

-

combinatie
combinatie

-

compleet
compleet
compleet

-

-

-

dagelijks

compleet

dagelijks

-

compleet

dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks

-

wiskundig
combinatie
combinatie

-

ideaal
compleet
compleet

dagelijks

-

dagelijks

-

compleet

-

-

-

dagelijks

compleet

dagelijks
dagelijks

dagelijks
-

dagelijks

-

incompleet
compleet

-

-

-

dagelijks
dagelijks

compleet
compleet

dagelijks (i)

wiskundig

-

-

incompleet
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Uit Tabel 50 waarin de resultaten voor de 11 succesvolle leerlingen wat betreft hun antwoordgedrag in de hardopdenkprotocollen worden weergegeven, kunnen we de volgende
conclusies trekken.
Met betrekking tot het interpretatiemodel waarnaar de uitingen verwijzen, refereren deze
succesvolle leerlingen inderdaad met hun formulering aan het interpretatiemodel van de
grafiek. Enkele leerlingen verwijzen ook nog naar het problem situation model. We
komen hier in de volgende paragraaf op terug.
Wat betreft het type taalgebruik valt op dat leerlingen meer gebruik maken van dagelijks
taalgebruik dan van wiskundig taalgebruik. Ook wordt regelmatig een combinatie
gemaakt van dagelijks taalgebruik met wiskundig taalgebruik. Slechts één keer gebruikt
een leerling alleen een indexicaal middel.
Verder zien we dat leerlingen die naar het graphic model verwijzen met hun uiting,
indien ze meerdere uitingen gebruiken om hun antwoord te formuleren, ook variëren in
het type taalgebruik dat ze hanteren. Bij leerlingen die maar één uiting nodig hebben om
hun antwoord te formuleren, zien we geen voorkeur voor een bepaald type taalgebruik.
Tot slot merken we op dat het gehanteerde type taalgebruik van de leerlingen samenhangt met hun voorkeur om vooral het visuele aspect van het stijgen uit te drukken. Bij
het verwoorden van het antwoord ‘de grafiek stijgt sneller’, zijn er twee aspecten die leerlingen in het antwoord kunnen benadrukken: het visuele aspect van het stijgen (het
omhoog gaan) en het aspect van snelheid (sneller stijgen). Uit de analyses kunnen we
afleiden dat de leerlingen die dagelijks taalgebruik gebruiken of een combinatie met een
wiskundige term, een voorkeur hebben voor het verwoorden van hun antwoord door het
woordje ‘omhoog’ te gebruiken en dus het visuele aspect benadrukken (zie Tabel 50:
kolom uiting). Dit is wellicht te verklaren uit het feit dat in de wiskundetaak gevraagd
werd hoe leerlingen kunnen zien dat het bad sneller volloopt. Het omhoog gaan van de
grafiek is een heel zichtbaar aspect van de stijgende lijn.
Omdat we hier de antwoorden van de succesvolle leerlingen bekijken, zien we dat de kwaliteit van de uitingen doorgaans voldoende compleet is. Eén leerling, Stahin, gebruikt tijdens het antwoorden een ‘incomplete’ term, terwijl hij toch de vergelijking met het
voorgaande lijnstuk weet te verwoorden. We illustreren dit met het volgende fragment.
Fragment 51: Antwoord Stahin op vraag B
105
*STA:
ga ik op de grafiek kijken <kijken> [?].
106 *STA:
#1_3 <ga> [?] <kijken> [?] ehm #1.
107
*STA:
als de koude, ik denk dat ik hier even moet teruglezen.
108 *STA:
misschien moet eh waaraan kan je dat zien?
109 *OND:
ja.
110
*STA:
(oké) rené neemt een bad.
111
%com:
leest voor.
112
*STA:
hij laat de eerste vijf minuten alleen de warme waterkraan
openstaan.
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113
114

%com:
*STA:

115
116

%com:
*STA:

117
118

%com:
*STA:

119
120
121
122

*OND:
*STA:
*OND:
*STA:

123
124
125

*OND:
*OND:
*STA:
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leest voor.
hij merkt dat het water veel te warm wordt en daarom zet hij ook de
koude waterkraan open.
leest voor.
de grafiek laat het verband zien tussen de tijd en de hoeveelheid
water in het bad.
leest voor.
#1_6 dus de eerste vijf minuten laat hij de waterkraan open, warm
[=! met nadruk].
ja.
dus is denk ik de eerste vijf minuten.
ja.
en daarna <zet hij e:h die> [/] zet hij denk die eh # <hoe hee> [//] eh
koude <water> [>]kraan.
<ja> [<].
#2 hoe kun je nou zien dat het bad dan sneller volloopt?
omdat die eh gaat stijgen.

Om succesvol te zijn, moet Stahin verwijzen naar het tweede stijgende lijnstuk en moet
hij het verschil in stijging met het tweede lijnstuk benoemen. In regel 125 gebruikt Stahin
de incomplete term (‘stijgen’). Deze term drukt niet het verschil in stijging uit, hoewel hij
misschien door de formulering ‘gaat stijgen’ wel een verschil probeert te formuleren. In
de voorafgaande uiting, zegt hij echter ‘daarna zet hij koudwaterkraan aan’. Met deze formulering verwijst hij duidelijk naar het tweede stijgende lijnstuk en door het woordje
‘daarna’ verwoordt hij ook de noodzakelijke vergelijking ten opzichte van het eerste stijgende lijnstuk. Daarom is deze leerling toch succesvol in het verwoorden van zijn antwoord.
Een ander aspect dat we kunnen opmerken over de kwaliteit van het taalgebruik is dat
slechts 3 van de 11 leerlingen het antwoord op de ideale manier formuleren, terwijl leerlingen moeten leren om de wiskundige woordenschat te gebruiken. Van deze leerlingen
laat echter slechts één leerling zien dat ze deze terminologie ook echt gebruikt en
begrijpt. We illustreren dit met het volgende fragment:
Fragment 52: Antwoord Leila op vraag B
64
*LEI:
nou hij stijgt sneller.
65
*LEI:
hij stijgt veel rechter.
Leila parafraseert haar antwoord ook meteen spontaan in ‘hij stijgt veel rechter’, waarmee
ze de abstracte formulering ‘stijgt sneller’ ook visueel nader verklaart.
De resultaten van het taalgebruik van de leerlingen vatten we in Tabel 51 samen. We kijken daarbij alleen naar welke termen leerlingen gebruiken om het ‘sneller stijgen’ uit te
drukken.

174

Hoofdstuk 5

Tabel 51

Leerling

Samenvatting van het type taalgebruik van alle uitingen tijdens het antwoordgedrag
bij vraag B van succesvolle leerlingen, met informatie over het interpretatiemodel
waarnaar verwezen wordt (graphic model-GM, problem situation model-PSM):
wi-wiskundig, da-dagelijks, da(i)-dagelijks indexicaal, ont-ontbreekt,
com-combinatie da/wi
GM

PSM

Lijnstuk
wi

1
1
1
1

Assad
Benno
Claudia
Danny
Hennia
Leila
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Stahin
Totaal

da

Kenmerk: sneller stijgen
da(i)

ont

da(i)

com

ont

1

1

da

1
1

1
1
1

13

da

1

2
1
3
1
1
1
0

wi

1
1

1
1
1
1

2

1

1

1
1

2

4

1
1

1

3

5

0

5

We kunnen zien dat alle leerlingen dagelijkse termen gebruiken om naar het lijnstuk te
verwijzen. Om het kenmerk van de grafiek te beschrijven zien we een gevarieerd patroon,
waarbij ook veel dagelijkse termen worden gebruikt. Slechts drie leerlingen gebruiken
wiskundige termen om hun antwoord te verwoorden.
Antwoordgedrag van niet -succesvolle leerlingen op vraag B
Na de succesvolle leerlingen, zullen we nu de resultaten beschrijven voor de 5 niet-succesvolle leerlingen. In Tabel 52 presenteren we de samenvatting van de resultaten.
Uit Tabel 52 kunnen we afleiden dat leerlingen die niet succesvol zijn in het verwoorden
van hun antwoord, wel naar het juiste interpretatiemodel (het graphic model) verwijzen.
Dit zou er op kunnen wijzen dat de leerlingen conceptueel geen probleem met deze vraag
hebben. De vraag is dan ook: waar zit dan wel het probleem? Geen van de niet-succesvolle
leerlingen verwijst overigens naar het problem situation model om het eigen antwoord
toe te lichten.
Het type taalgebruik dat de leerlingen hanteren is overwegend wiskundig, waarbij opvalt
dat de leerlingen die wiskundig taalgebruik hanteren, alleen de term ‘stijgen’ gebruiken.
Ook de niet-succesvolle leerlingen hebben een voorkeur om het visuele aspect van het
‘(sneller) stijgen’ te benadrukken: twee leerlingen die dagelijks taalgebruik hanteren
gebruiken de term ‘omhoog’.
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Tabel 52
leerling

Samenvatting van de resultaten: het antwoordgedrag bij vraag B van niet-succesvolle
leerlingen (referenties naar tweede stijgende lijnstuk in de grafiek)
uiting

formuleringsaspecten

oordeel

graphic model
lijnstuk

Barbara
Erik
Oumnia
Patricia
Tatjana
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de grafiek stijgt
gaat ie omhoog
het grafiek stijgt
de grafiek stijgt
de lijn die gaat
omhoog?
zo

problem
situation
kenmerk
stijgen

sneller stijgen

wiskundig
dagelijks
wiskundig
wiskundig
dagelijks

wiskundig
wiskundig
wiskundig
wiskundig
dagelijks

-

-

incompleet
incompleet
incompleet
incompleet
incompleet

-

-

dagelijks (i)

-

compleet

De belangrijkste verklaring voor het niet-succesvol zijn van deze leerlingen, zien we als
we kijken naar de kwaliteit van de uitingen. De leerlingen gebruiken allemaal slechts één
wiskundige of één dagelijkse term, waarmee de vergelijking ten opzichte van het eerste
lijnstuk niet kan worden uitgedrukt. Misschien dat de term ‘stijgen’ of ‘omhoog gaan’
voor deze leerlingen meteen een comparatief impliceert? Met andere woorden: benoemen ze met ‘hij stijgt’ of ‘hij gaat omhoog’ toch het tweede lijnstuk en bevat deze uiting
impliciet dan al het contrast met het eerste stijgende lijnstuk? Of zien ze het verschil in
stijging niet en zijn ze alleen in staat om het verloop van de grafiek te beschrijven met
behulp van de termen ‘stijgen’, ‘dalen’ en ‘constant’?
Tot slot kunnen we nog opmerken dat één leerling, Tatjana, een indexicaal middel
gebruikt ‘zo’, en daarmee waarschijnlijk naar het tweede stijgende lijnstuk verwijst. Ze
verwijst dus wèl naar het tweede lijnstuk, maar verwoordt de vergelijking ten opzichte van
het eerste lijnstuk niet. Daarom hebben we deze leerling toch als niet-succesvol gelabeld.
Op basis van de resultaten voor de succesvolle en niet-succesvolle leerlingen tijdens het
antwoorden op deelvraag B, kunnen we concluderen dat succesvol verwoorde antwoorden een beschrijving van het sneller stijgen van de grafiek bevatten. Leerlingen hebben
hierbij een voorkeur voor dagelijkse termen of gebruiken deze termen in combinatie met
het wiskundige begrip ‘stijgen’. Het valt daarbij op dat leerlingen de neiging hebben om
de visuele aspecten van de grafiek te beschrijven in dagelijkse termen.
In de volgende paragraaf zullen we ingaan op het toelichtinggedrag bij de hier beschreven antwoorden voor de succesvolle en niet-succesvolle leerlingen.
5.3.2 Het toelichten van het antwoord op vraag B
In deze paragraaf kijken we naar het ‘toelichtinggedrag’ van de leerlingen. De onderzoeker heeft alle leerlingen na het formuleren van hun antwoord gevraagd om dit antwoord
toe te lichten. Tijdens het antwoorden konden leerlingen volstaan met een antwoord te
formuleren dat naar het graphic model verwijst. We zagen echter dat een aantal leerlingen spontaan hun antwoord al begon te verantwoorden door aan het problem situation
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model te refereren, zonder dat de onderzoeker hen daar om vroeg. We illustreren dit aan
de hand van het antwoordfragment van Martijn.
Fragment 53: Antwoord Martijn op vraag B
68
*MAR:
eh ## nou dan eh gaat ie harder stijgen.
69
*OND:
oh ja.
70
*MAR:
gaat ie harder omhoog en hier gaat ie iets minder en dan zie je die
kraan open
71
*MAR
en dan gaat ie harder.
Doordat Martijn in regel 70 naar het problem situation model verwijst en zegt ‘dan zie je
die kraan open’, geeft hij in feite al een verantwoording op zijn in regel 68 verwoorde antwoord waarmee hij naar het graphic model verwijst. De meeste leerlingen deden dit echter niet spontaan. Daarom heeft de onderzoeker alle leerlingen expliciet gevraagd om hun
antwoord toe te lichten. We zullen wat betreft de formuleringsaspecten tijdens het toelichten van het antwoord eerst de resultaten bespreken met betrekking tot het verwijzen
naar het interpretatiemodel. Vervolgens zullen we ingaan op het type taalgebruik en de kwaliteit daarvan.
Toelichtinggedrag van succesvolle leerlingen bij vraag B
We kijken nu eerst naar de leerlingen die bij het antwoord succesvol zijn geweest. Op
basis van het eerder geformuleerde interpretatiemodel (zie Figuur 5 op pagina 156) weten
we dat leerlingen tijdens dit toelichten zowel naar het graphic model kunnen verwijzen
met hun uitingen als naar het problem situation model. Leerlingen kunnen daarbij verschillende keuzes maken.
Op basis van het interpretatiemodel dat leerlingen tijdens het toelichten gebruiken, onderscheiden we drie patronen in het toelichtinggedrag van leerlingen door ook de keuze van
het antwoord van de leerlingen erbij te betrekken. We zullen deze patronen één voor één
bespreken en toelichten.
Het type taalgebruik dat de leerlingen hanteren is vanzelfsprekend afhankelijk van het
interpretatiemodel waar ze in hun antwoord en toelichting aan refereren. Leerlingen die
refereren aan het problem situation model, zullen naar verhouding meer dagelijkse
woorden gebruiken dan leerlingen die alleen refereren aan het graphic model. We zullen
de formuleringsaspecten rond het type taalgebruik en de kwaliteit van het taalgebruik
daarom per gevonden patroon bespreken en aan het eind van deze paragraaf samenvatten in Tabel 53.
Het eerste patroon dat we vonden is:
A. Leerlingen die bij het antwoorden alleen aan het graphic model refereerden, gaan tijdens het toelichten dit antwoord parafraseren (zij blijven dus alleen aan het graphic
model refereren).
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We zien dit gebeuren bij drie leerlingen. Hier presenteren we ter illustratie het fragment
van Benno.
Fragment 54: Antwoord en toelichting Benno op vraag B
20
*BEN:
ehm # even kijken.
21
*BEN:
#5 0.
22
*BEN:
aan eh deze streep, die eh #2.
23
*BEN:
eerst gaat het eh, ja wordt het een beetje +...
24
*OND:
ja.
25
*BEN:
en daarna gaat ie ineens eh flink eh omhoog stijgen.
26
*OND:
stijgen gaat ie?
27
*OND:
oh ja.
28
*BEN:
ja.
29
*OND:
maar hier ging hij toch ook al stijgen?
30
*BEN:
maar hier gaat ie meer eh rechter, gaat ie +...
31
*OND:
jaja.
32
*OND:
hoe bedoel je dat.
33
*BEN:
als tie.
34
*BEN:
eh +...
35
*BEN:
ja, hij gaat eh meer eh +...
36
*BEN:
zo st +...
37
*OND:
jaja.
38
*BEN:
staan.
39
*OND:
en hoe noemen we dat, weet je dat ook?
40
*OND:
hij gaat, hij gaat sneller omhoog ofzo?
41
*BEN:
ja.
42
*OND:
ja ja.
43
*BEN:
snellereh, de streep gaat sneller eh.
44
*OND:
okee.
45
*BEN:
meer rechter staan.
46
*OND:
ja.
We zien dat Benno in regel 22 tot en met regel 25 zijn antwoord formuleert. Benno verwijst met zijn uitingen naar het interpretatiemodel van de grafiek, waarbij hij in de formulering kiest voor dagelijks taalgebruik. We zien dat hij eerst alleen refereert aan het
lijnstuk (regel 22), maar daarna ook aan het kenmerk (regel 25). De comperatief drukt hij
uit door te stellen dat ‘de grafiek flink omhoog gaat stijgen’. In regel 27 accepteert de
onderzoeker dit antwoord. Het verzoek om het antwoord toe te lichten, verwoordt de
onderzoeker impliciet in regel 29. Benno begint met zijn toelichting in regel 30, maar de
onderzoeker moedigt hem tot meer toelichting aan door in regel 32 te vragen ‘hoe bedoel
je dat?’. We zien dat Benno in zijn toelichting naar het graphic model blijft verwijzen. Hij
varieert echter wel in de manier waarop hij dat doet en kiest ook andere typen taalgebruik. In zijn toelichting probeert hij dagelijkse en wiskundige equivalenten te gebruiken
voor zijn antwoord. Een ander voorbeeld vinden we bij Meryem.
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Fragment 55: Antwoord Meryem vraag B
173
*MER:
dat ie een beetje omhoog stijgt.
174
*OND:
ja?
175
*OND:
o.
176
*OND:
hehoe dan?
177
*MER:
dit stijgt een beetje heel snel omhoog.
178
*OND:
o ja.
179
*OND:
<dat gaat> [/] eh # dat gaat sneller dan eh eerst ofzo.
180 *MER:
<hie> [/] hier ging die heel langzaam omhoog.
181
*OND:
ja.
182
*MER:
en <daar> [?] stijgt ie een <beetje> [?] snel.
183
*OND:
o ja.
Meryem antwoordt in regel 173 door aan het graphic model te refereren en gebruikt daarbij een combinatie van dagelijkse en wiskundige termen: ‘omhoog stijgt’. Na het verzoek
om toelichting in regel 176 zien we dat ze probeert te variëren. Eerst voegt ze aan haar
antwoord ‘een beetje heel snel’ toe, waardoor ze zowel visuele als snelheidsaspecten in
één uiting combineert. Haar uiteindelijke antwoord in 182 kan als ideaal getypeerd worden: ze gebruikt dan de gewenste wiskundige termen.
We zien dat leerlingen die hun antwoord toelichten volgens het beschreven patroon A op
pagina 176 (alleen aan het graphic model refereren) andere aspecten van de grafische
voorstelling proberen te benadrukken. Leerlingen die meteen wiskundige termen gebruiken, gebruiken in hun motivering dagelijkse labels die de visuele kenmerken van de grafiek benadrukken. Ze geven hiermee perfect antwoord op de vraag van de onderzoeker
(‘hoe kun je dat zien?’). Leerlingen die in hun eerste antwoord een combinatie van wiskundig en dagelijks taalgebruik gebruiken, proberen in hun motivering hun antwoord
wiskundiger te maken door het aspect van de snelheid aan hun antwoord toe te voegen.
We moeten ons hierbij realiseren dat deze snelheid ook onderdeel van de vraag was (‘het
bad loopt sneller vol’).
Naast leerlingen die tijdens het toelichten naar het graphic model blijven verwijzen, zien
we leerlingen tijdens het toelichten ook het problem situation model gebruiken. Dit
tweede patroon, zien we bij vier leerlingen:
B. Leerlingen die bij het antwoorden alleen aan het graphic model refereerden, gaan tijdens het toelichten hun antwoord uitbreiden door ook aan het problem situation model
te refereren.
Bij leerlingen die tijdens het antwoorden alleen refereren aan het graphic model maar tijdens het toelichten ook refereren aan het problem situation model, zien we natuurlijk
vaak een verschuiving in het type taalgebruik dat ze hanteren. Om een geïnterpreteerde
grafiek te beschrijven, heb je immers andere termen nodig. We illustreren dit aan de
hand van Leila.
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Fragment 56: Antwoord en toelichting Leila vraag B
64
*LEI:
nou hij stijgt sneller.
65
*LEI:
hij stijgt veel rechter.
66
*OND:
waar is dat dan?
67
*LEI:
hier gaat hij langzaam warmer.
68
*OND:
ja.
69
*LEI:
warm water.
70
*LEI:
en dan veel sneller.
71
*OND:
oh ja.
72
*OND:
ja.
73
*OND:
dat zal wel goed zijn dan.
74
*LEI:
#5 0.
75
%com:
schrijft.
76
*OND:
hoe komt dat dan dat ie sneller stijgt?
77
*LEI:
omdat hij ook de koudwaterkraan opent.
78
*LEI:
dan eh # komt er wel ## meer water.
79
*OND:
oh ja.
80
*OND:
okee.
In regel 64 en 65 antwoordt Leila door het sneller stijgen van de grafiek te benoemen en
zo te refereren aan het graphic model. Als de onderzoeker haar in regel 66 vraagt om dit
antwoord toe te lichten, refereert Leila aan het problem situation model: eerst om het eerste stijgende lijnstuk te duiden (in regel 67: ‘langzaam warmer’) en daarna ook om het
tweede sneller stijgende lijnstuk te beschrijven (in regel 77 en 78) ‘meer water’. We zien
daarbij ook een verschuiving van de wiskundige termen die Leila gebruikt om aan het
graphic model te refereren, naar dagelijkse termen om het problem situation model te
beschrijven.
Tot slot zien we nog een derde manier waarop leerlingen hun antwoord verwoorden:
C. Leerlingen die bij het antwoorden zowel aan het graphic model als aan het problem
situation model refereerden, parafraseren tijdens het toelichten dit antwoord en blijven
dan dus zowel aan het graphic model als aan het problem situation model refereren.
In de vorige paragraaf zagen we dat al bij Stahin, zie Fragment 51. Een ander voorbeeld
vinden we bij Claudia.
Fragment 57: Antwoord en toelichting Claudia op vraag B
97
*CLA:
omdat hij eh ## hier eerst langzaam gaat.
98
*OND:
hmh
99
*CLA:
dat is blijkbaar de warm # waterkraan.
100 *CLA:
en als de koudwaterkraan ongeveer hiereh aan het lopen is.
101
*OND:
hm.
102 *CLA:
gaat hij opeens heel hard omhoog.
103
*OND:
jaja.
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104

*OND:

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

*CLA:
*OND:
*CLA:
*OND:
*CLA:
*OND:
*CLA:
*OND:
*OND:
*CLA:
%com:
*OND:
*CLA:
*OND:
*CLA:
%com:

waarom denk je dat eerst <wa> [///] # alleen de warmwaterkraan is
dan?
omdat eh dat een beetje langzaam gaat.
ja.
en als er dan nog iets bij komt.
ja.
dan gaat hij hoger.
jaja, huh, maar waarom gaat het dan bij de koudwaterkraan hoger?
eh ## dan heb je twee kranen open staan.
oh ja natuurlijk, ja.
ja.
#13 0.
schrijft
en hoe kun je dat nou <z> [/] zien in de grafiek?
hij gaat stijgen.
oh stijgen jaja.
#7 0.
schrijft verder

Claudia zien we in haar antwoord meteen refereren aan het problem situation model (zie
regel 100). Ze komt in feite vanuit het problem situation model tot haar antwoord in regel
102, waarmee ze naar het graphic model verwijst. Als de onderzoeker haar in regel 104
vraagt om haar antwoord te toelichten zien we dat Claudia naar beide interpretatiemodellen blijft verwijzen. In regel 107 naar het problem situation model, in regel 109 naar het
graphic model, en in regel 111 weer naar het problem situation model om ten slotte te
besluiten met een verwijzing naar het graphic model.
Bij de leerlingen die tijdens het antwoorden al aan beide interpretatiemodellen refereerden en dat tijdens het toelichten ook deden, zien we in hun toelichting veelal een verschuiving van dagelijks taalgebruik naar meer wiskundig taalgebruik. We zien dat ook
hierboven in het fragment van Claudia: zij gebruikt tijdens het antwoorden dagelijks taalgebruik om haar antwoord te formuleren, maar licht haar antwoord toe door gebruik te
maken van een combinatie van wiskundig en dagelijks taalgebruik.
Tabel 53 bevat een samenvatting van de gevonden resultaten met betrekking tot het verwijzen naar interpretatiemodellen door succesvolle leerlingen tijdens het antwoorden en
toelichten van hun antwoord.
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Tabel 53

Samenvatting van het type taalgebruik van alle uitingen tijdens het toelichtinggedrag
bij vraag B van succesvolle leerlingen, met informatie over het interpretatiemodel
waarnaar verwezen wordt (graphic model-GM, problem situation model-PSM):
wi-wiskundig, da-dagelijks, da(i)-dagelijks indexicaal, ont-ontbreekt,
com-combinatie da/wi

Leerling

GM

PS

Lijnstuk

Assad
Benno
Claudia
Danny
Hennia
Leila
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Stahin

181

Patroon

wi

da

A
A
C
B
B
B
B
C
A
C
C

1

1
3
2

Totaal

1

Kenmerk
da(i)

wi

2
1

2
2
2
4
2

da

da(i)

2
3
1

1

2

20

ont

1

1

0

2

2
1

5

5

10

ont

da

1

2
2
1
2
1
2

1

2
1
2
1
1
2

1
1
1

com

2

8

3
1
2

14

Als we deze resultaten vergelijken met het antwoordgedrag van de leerlingen (vergelijk
Tabel 51 op pagina 174), dan zien we leerlingen ook tijdens het toelichten voornamelijk
dagelijkse termen gebruiken om aan het lijnstuk te refereren. Bij het beschrijven van het
kenmerk zien we echter een duidelijke verschuiving van dagelijkse termen naar wiskundige termen. Bij het antwoorden zagen we dat alleen Assad, Hennia en Leila de ideale
wiskundige termen ‘stijgt sneller’ gebruikten. Bij het toelichten zien we ook Martijn,
Meryem en Stahin deze termen gebruiken. Martijn en Meryem gebruikten tijdens het
antwoorden nog een combinatie van wiskundig en dagelijks taalgebruik en maken hun
taalgebruik in de toelichting daarmee formeler. Een voorbeeld van een leerlingen die
zowel tijdens het antwoorden als tijdens het toelichten van dezelfde middelen gebruik
blijft maken, is Benno. Hij verwijst beide keren alleen naar het graphic model (patroon
A) en gebruikt daarvoor een combinatie van dagelijkse en wiskundige termen, waarbij hij
de dagelijkse termen het meest gebruikt.
Toelichtinggedrag van niet-succesvolle leerlingen bij vraag B
Zoals gezegd zijn er bij deze taak ook vijf leerlingen die enige problemen hebben met het
verwoorden van hun antwoord. We zullen aan de hand van een voorbeeld bespreken hoe
die leerlingen in de toelichtingfase reageren.
Fragment 58: Antwoord en toelichting Tatjana op vraag B
172
*TAT:
als ook de koudwaterkraan opengaat, loopt het bad sneller vol.
173
*TAT:
waaraan kun je dat zien?
174
*TAT:
ehm.
175
*TAT:
de lijn die gaat omhoog?
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176
177
178
179
180

*TAT:
*OND:
*TAT:
*OND:
*TAT:

181
182
183
184

*OND:
*TAT:
*OND:
*TAT:

#1_4 0.
jja.
zo.
maar <die lijn gaat toch> [>] al de hele tijd omhoog.
ja maar <nou gaat ‘ie wat> [>] sneller omhoog <gaat> [>] ‘ie wat
rechter.
<oooh> [<].
denk dat ‘ie wat sneller omhoog gaat.
jaja ja.
#21 0

We zien dat Tatjana tijdens het antwoorden in regel 175 refereert aan het graphic model.
Op grond van haar taalgebruik kunnen we echter niet concluderen of ze aan het eerste
stijgende lijnstuk of aan het tweede stijgende lijnstuk refereert, omdat ze hiermee niet
het verschil in stijging ten opzichte van het eerste lijnstuk uitdrukt. Daarom hebben we
gesteld dat ze niet-succesvol is in haar antwoord. Als de onderzoeker haar in regel 179
een kritische vraag stelt waardoor Tatjana duidelijk wordt gemaakt dat haar antwoord niet
goed is, herstelt Tatjana haar antwoord en drukt ze wel de gewenste vergelijking met het
eerste lijnstuk uit. We zien dit patroon ook bij de andere leerlingen. Alle vijf de leerlingen
blijken uiteindelijk in de toelichtingfase in staat om alsnog een succesvol antwoord te
geven.
Wat betreft het interpretatiemodel waar deze leerlingen in hun toelichting aan refereren
zien we dat alle vijf de leerlingen tijdens het antwoorden refereren aan het graphic
model, en dat vervolgens twee van hen dat in de toelichting blijven doen en dat drie van
hen in hun toelichting ook refereren aan het problem situation model.
Wat betreft het type taalgebruik dat de leerlingen hanteren valt op dat sommige leerlingen
uiteindelijk wel succesvol zijn in het toelichten van hun antwoord, maar – net zoals we bij
de succesvolle leerlingen constateerden – daarbij geen wiskundige termen gebruiken.
Wat betreft de kwaliteit van de uitingen in de toelichting valt overigens op dat twee leerlingen (Barbara en Oumnia) vasthouden aan hun aanvankelijk verwoorde uiting ‘de grafiek stijgt’. We zien dit bijvoorbeeld in het volgende fragment.
Fragment 59: Antwoord en toelichting Oumnia op vraag B
64
*OUM:
#1 omdat het grafiek stijgt.
65
*OND:
#1_4 ja.
66
*OND:
waar zie je dat aan?
67
*OUM:
#6_7 0.
68
*OND:
hoe zie je dat de eh grafiek sneller, ik bedoel w w wat +...
69
*OUM:
hij gaat recht om, hij gaat recht naar boven.
70
*OND:
jaa maar dat doet hij hier toch ook?
71
*OND:
dat doet ‘ie eigenlijk toch de hele tijd al?
72
*OUM:
#2 maar hij ja, hij gaat lang, hij blijft langer (boven) zeg maar
73
*OND:
ja ja.
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74
75
76
77
78
79
80
(…)
133

*OND:
*OND:
*OND:
*OUM:
*OND:
*OUM:
*OND:

nee ik weet het niet hoor.
<hij gaat> [///] het bad loopt sneller vol.
kunnen we dat zien aan de grafiek dat het bad sneller volloopt?
#2 ja.
ja?
want eh de grafiek stijgt.
ja.

*OUM:

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

*OND:
*OND:
*OND:
*OUM:
*OUM:
*OND:
*OND:
*OND:
*OND:
*OUM:
*OND:
*OUM:
%com:

#1_6 misschien dat ‘ie het bad e:h het koud water e:h harder laat
lopen.
#1_5 ja ja ja ja.
en, kun je dat zien?
#1 dat het harder gaat lopen?
°ja, omdat het° stijgt.
meer dan het warme water.
dat is het.
kijk want je kunt ook zeggen #1 het bad loopt sneller vol.
en dat komt omdat het +/?
kun je dat kun je zien omdat het +/?
omdat het sneller gaat st/ omdat het sneller stijgt.
sneller stijgt, ja.
#12_5 0.
schrijft.

183

We zien dat Oumnia tijdens het antwoorden niet duidelijk refereert aan het tweede stijgende lijnstuk en daarbij ook geen vergelijking maakt met het eerste lijnstuk. In haar toelichting zien we dat ze deze vergelijking in regel 138 wel maakt. Op grond hiervan
kunnen we concluderen dat ze uiteindelijk wel succesvol is in haar toelichting, maar dat ze
hierbij wel een incomplete term blijft gebruiken. In regel 143 verwoordt Oumnia uiteindelijk haar antwoord succesvol door gebruik te maken van de ideale wiskundige termen.
We vatten de gevonden resultaten samen met betrekking tot het taalgebruik dat de leerlingen hanteren bij het toelichten van hun antwoord.
Deze niet-succesvolle leerlingen bleken tijdens het antwoorden niet-succesvol omdat ze
niet het kenmerk ‘sneller stijgen’ verwoorden, maar alleen het kenmerk ‘stijgen’ (zie
kolom ‘stijgen’) benoemen. In hun toelichting zien we een aantal leerlingen dit nog
steeds doen, maar we zien ook dat ze uiteindelijk allemaal proberen het ‘sneller stijgen’
(kolom ‘sneller stijgen’) te verwoorden. Daarbij wordt weinig gebruik gemaakt van wiskundige termen. Alleen Oumnia gebruikt daarbij de ideale termen. De meeste leerlingen
gebruiken dagelijks taalgebruik, of gebruiken een combinatie van wiskundige en dagelijkse termen.
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Tabel 54

Samenvatting van het type taalgebruik van alle uitingen tijdens het toelichtinggedrag
bij vraag B van niet-succesvolle leerlingen, met informatie over het interpretatiemodel
waarnaar verwezen wordt (graphic model-GM,problem situation model-PSM):
wi-wiskundig, da-dagelijks, da(i)-dagelijks indexicaal, ont-ontbreekt,
com-combinatie da/wi
GM

PSM

lijnstuk

kenmerk

Leerling

stijgen
wi

da

da(i)

wi

Barbara
Erik
Oumnia
Patricia
Tatjana

3

5
2
4
3
2

2
1
1
1

3

Totaal

5

16

5

6

5.4

1
1

sneller stijgen
da

ont

wi

da

com

ont

da

1
1

3
1
2
2

5

1

6
1
3
1
1
12

5

1
2
1

1
1

1

1

2
1

8
1

8

Resultaten deelvraag D: de grafiek daalt

5.4.1 Het verwoorden van het antwoord op vraag D
Bij deze deelvraag moeten de leerlingen antwoord geven op de vraag ‘Na een tijdje wordt
de stop uit het bad getrokken. Hoe kun je dat zien? Hoe laat is dat?’ Ook bij deze vraag wordt
leerlingen dus gevraagd om de beschreven situatie te koppelen aan de grafiek.
Ze moeten voor het beantwoorden van deze vraag dus het concept dalen in combinatie
met een verwijzing naar de grafiek hanteren en het moment waarop dit dalen in de grafiek begint benoemen. Om het eerste deel van de vraag succesvol te beantwoorden, moeten leerlingen dus het ‘graphic model’ beschrijven, uitgaande van de problem-text zoals
die in de opgave staat. In Figuur 6 op 157 zijn de verschillende interpretatiemomenten
van de tekst en grafiek gevisualiseerd.
Bij de eerste deelvraag moeten leerlingen het kenmerk van het dalende lijnstuk noemen
en bij het tweede deel van de vraag moeten ze het assenstelsel goed aflezen. We illustreren dit aan de hand van een fragment van Tatjana.
Fragment 60: Antwoord Tatjana vraag D
220 *TAT:
#1 ehm je kunt het zien aan ehm dat ehm #2 dat ehm lijn die daalt.
221
*OND:
ja.
222 *TAT:
‘n ’t is om +...
223
*TAT:
#4 iets acht uur, acht uur zesentwintig of zo.
We zien hier dat Tatjana in regel 220 eerst antwoord geeft op het eerste deel van de vraag
en vervolgens in regel 223 het antwoord op de tweede deelvraag formuleert. In het kader
van deze analyse beperken we ons tot het antwoord op de eerste deelvraag. We zullen dus
de uitingen die het antwoord op de tweede deelvraag betreffen buiten beschouwing laten
in deze beschrijving. Het is overigens ook opvallend dat veel leerlingen tijdens het ant-
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woorden alleen de eerste deelvraag beantwoorden, en de tweede deelvraag lijken te zijn
vergeten. We zien dit bijvoorbeeld bij Martijn.
Fragment 61: Antwoord Martijn vraag D
78
*MAR:
nou eh d.
79
*MAR:
na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken.
80
%com:
leest voor.
81
*MAR:
#1 eh hoe kun je dat aan de grafiek zien?
82
*MAR:
eh.
83
*MAR:
je ziet dan in één keer dat ie heel hard naar eh beneden daalt.
84
*OND:
hm.
85
*MAR:
daarom gaat de stop eruit.
86
*OND:
hmhm.
87
*MAR:
#13 0.
88
*MAR:
ehmm
89
*OND:
hebben we alles beantwoord?
90
*MAR:
#1 oh nee hoe laat eh is dat?
91
*MAR:
nou # dattie eh das ongeveer eh +...
92
*MAR:
#3 das net er tussen in.
93
*MAR:
ik denk eh acht uur zevenentwintig ongeveer.
94
*OND:
ja.
We zien dat Martijn hier succesvol antwoord geeft op de eerste deelvraag, maar dat hij de
tweede deelvraag over het hoofd ziet. Als de onderzoeker hem op deze vraag wijst in regel
89, heeft hij geen moeite het antwoord te formuleren.
Verder zien we dat een aantal leerlingen duidelijk problemen heeft met deze vraag (zie
ook hoofdstuk 4 in dit proefschrift). Leila is één van de leerlingen die problemen heeft.
Fragment 62: Antwoord Leila vraag D
96
*LEI:
nou dan blijft ie constant.
97
*OND:
oh ja.
98
*LEI:
dat is hier.
99
*LEI:
dat is dan tien over acht.
100 *LEI:
vijf minuten gaat ie stijgen en dan blijft ie constant.
101
*OND:
jaja.
We zien dat Leila refereert aan een verkeerd moment in de grafiek: ze wijst het moment
aan waarop de grafiek constant loopt. Ze leest hierbij wel het juiste moment op de grafiek
af: de grafiek begint inderdaad om tien over acht constant te lopen. Haar probleem zit
dus in het begrip van de deelvraag. We komen hier op dit onbegrip nog terug in paragraaf
over het toelichtingsgedrag van niet-succesvolle leerlingen bij vraag D, zie 5.4.2. In Tabel
55 vatten we de resultaten op succesvolheid voor alle leerlingen samen:
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Tabel 55

Resultaten van de leerlingen op vraag D1 en D2

NAAM

vraag D1: dalen

vraag D2: tijdstip

Assad
Barbara
Benno
Claudia
Danny
Erik
Hennia
Leila
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Oumnia
Patricia
Stahin
Tatjana

succes
geen succes
succes
succes
[geen] succes
succes
succes
geen succes
succes
succes
succes
succes
geen succes
succes
succes
succes

[ontbreekt]
geen succes
[ontbreekt]
[ontbreekt]
succes
succes
succes
geen succes
succes
[ontbreekt]
succes
[ontbreekt]
[ontbreekt]
[ontbreekt]
succes
succes

Uit Tabel 55 kunnen we afleiden dat 9 leerlingen spontaan een antwoord op beide deelvragen geven en dat 6 leerlingen alleen op deelvraag D1 een antwoord formuleren.
Zoals gezegd zullen we ons hier vooral richten op het verwoorden van het antwoord op de
eerste deelvraag D1. We zien hier dat 12 van de 16 leerlingen succes hebben op deze
vraag, waarvan er 3 een kleine aanmoediging van de onderzoeker nodig hebben. We zien
dit bijvoorbeeld bij Meryem.
Fragment 63: Antwoord Meryem vraag D
278 *MER:
#2 ehm, wordt om eh #3 acht uur vijfentwintig.
279 *OND:
hoe kun je dat zien dan? (herhaalt vraag)
280 *MER:
dat ‘ie daar opeens leegloopt.
281
*OND:
ooh.
We zien dat Meryem eerst antwoord geeft op de tweede deelvraag. De onderzoeker herhaalt daarom in regel 279 de vraag uit de opgave, waarop Meryem meteen het juiste antwoord geeft. Deze interruptie van de onderzoeker hebben we om die reden niet zozeer als
een scheidslijn tussen het antwoorden en toelichten opgevat, maar eerder als een aanmoediging voor het verwoorden van het antwoord.
Antwoordgedrag van succesvolle leerlingen bij vraag D
Leerlingen die succesvol zijn, laten in hun verwoording zien dat ze begrepen hebben dat
de grafiek gaat dalen. In Tabel 56 geven we een overzicht van de formuleringsaspecten
van de uitingen die leerlingen gebruiken om naar het dalen in de grafiek te verwijzen.
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leerling
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Samenvatting van de resultaten: het antwoordgedrag bij vraag D van succesvolle
leerlingen(referenties dalende lijnstuk in de grafiek)
uiting

formuleringsaspecten
graphic model
lijnstuk

oordeel
problem
situation

kenmerk
dalen

Assad
Benno

Claudia

Erik
Hennia

Maktoub
Martijn

Meryem
Nirmala

Patricia

Stahin

Tatjana

omdat hij gaat dalen
deze streep
gaat de stop d'r uit
gaat ie steeds zakken zo
wordt de stop d'r uit getrokken
dan gaat ie naar beneden
ie naar beneden gaat
dat duurt maar heel kort
omdat ie naar beneden gaat
ik denk dat het hier is
tussen 8:25 en 8:30
dan wordt de stop er uit
getrokken
dan loopt het water er uit
steeds minder water
daarna daalt het
(dan begint) dat
in één keer dat ie heel hard
naar eh beneden daalt
daarom gaat de stop eruit
daar opeens leegloopt
hier aan zien
die water hier wat naar
beneden gaat
hij heel erg naar beneden daalt
hier daalt hij weer helemaal
naar beneden
het water er uit loopt
want anders blijft het water er
wel in
de grafiek daalt
als de bak leegloopt
hier zakt ie
daalt 'ie weer sneller
hier daalt 'ie
en hier nu daalt 'ie
is 'ie aan het dalen .
lijn die daalt.

dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks (i)
-

wiskundig
dagelijks (i)
dagelijks
dagelijks
schools
dagelijks
schools
-

dagelijks
dagelijks
dagelijks

ideaal
compleet
compleet
compleet
compleet
compleet
compleet
compleet
compleet
compleet
compleet
compleet

dagelijks
dagelijks

wiskundig
dagelijks (i)
wiskundig

dagelijks
dagelijks
-

compleet
compleet
ideaal
compleet
overcompleet

-

dagelijks (i)
-

dagelijks
dagelijks
dagelijks

compleet
compleet
compleet
compleet

dagelijks
dagelijks

wiskundig
wiskundig

-

overcompleet
overcompleet

-

-

dagelijks
dagelijks

compleet
compleet

wiskundig
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks

wiskundig
dagelijks
wiskundig
wiskundig
wiskundig
wiskundig
wiskundig

dagelijks
-

ideaal
compleet
compleet
ideaal
ideaal
ideaal
ideaal
ideaal

Na deze samenvatting van de resultaten voor de verwijzing naar het concept ‘dalen’ in
vraag D, zullen we ingaan op de verschillende formuleringsaspecten. Als we de resultaten
die in deze tabel zijn samengevat bekijken, dan zien we wat betreft het gebruikte interpretatiemodel dat leerlingen inderdaad naar het graphic model verwijzen, wat noodzakelijk is om succesvol te zijn op deze vraag. Net als bij vraag B zien we ook hier dat
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sommige leerlingen aan het problem situation model refereren. Een voorbeeld hiervan
zien we in het fragment van Benno.
Fragment 64: Antwoord Benno op vraag D
74
*BEN:
even kijken.
75
*BEN:
#6_5 e:h.
76
*BEN:
#1_5 even kijken, aan deze streep, kun je dat zien +...
77
*OND:
ja.
78
*BEN:
want eh, het blijft staan.
79
*OND:
hmhm.
80
*BEN:
en daarna wordt ie eh weer eh, ja +...
81
*BEN:
gaat de stop d’r uit en dan gaat ie steeds zakken zo.
82
*OND:
jaja ja.
We zien dat Benno verwijst naar het graphic model in regel 76: met de uiting ‘deze
streep’ refereert hij aan de lijn in de grafiek. In regel 81 licht hij dit antwoord spontaan
toe door uit te leggen dat op dat moment de stop uit het bad wordt getrokken. Met deze
laatste uiting verwijst hij naar de geïnterpreteerde grafiek, het problem situation model.
Leerlingen die tijdens het antwoorden al aan het problem situation model refereren, kunnen dat doen nadat ze naar het graphic model verwijzen of voordat ze naar het graphic
model verwijzen. Het eerste zien we in het hierboven gepresenteerde fragment van
Benno. Hij verwoordt eerst zijn antwoord vanuit het graphic model en geeft vervolgens
zelf al een verantwoording vanuit het problem situation model. De andere volgorde zien
we bijvoorbeeld bij Claudia.
Fragment 65: Antwoord Claudia op vraag D
139
*CLA:
nou <het is> [///] <hij wor> [///] hij blijft eerst eh +...
140 *OND:
hmhm.
141
*CLA:
gelijk en dan eh betekent dat dat ie vol is.
142
*OND:
ja.
143
*CLA:
en dan ehm # dan wordt de stop d’r uit getrokken, want dan gaat ie
naar beneden.
144
*OND:
jaja.
145
*CLA:
(dan) zie je dat zo dat ie naar beneden gaat.
146 *OND:
jaja.
147
*CLA:
dat duurt maar heel kort, zo te zien.
Bij Claudia zien we dat ze eerst refereert aan het problem situation model en vanuit deze
interpretatie pas aan het graphic model refereert.
Dat relatief veel leerlingen al tijdens het verwoorden hardop een verantwoording geven
vanuit het problem situation model, is misschien te verklaren vanuit het feit dat leerlingen voor het beantwoorden van deze vraag een ‘sprong’ moeten maken in de grafiek.
Ze moeten namelijk zelf bedenken dat René eerst een tijdje in bad zit, voor hij de stop uit
het bad trekt. Met andere woorden: leerlingen hebben waarschijnlijk de voorkeur hardop
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redenerend tot een antwoord te komen: ze kennen eerst betekenis toe aan het constante
lijnstuk in de grafiek, voor ze het dalende lijnstuk kunnen koppelen aan het leeglopen
van het bad of voelen de noodzaak om eerst de situatie te benoemen die het gevolg is van
het ‘uit het bad trekken van de stop’.
Slechts één leerling, namelijk Meryem, refereert bij het antwoorden slechts aan het problem situation model en niet aan het graphic model. Dit is opvallend, omdat in de vraag
wel gevraagd wordt ‘hoe kun je dat aan de grafiek zien? waarbij verondersteld wordt dat
leerlingen in hun antwoord refereren aan het graphic model. Meryem is echter wel als
‘succesvol’ gelabeld omdat ze wel naar het juiste lijnstuk verwijst.
Als we kijken naar het type taalgebruik dat leerlingen hanteren als ze naar het concept
‘dalen’ verwijzen (zie Tabel 56), dan zien we dat leerlingen het meest dagelijkse termen
gebruiken, mede omdat ze vaak aan het problem situation model refereren. De ideale
wiskundige term wordt regelmatig gebruikt. Daarnaast zien we dat leerlingen soms een
indexicaal middel inzetten in hun dagelijks taalgebruik en wordt schools taalgebruik
gehanteerd om aan de assen te refereren.
We zien dat 6 van de 12 leerlingen de ideale wiskundige term ‘dalen’ gebruiken. Leerlingen die deze term niet gebruiken, zien we gebruik maken van dagelijkse termen. Dat
zien we bijvoorbeeld bij het hierboven gepresenteerde fragment van Benno. Benno’s taalgebruik is heel informeel: hij heeft het over ‘deze streep, die gaat steeds zakken zo’. Hoewel hij dus conceptueel het juiste antwoord geeft, is zijn type taalgebruik niet als ideaal te
typeren. Het lijkt erop dat deze voorkeur voor dagelijkse termen te verklaren is uit het feit
dat de grafiek een dagelijkse situatie representeert (gerepresenteerd in het problem
situation model) waarin ook een daling voorkomt: het water en de grafiek gaan beide naar
beneden. Er zou dus een sturende werking van de wiskundetaak uit kunnen gaan op het
type taalgebruik dat leerlingen kiezen.
Er moet overigens worden opgemerkt dat we bij 2 van de 12 leerlingen ook zien dat ze de
term ‘dalen’ gebruiken, maar dat we bij deze leerlingen de kwaliteit van hun uitingen als
‘overcompleet’ hebben gelabeld. Deze leerlingen maken een combinatie tussen het wiskundige ‘dalen’ en het dagelijkse ‘beneden’, waardoor er afbreuk wordt gedaan aan de
adequaatheid van het antwoord. Een voorbeeld zien we bij Patricia:
Fragment 66: Antwoord Patricia op vraag D
82
*PAT:
nou ehm #2.
83
*PAT:
ik denk dat ik dat aan de grafiek kan zien omdat hij dan weer heel
erg naar beneden
84
daalt.
85
*PAT:
hier daalt hij weer helemaal naar beneden.
86
*OND:
ja ja.
87
*PAT:
dus ik denk dat dan het water er uit loopt.
88
*PAT:
want anders blijft het water er wel in.
89
*OND:
ja ja, ja ja.
90
*PAT:
dus ehm de grafiek daalt.
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Patricia gebruikt hier in regel 83 en regel 85 de combinatie van ‘dalen’ met de termen
‘naar beneden’. Omdat Patricia uiteindelijk in regel 90 wel alleen gebruik maakt van het
woord ‘dalen’ lijkt het alsof ze de toevoeging ‘naar beneden’ vooral maakt om het neergaan van de lijn in de grafiek te benadrukken.
We vatten de resultaten van het antwoordgedrag met betrekking tot het type taalgebruik
dat de leerlingen hanteren samen in Tabel 57.
Tabel 57

Leerling

Samenvatting van het type taalgebruik van alle uitingen tijdens het antwoordgedrag
bij vraag D van succesvolle leerlingen, met informatie over het interpretatiemodel
waarnaar verwezen wordt (graphic model-GM,problem situation model-PSM):
wi-wiskundig, da-dagelijks, da(i)-dagelijks indexicaal, ont-ontbreekt,
com-combinatie da/wi
GM

PS

Lijnstuk
wi
Assad
Benno
Claudia
Erik
Hennia
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Patricia
Stahin
Tatjana
Totaal

Kenmerk

da

da(i)

1
1
3
1

1

ont

wi

da

da(i)

sch

1

1

1
1

2
5
1
16

2

1

1
1

1

3

1

1
1
2
2
1

3

12

1
1
1

1
1

1
1

da

1
2
1

1
1

ont

2

3
4
1

1

11

4

2

2

In deze tabel zien we dat bijna alle succesvolle leerlingen tijdens het antwoorden dagelijkse termen gebruiken om naar het lijnstuk te verwijzen en dat de helft van de leerlingen de wiskundige term ‘dalen’ gebruikt om het kenmerk van dat lijnstuk te
beschrijven. Dit in tegenstelling tot onze eerdere bevindingen bij vraag B, waar slechts
drie leerlingen de (ideale) wiskundige termen al tijdens het antwoorden gebruikten.
Antwoordgedrag van niet-succesvolle leerlingen bij vraag D
Naast de succesvolle leerlingen, hebben we ook geconstateerd dat een aantal leerlingen
niet-succesvol was bij het verwoorden van het antwoord (zie Tabel 58). Een aantal van deze
leerlingen bleek niet-succesvol te zijn, omdat ze de vraag niet goed begrepen (zie ook
hoofdstuk 4 van dit proefschrift). Zij gaven in feite geen antwoord op de gestelde vraag en
refereerden daarom niet aan het dalende lijnstuk, noch aan het kenmerk daarvan. In
Tabel 58 kunnen we dus geen resultaten voor deze leerlingen opnemen, omdat ze het
concept ‘dalen’ niet verwoorden:
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Tabel 58
leerling

Samenvatting van de resultaten: het antwoordgedrag bij vraag D van nietsuccesvolle leerlingen (referenties naar dalende lijnstuk in de grafiek)
uiting

formuleringsaspecten
graphic model

Barbara
Danny

Leila
Oumnia
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dan gaat de lijn weer naar beneden
lopen
steil .
-

oordeel
problem
situation

lijnstuk

kenmerk dalen

dagelijks

dagelijks

-

compleet

-

dagelijks
-

-

compleet
-

Het eerste wat opvalt bij het bestuderen van deze tabel is dat slechts één van de vier nietsuccesvolle leerlingen tijdens het antwoorden het concept ‘dalen’ hanteert. De andere
drie leerlingen verwijzen niet naar het dalende lijnstuk, doordat ze de wiskundetaak niet
goed begrepen hadden.
Bij de niet-succesvolle leerlingen neemt Danny een uitzonderingspositie in. Zie Fragment 67:
Fragment 67: Antwoord Danny op vraag D
102 *DAN:
dat is om #1 ongeveer acht uur zevenentwintig.
103
*OND:
ja.
104 *DAN:
want dan eh gaat de lijn weer naar beneden lopen, steil.
105
*DAN:
en dan, komt er minder water uit.
106 *DAN:
uit de kraan.
107
*OND:
oh ja.
108 *DAN:
in liters
In regel 104 verwoordt Danny succesvol zijn antwoord op de vraag. Hij verwijst daarbij
naar het graphic model en kiest voor een dagelijks type taalgebruik. In regel 105 verantwoordt hij dit antwoord meteen, zonder het verzoek daartoe van de onderzoeker te hebben
gekregen. Hij verwijst naar het problem situation model, maar uit deze uiting blijkt dat hij
het dalende lijnstuk in de grafiek verkeerd heeft geïnterpreteerd. Hij geeft dus spontaan
een verkeerde verantwoording op een succesvol antwoord. Hiermee is hij – ondanks een
aanvankelijk succesvol antwoord – toch tijdens de antwoordfase niet-succesvol.
Of en hoe de andere niet-succesvolle leerlingen uiteindelijk het concept ‘dalen’ hanteren,
zullen we bekijken in de volgende paragraaf, waarin de uitingen van de leerlingen
beschreven worden na het verzoek om toelichting van de onderzoeker.
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5.4.2 Het toelichten van het antwoord op vraag D
In de vorige paragraaf hebben we onderzocht of leerlingen in hun antwoord op de eerste
vraag van vraag D (‘hoe kun je dat zien?’) het concept ‘dalen’ hanteren en hebben we hun
uitingen geanalyseerd met betrekking tot het interpretatiemodel waarnaar de leerlingen
verwijzen, het type taalgebruik dat ze hanteren en de kwaliteit van de uitingen. In deze
paragraaf zullen we onderzoeken hoe ze deze antwoorden toelichten, nadat de onderzoeker hen daar naar vraagt. We kijken opnieuw alleen naar de uitingen die betrekking hebben op het concept ‘dalen’ (dus die de toelichting van de eerste vraag van deelvraag D
betreffen).
We zullen eerst de resultaten in het toelichtinggedrag van de leerlingen bespreken die tijdens het antwoorden als ‘succesvol’ zijn gekarakteriseerd en daarna ingaan op de ‘nietsuccesvolle’ leerlingen.
Toelichtinggedrag van succesvolle leerlingen bij vraag D
Bij het analyseren van het toelichtinggedrag van de leerlingen, moeten we ons realiseren
dat een aantal leerlingen al tijdens het antwoorden een toelichting heeft gegeven op hun
antwoord. Zij refereerden bij het antwoorden niet alleen aan het graphic model, maar
ook aan het problem situation model om hun antwoord te verklaren (zie paragraaf 5.4.1).
Omdat we het onderscheid in de interactionele activiteiten ‘antwoorden’ en ‘toelichten’
gemaakt hebben op basis van de interventie van de onderzoeker, kunnen we verwachten
dat leerlingen die tijdens het ‘antwoorden’ al een verantwoording gegeven hebben op
hun antwoord, tijdens het ‘toelichten’ minder of geen toelichting zullen geven op deze
eerste vraag van deelvraag D, omdat ze dat in feite al gedaan hadden. Deze leerlingen zullen eerder een toelichting geven op de tweede deelvraag.
Een uitzondering bij het analyseren van het toelichtinggedrag vormt Maktoub. De onderzoeker vraagt hem namelijk niet om zijn antwoord toe te lichten:
Fragment 68: Antwoord en toelichting Maktoub vraag D
126 *MAK:
na een tijdje wordt <de> [/] de stop uit het bad getrokken.
127
%com:
3:40 min leest voor
128
*MAK:
# ja # nou?
129 *MAK:
na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken.
130
%com:
leest nogmaals
131
*OND:
oh, dat zal wel e zijn dan # erachter.
132
*MAK:
oh.
133
*MAK:
hoe kun je dat aan grafiek zien?
134
%com:
leest
135
*MAK:
hoe laat is dat?
136
%com:
leest
137
*MAK:
nou, <je kunt aan de grafiek zien dat ie dan bij acht punt
vijfentwintig> [/] je kunt # aan
138
de grafiek # zien # dat het eerst
139
<constant> [/] <constant> [/] # hee ja # constant is.
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140
141
142
143
144

%com:
*MAK:
%com:
*MAK:
%com:
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schrijft en praat heel rustig
en daarna <daalt> [/] # nee # daalt het.
schrijft en praat
dus bij acht punt vijfentwintig begint dat.
schrijft en praat

We zien dat Maktoub, na het formuleren van het antwoord in regel 137, zijn antwoord
meteen begint op te schrijven. De onderzoeker vergeet hem hierbij te onderbreken.
Zodoende kunnen we het toelichtinggedrag van Maktoub niet analyseren.
Van de andere leerlingen zullen we de drie geanalyseerde formuleringsaspecten van
uitingen waarmee naar het concept ‘dalen’ wordt verwezen tijdens het toelichten van het
antwoord verder bespreken. Met betrekking tot het gebruikte interpretatiemodel, zien we
– net als bij het toelichtinggedrag op vraag B – in de toelichting verschillende patronen.
Het eerste patroon zagen we ook bij vraag B:
A. leerlingen die bij het antwoorden alleen aan het graphic model refereerden, gaan tijdens
het toelichten dit antwoord parafraseren (zij blijven dus alleen aan het graphic model
refereren).
We zien dit bij twee leerlingen. Deze leerlingen refereren in hun antwoord alleen aan het
graphic model. Dit zien we duidelijk bij Tatjana:
Fragment 69: Antwoord en toelichting Tatjana vraag D
217
*TAT:
na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken.
218
*TAT:
#1_4 hoe kun je <dat aan g aan> [/] dat aan grafiek zien?
219 *TAT:
hoe laat is dat?
220 *TAT:
#1 ehm je kunt het zien aan ehm dat ehm #2 dat ehm lijn die daalt.
221
*OND:
ja.
222 *TAT:
‘n ’t is om +...
223
*TAT:
#4 iets acht uur, acht uur zesentwintig of zo.
224 *OND:
ja zo ongeveer hè.
225
*OND:
hoe doe je dat dan?
226 *OND:
dan doe je zo’n eh +...
227 *TAT:
nou dan kijk ik gewoon eventjes en dan eh doe ‘k hier bij de puntje
probeer ik hem weer
228 *TAT:
zo recht <mogelijk> [>1] naar beneden te doen, <komt> [>2] ergens
op de zesentwintig.
229 *OND:
<ja> [<1] ja [<2].
230 *OND:
ja ja dat denk ik ook .
231
*TAT:
dus ehm #1_5.
232
*TAT:
acht uur zesentwintig.
233
*OND:
huhu.
234 *TAT:
#1_7 0.
235
%com:
schrijft.
236 *OND:
en hoe kon je dat ook weer zien?
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237
238
239

*TAT:
*OND:
*OND:

240
241
242
243
244
245
246
247
248

*TAT:
*TAT:
*TAT:
*TAT:
*OND:
*TAT:
*OND:
*TAT:
%com:

doordat ehm de eh lijn gaat dalen.
ja
#1 even terugkijken naar de vraag wat moeten we ook weer
antwoorden.
na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken.
hoe kun je dat zien aan grafiek zien?
hoe laat is dat?
je kan het zien #8 aan de lijn +...
huhu.
#4_5 die daalt.
huhu.
#5 0.
schrijft.

Tatjana antwoordt in regel 220 door te refereren aan het graphic model. In haar toelichting – na het verzoek van de onderzoeker daartoe in regel 236 – blijft ze dit antwoord herhalen. Een toelichting vanuit het problem situation model geeft ze dus niet.
We zien dat deze twee leerlingen niet variëren in het type taalgebruik waarmee ze hun antwoord formuleren. In hun verwoording en toelichting gebruiken ze dezelfde bewoordingen. Opvallend is dat deze leerlingen tijdens het antwoorden al wiskundige termen
gebruiken en deze tijdens het toelichten herhalen.
Het tweede en derde patroon dat we bij het toelichtinggedrag op vraag B zagen, zien we
bij het toelichtinggedrag van vraag D weinig terugkomen. Het tweede patroon dat we ook
bij vraag B zagen, luidt:
B. leerlingen die bij het antwoorden alleen aan het graphic model refereerden, gaan tijdens
het toelichten hun antwoord uitbreiden door ook aan het problem situation model te refereren.
Dit patroon zien we allen optreden bij het toelichtinggedrag van Assad op vraag D. Assad
antwoordt door te zeggen ‘aan de grafiek kun je zien omdat hij gaat dalen’. Op verzoek van
de onderzoeker geeft hij als toelichting op dit antwoord deze reactie: ‘betekent dat het water
weggaat’. We zien hier dus een toelichting waarbij hij refereert aan het problem situation
model, terwijl hij in zijn antwoord refereert aan het graphic model.
Het derde patroon zien we ook alleen bij één leerling voorkomen, namelijk bij Nirmala:
C. leerlingen die bij het antwoorden zowel aan het graphic model als aan het problem
situation model refereerden, parafraseren tijdens het toelichten dit antwoord en blijven
dan dus zowel aan het graphic model als aan het problem situation model refereren.
Nirmala zegt tijdens het antwoorden dat je “het hier aan zien kan, omdat die water hier wat
naar beneden gaat”. Ze refereert dus zowel aan het graphic model (‘hier’) als aan het problem situation model (water dat naar beneden gaat). In haar verantwoording blijft ze naar
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beide interpretatiemodellen verwijzen, bijvoorbeeld door ‘dan gaat ‘ie water omlaag’ en
‘uh dat kun je aan de grafiek zien omdat de lijn omlaag gaat’.
Naast de eerder beschreven drie patronen die we ook bij het toelichtinggedrag van vraag
B hebben gezien, zien we drie nieuwe patronen.
D. leerlingen die bij het antwoorden aan zowel het graphic model als aan het problem
situation model refereerden, refereren tijdens het toelichten alleen aan het graphic
model.
Dit patroon komt het vaakst voor tijdens het toelichtinggedrag op vraag D: namelijk vijf
keer. Een voorbeeld zien we bij Hennia:
Fragment 70: Antwoord en toelichting Hennia vraag D
185
*HEN:
<hoe kun je> [/] hoe kun je dat aan de grafiek zien?
186 %com:
leest
187
*HEN:
hoe laat is dat?
188
*HEN:
uhmmm # <kijken> [?].
189 *HEN:
ik denk dat het hier is.
190 *OND:
hmhm.
191
*HEN:
want ik denk hier gaat het water aan en dan zit hij even in het bad
nog.
192 *OND:
hmhm.
193
*HEN:
dan is de kraan zeg maar uit.
194 *HEN:
en dan ongeveer om #2 uhm #.
195
*HEN:
tussen acht uur vijfentwintig acht uur vijfentwintig en acht uur
dertig +...
196 *OND:
hmhm.
197
*HEN:
dan wordt de stop er uit getrokken.
198 *HEN:
want dan loopt het water er uit <en> [>] dan krijg je steeds minder
water.
199 *OND:
<jaja> [<].
200 *OND:
jaja.
201 *OND:
en wat is dan echt het moment dat ie aan de stop trekt dan?
202 *HEN:
eh # ik denk acht uur zesentwintig ongeveer.
203 *HEN:
want hij zit niet precies boven.
204 *OND:
mwaah.
205 *HEN:
<zevenentwintig> [>].
206 *OND:
<ik denk wel dat ze acht uur vijfentwintig bedoelen> [<].
207 *OND:
denk je niet?
208 *HEN:
oh, okee.
209 *OND:
ja, mag wel?
210 *HEN:
okee.
211
*OND:
mwah zoiets.
212
*OND:
dus je moet een lijntje naar beneden trekken vanaf hier zeker?
213
*HEN:
hm?
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214
215
216
217
218
219
220

*OND:
%com:
*HEN:
*HEN:
*OND:
*HEN:
*OND:

je moet een lijntje vanaf hier naar beneden trekken?
herhaalt de vraag
ja.
en dan kom je ongeveer bij zevenentwintig.
okee hoe kun je dat aan de grafiek zien?
eh # omdat de grafiek daalt.
ohja #13.

Tijdens het antwoorden in regel 188 tot en met regel 199 zien we dat Hennia zowel aan
het graphic model refereert (‘hier’ en ‘tussen 8:25 en 8:30 uur’) als aan het problem
situation model (‘dan loopt het water eruit’, ‘steeds minder water’). De onderzoeker vraagt
Hennia eerst de tweede deelvraag toe te lichten (in regel 201) en vervolgens de eerste
deelvraag (in regel 218). Hennia reageert echter nauwelijks op dit tweede verzoek en refereert alleen nog even aan het graphic model. We zien dat ze dan wel voor een ander type
taalgebruik kiest: ze gebruikt nu de wiskundige term. We kunnen dus concluderen dat
leerlingen die tijdens het antwoorden al hebben laten zien hoe ze aan dit antwoord zijn
gekomen, niet de noodzaak voelen om een uitgebreide toelichting te geven. Vandaar dat
deze leerlingen alleen nog aan het graphic model refereren in hun toelichting.
Een vijfde patroon zien we bij één leerling:
E. leerlingen die bij het antwoorden aan zowel het graphic model als aan het problem
situation model refereerden, refereren tijdens het toelichten alleen aan het problem
situation model.
Martijns antwoord luidt: je ziet dan in één keer dat ie heel hard naar eh beneden daalt,
daarom gaat de stop eruit. In zijn toelichting komt hij alleen terug op het problem
situation model: nou eh hier issie vol, en dan eh wordt dan blijft ie een tijdje vol, en dan hier zie
je in een keer het water eruit lopen en als je de stop eruit trekt ..gaat het water eruit.
Tot slot het zesde patroon:
F. leerlingen die zowel bij het antwoorden als bij het toelichten alleen refereren aan het
problem situation model.
We zullen dit patroon illustreren aan de hand van Meryem:
Fragment 71: Antwoord en toelichting Meryem vraag D:
274 *MER:
na een tijdje wordt, wordt de stop uit het bad getrokken.
275
%com:
leest.
276 *MER:
<hoe laat kun> [/] hoe kun je dat aan de grafiek zien en hoe laat is
het?
274 *MER:
#2 ehm, wordt om eh #3 acht uur vijfentwintig.
275
*OND:
ja?
276 *OND:
hoe kun je dat zien dan?
277 *MER:
dat ‘ie daar opeens leegloopt.
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278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

*OND:
*OND:
*MER:
*OND:
*MER:
*OND:
*MER:
*OND:
%com:
*OND:
*MER:
*OND:
*OND:
*MER:
*OND:
*OND:
*MER:
*MER:
*OND:
*OND:
*OND:
*MER:
%com:
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ooh.
#2 dat is leeglopen?
nee.
oh, ja.
nee.
nou, waarom niet dan.
#4 jewel.
nou weet ik het niet meer hoor.
lacht
waarom denk je dat dan?
omdat ‘ie daar een beetje naar beneden gaat.
ja.
en <wat> [/] <wat> [/] wat wordt er dan minder?
het water.
o ja, nou dat is op zich wel logisch dan hè.
#3 dus wat denk je als antwoord?
#1 vijf voor half negen.
vijf voor half negen.
jaja.
ja.
ja, zal wel goed zijn, ja.
#10 0.
schrijft

We zien dat Meryem eerst antwoordt op de tweede vraag in regel 277. Vervolgens moedigt de onderzoeker haar in regel 279 aan om ook op de eerste vraag een antwoord te
geven. Meryem refereert aan het problem situation model en zegt ‘omdat ie daar opeens
leegloopt’. De onderzoeker wil haar vervolgens impliciet uitnodigen om dit antwoord toe
te lichten (in regel 283), maar Meryem raakt daar van in de war en interpreteert de vraag
van de onderzoeker alleen als negatieve feedback. In regel 291 herhaalt ze echter toch
weer haar antwoord en refereert ze opnieuw aan het problem situation model.
Tabel 59 geeft een samenvatting van de gevonden patronen met betrekking tot het verwijzen naar interpretatiemodellen door succesvolle leerlingen tijdens het antwoorden en
toelichten van hun antwoord.
In deze tabel zien we dat nu ook drie andere leerlingen (Benno, Erik en Hennia) wiskundige termen gebruiken. Er zijn echter ook leerlingen die zowel tijdens het antwoorden als
tijdens het toelichten geen wiskundige termen blijken te gebruiken: Nirmala, Claudia en
Meryem gebruiken beide keren geen wiskundige termen. Deze leerlingen zijn dus succesvol in het oplossen van deze vraag in de wiskundeopgave, zonder de wiskundige terminologie te gebruiken.
Wat we hiervoor al geconstateerd hebben in het beschrijven van de patronen zien we ook
terug in deze tabel: er wordt tijdens het toelichten veel minder naar het problem situation
model verwezen dan tijdens het antwoorden. Omdat leerlingen tijdens het antwoorden
daar al aan gerefereerd hebben, zullen ze die behoefte tijdens het toelichten waarschijnlijk niet meer hebben.
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Tabel 59

Samenvatting van het type taalgebruik van alle uitingen tijdens het toelichtinggedrag
bij vraag D van succesvolle leerlingen, met informatie over het interpretatiemodel
waarnaar verwezen wordt (graphic model-GM, problem situation model-PSM):
wi-wiskundig, da-dagelijks, da(i)-dagelijks indexicaal, ont-ontbreekt,
com-combinatie da/wi
GM

Leerling

Lijnstuk
patroon

Assad
Benno
Claudia
Erik
Hennia
Maktoub
Martijn
Meryem
Nirmala
Patricia
Stahin
Tatjana

PS

B
D
D
A
D
E
F
C
D
D
A
Totaal

wi

da
6
2

1
1

1

3

Kenmerk
da(i)

ont

wi

da

2
1
1

4
2

1

4

ont

da
4

1

2
2
1

4

3
1
1
2
17

sch

1
2
1

2

da(i)

1
1
2
4

13

6

5

9

Toelichtinggedrag van niet-succesvolle leerlingen bij vraag D
Zoals we gezien hebben zijn er ook vier leerlingen niet-succesvol bij het beantwoorden
van vraag D. We hebben geconstateerd dat drie van hen het concept ‘dalen’ tijdens het
antwoorden niet hanteren en we hebben daaruit afgeleid dat zij de vraag niet goed begrepen. Eén leerling hanteerde wel het juiste concept, maar gaf daarbij zelf spontaan een
verkeerde toelichting.
Doordat drie leerlingen echt moeite hebben met het begrip van de wiskundetaak, is het
moeilijk zicht te krijgen op de formuleringsaspecten van hun uitingen.
Fragment 72: Antwoord en toelichting Barbara vraag D
212
*BAR:
na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken.
213
%com:
leest voor.
214
*BAR:
hoe kun je dat aan de grafiek zien?
215
%com:
leest voor.
216 *BAR:
hoe laat is dat?
217
%com:
leest voor.
218
*BAR:
hierzo.
219 *BAR:
#2 hier eindigt die lijn.
220 *BAR:
en dan loopt ‘ie hier constant.
221
*OND:
ja.
222 *BAR:
even kijken hoor.
223
*BAR:
#2_4 dat is om tien over acht.
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224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

*OND:
*BAR:
*OND:
*BAR:
*OND:
*BAR:
*OND:
*BAR:
*BAR:
*OND:
*BAR:
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dan gaat de stop het water er allemaal uit?
ja.
hm dat snap ik niet helemaal.
nee wacht hierzo.
ohh.
hier blijft het even denk ik liggen.
huhu.
#1_5 acht vijfentwintig.
gaat ‘ie eruit.
ja ja ja ja ja.
anders klopt het niet.

In dit fragment zien we dat Barbara, op initiatief van de onderzoeker, zichzelf herstelt. Bij
Barbara vindt dit vrijwel meteen plaats na de interruptie van de onderzoeker: ‘nee wacht
hierzo’ (zie regel 227). Daarna licht Barbara haar ‘repair’ toe, maar ze verwoordt uiteindelijk nauwelijks een definitief antwoord. Barbara wijst in de herstelsequentie op het
dalende lijnstuk maar benoemt dit lijnstuk verder niet tijdens het verwoorden. De meeste
leerlingen zien we in hun toelichting uiteindelijk gebruik maken van het wiskundige
woord ‘dalen’. Barbara is de enige leerling die gebruik blijft maken van dagelijkse en
situationele elementen. Zij licht haar antwoord ook nauwelijks toe.
De bron van het onbegrip heeft ook een belangrijke sturende rol bij het formuleringsgedrag van de leerlingen. Danny begreep in eerste instantie de situatie niet goed en geeft
waarschijnlijk daarom in zijn toelichting een uitgebreide demonstratie van zijn begrip
van de grafiek en de situatie. Bij de andere leerlingen lag de bron van het onbegrip in de
vraag: zij begrepen de vraag als ‘wanneer stopt de kraan’. Nadat ze de vraag wel begrepen
hebben, geven ze aan dat het water uit het bad loopt en dat je dat in de grafiek kunt zien
aan het dalen.
In tegenstelling tot de analyses bij vraag B in de vorige paragraaf, waarbij we constateerden dat het feit dat leerlingen geen succes hadden bij het antwoorden vooral een formuleringskwestie was, zien we hier dat niet-succesvolle leerlingen vooral een begripsprobleem
hebben. De leerlingen die geen succes hebben, benoemen allen een ander lijnstuk in
plaats van het dalende lijnstuk. We kunnen dus bij deze vraag constateren dat leerlingen
niet in de problemen komen door hun taalgebruik.
Leerlingen die in de problemen komen door onbegrip van de vraag, zijn uiteindelijk wel
goed in staat een antwoord te formuleren als de bron van het onbegrip is weggenomen.
In Tabel 60 vatten we hun formuleringen samen.
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Tabel 60

Samenvatting van het type taalgebruik van alle uitingen tijdens het toelichtinggedrag
bij vraag D van niet-succesvolle leerlingen, met informatie over het
interpretatiemodel waarnaar verwezen wordt (graphic model-GM,problem situation
model-PSM): wi-wiskundig, da-dagelijks, da(i)-dagelijks indexicaal, ont-ontbreekt,
com-combinatie da/wi
Toelichten
GM

Leerling

wi
Barbara
Danny
Leila
Oumnia
Totaal

PS

Lijnstuk
da

Kenmerk
da(i)

ont
1
1

1
2
1
2

2

wi

da

1
2
1

1

4

1

da(i)

sch

ont

da

1

2
3
1
6

1

12

We zien dat de leerlingen bij het formuleren van hun uiteindelijke antwoord niet vaak
aan het graphic model refereren. De meeste leerlingen beschrijven de dalende lijn door te
verwijzen naar het problem situation model. Misschien dat ze hiermee willen demonstreren dat ze de tekst en de situatie nu wel goed begrijpen.
5.5

Conclusies

In dit hoofdstuk hebben we onderzoek gedaan naar de vraag welk taalgebruik leerlingen
hanteren als ze een antwoord op een deelvraag in een wiskundetaak formuleren en naar
de vraag welk taalgebruik ze hanteren als ze dit antwoord toelichten. We hebben deze vragen onderzocht binnen de context van één wiskundeopgave in het domein ‘grafieken’,
waarbij we alleen gekeken hebben naar de deelvragen waarbij leerlingen het verloop van
de grafiek moesten karakteriseren. Binnen de onderzochte opgave hebben we ons
daarom gericht op deelvraag B en deelvraag D. In deelvraag B werd leerlingen gevraagd
het tweede stijgende lijnstuk te beschrijven en in deelvraag D werd hen gevraagd naar het
dalende lijnstuk.
Eerst hebben we alle uitingen van de leerlingen in de context van de onderzochte deelvragen gecategoriseerd (deelvraag B en D van de centrale wiskundeopgave op pagina 155).
We hebben daarbij drie kernlabels gebruikt (zie Tabel 46 op pagina 167):
• Het wiskundig concept dat in de deelvraag centraal staat (het concept ‘sneller stijgen’ of
het concept ‘dalen’).
• De interactionele handeling waarbinnen de uiting plaatsvindt (antwoorden of toelichten).
• De succesvolheid van de leerling tijdens de antwoordfase (succesvol of niet-succesvol).
Daarna hebben we de uitingen onderzocht op hun formuleringsaspecten en we hebben een
oordeel geveld over de kwaliteit van deze formulering. Bij de formuleringsaspecten hebben we een onderscheid gemaakt naar (zie Tabel 47 op pagina 168):
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Het interpretatiemodel waarnaar in de uiting wordt verwezen: het graphic model of het
problem situation model.
o Als leerlingen naar het graphic model verwijzen, kunnen ze het lijnstuk
benoemen of het kenmerk van dat lijnstuk (stijgen, sneller stijgen of dalen).
Het type taalgebruik dat gebruikt wordt om deze uiting te formuleren: wiskundig, een
combinatie van wiskundig en dagelijks, dagelijks of schools taalgebruik.

Het oordeel hebben we gebaseerd op de vraag of leerlingen met het taalgebruik dat ze
hanteren in hun formulering in staat zijn het gewenste concept te verwoorden. We hebben een onderscheid gemaakt tussen uitingen die ‘ideaal’, ‘compleet’, ‘incompleet’ of
‘overcompleet’ zijn.
Voor uitingen die refereren aan het problem situation model kunnen leerlingen alleen
gebruik maken van dagelijks taalgebruik. Voor uitingen die refereren aan het graphic
model kunnen leerlingen een keuze maken uit verschillende registers. Om naar het lijnstuk te verwijzen kunnen ze gebruik maken van dagelijks of wiskundig taalgebruik. Voor
het typeren van het kenmerk van het lijnstuk kan gebruik gemaakt worden van dagelijks
taalgebruik, wiskundig taalgebruik, een combinatie van dagelijks en wiskundig taalgebruik, en schools taalgebruik. Als leerlingen dagelijks taalgebruik hanteren kunnen ze
daarbij ook gebruik maken van indexicale middelen.
Op basis van de resultaten van de analyses van het antwoordgedrag van de succesvolle leerlingen kunnen we concluderen dat leerlingen bij zowel vraag B als vraag D in hun uitingen voornamelijk aan het graphic model refereren. Dit is conform de verwachting, want
dit wordt de leerlingen ook gevraagd (‘hoe kun je dit in de grafiek zien?). Bij beide vragen
gebruiken leerlingen voornamelijk dagelijkse termen om het lijnstuk in de grafiek te
beschrijven. Ze hebben het dus vaker over ‘hij’ dan over ‘de grafiek’ om het lijnstuk te
duiden. In de karakterisering van het kenmerk van het lijnstuk zien we bij vraag B en D
een opvallend verschil ontstaan. Bij vraag B zien we dat leerlingen nauwelijks wiskundige
termen gebruiken om het ‘sneller stijgen’ uit te drukken. Bij vraag D zien we echter voornamelijk wiskundige termen. Bijna alle leerlingen beschrijven het dalen van de grafiek
met de wiskundige term ‘dalen’. Een verklaring voor dit verschil is wellicht te vinden in
het feit dat het begrip ‘dalen’ eenvoudiger en herkenbaarder voor leerlingen is dan het
begrip ‘stijgen’ of ‘sneller stijgen’. Het begrip ‘dalen’ kunnen leerlingen ook in het dagelijks leven tegenkomen, terwijl het ‘sneller stijgen’ een begrip is dat ze voornamelijk in de
context van de school tegenkomen.
Een ander verschil in het antwoordgedrag van leerlingen bij vraag B en D is dat leerlingen bij vraag D veel vaker aan het problem-situation model refereren dan bij vraag B.
Om het juiste lijnstuk bij vraag D aan te wijzen, moeten leerlingen nieuwe inferenties
maken over de situatie. De leerlingen moeten namelijk beseffen dat René uit de opgave
eerst een tijdje in bad zit, voor de stop uit het bad getrokken wordt. Bij vraag B hoeven
leerlingen geen nieuwe inferenties te maken. Wellicht zijn leerlingen hierdoor bij vraag
D meer geneigd in hun uitingen te refereren aan hun problem situation model.
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We constateren ook een verschil in het antwoordgedrag van de niet-succesvolle leerlingen. Bij
vraag B constateerden we dat niet-succesvolle leerlingen bij deze vraag in de problemen
komen doordat hun formulering niet correct is. Leerlingen moeten bij deze vraag het verschil in stijging van het tweede stijgende lijnstuk ten opzichte van het eerste stijgende
lijnstuk uitdrukken. De niet-succesvolle leerlingen gebruikten in hun antwoord echter
een wiskundige of dagelijkse term waarmee ze het verschil in stijging ten opzichte van
het eerste stijgende lijnstuk niet konden uitdrukken. We kunnen op basis van de analyses
stellen dat we bij deze vijf leerlingen alleen door het verzoek om hun antwoord toe te lichten zicht hebben gekregen op hun begrip van de wiskundetaak. Als we niet verder
gevraagd zouden hebben, was het onduidelijk gebleven of ze de wiskundetaak begrepen
hadden. Bij vraag D bleken leerlingen vooral in de problemen te komen door hun onbegrip van de deelvraag. We konden hier dus geen analyses doen rond de formuleringsaspecten van deze uitingen.
Tijdens het toelichtinggedrag van succesvolle leerlingen bij vraag B en D zien we leerlingen
bij beide deelvragen een verschuiving doormaken. We hebben deze verschuiving in het
interpretatiemodel waaraan de leerlingen refereren tijdens het antwoorden en het toelichten beschreven in patronen. Bij deelvraag B zagen we drie patronen (A, B en C) en bij
deelvraag D onderscheiden we zes patronen (naast A, B en C ook D, E en F).
A. leerlingen die bij het antwoorden alleen aan het graphic model refereerden, gaan
tijdens het toelichten dit antwoord parafraseren (zij blijven dus alleen aan het graphic
model refereren).
B. leerlingen die bij het antwoorden alleen aan het graphic model refereerden, gaan
tijdens het toelichten hun antwoord uitbreiden door ook aan het problem situation model
te refereren.
C. leerlingen die bij het antwoorden aan zowel het graphic model als aan het problem
situation model refereerden, parafraseren tijdens het toelichten dit antwoord en blijven
dan dus zowel aan het graphic model als aan het problem situation model refereren.
D. leerlingen die bij het antwoorden aan zowel het graphic model als aan het problem
situation model refereerden, refereren tijdens het toelichten alleen aan het graphic
model.
E. leerlingen die bij het antwoorden aan zowel het graphic model als aan het problem
situation model refereerden, refereren tijdens het toelichten alleen aan het problem
situation model.
F. leerlingen die zowel bij het antwoorden als bij het toelichten alleen refereren aan het
problem situation model.
Bij vraag B zien we dat leerlingen die eerst nog niet aan het problem situation model refereren, dat bij het toelichten wel doen. Bovendien zien we een verschuiving in het type
taalgebruik waarmee leerlingen aan het graphic model refereren. Leerlingen die eerst
dagelijks taalgebruik hanteerden, zien we bij het toelichten wiskundig taalgebruik of een
combinatie van wiskundig en dagelijks taalgebruik hanteren. Ook bij vraag D zien we
deze verschuiving. De leerlingen refereren bij het toelichten niet vaker aan het problem
situation model dan bij het antwoorden (waarschijnlijk omdat ze dit al tijdens het antwoorden deden, zie hiervoor), maar we zien wel dat leerlingen die eerst dagelijkse termen
gebruiken nu wiskundige gebruiken en dat leerlingen die al tijdens het antwoorden wiskundige termen gebruiken bij het toelichten juist dagelijkse termen gebruiken.
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Bij het toelichtinggedrag van de niet-succesvolle leerlingen zien we in de eerste plaats dat alle
leerlingen uiteindelijk in staat zijn een goed antwoord te formuleren. Omdat bij vraag B
vooral de formuleringsaspecten ten grondslag lagen aan het niet-succesvol zijn van de
leerlingen, zien we bij deze leerlingen de grootste verschuiving in het taalgebruik. Sommige leerlingen blijven moeite houden met het uitdrukken van het verschil in stijging
tussen het eerste stijgende lijnstuk en het tweede stijgende lijnstuk.
5.6

Discussie

We zijn dit hoofdstuk begonnen door te stellen dat één van de doelen van het wiskundeonderwijs is dat leerlingen het wiskundig register leren beheersen en dat ze leren praten
als een wiskundige. Daarbij hebben we opgemerkt dat dit niet alleen betekent dat leerlingen het wiskundig vocabulaire moeten leren gebruiken. Het gebruiken van wiskundige termen is immers geen garantie voor het daadwerkelijk beheersen van het
achterliggende concept. Dagelijks taalgebruik ondersteunt het leren van wiskundig taalgebruik. We sluiten ons aan bij de visie van Moschkovich (2003) die stelt dat het daarom
belangrijk is om geen rigide onderscheid te maken tussen dagelijks en wiskundig taalgebruik.
In onze analyses hebben we dit inderdaad zien terugkomen. Sommige leerlingen bleken
prima in staat te zijn om te refereren aan de gewenste wiskundige concepten zonder daar
het wiskundig taalgebruik bij te hanteren. Een voorbeeld van zo’n leerling is Benno.
Benno laat ons zien dat een leerling succesvol kan zijn bij het oplossen van een wiskundeopgave zonder daarbij wiskundig taalgebruik te hanteren. In hoofdstuk 4 van dit proefschrift hebben we geconstateerd dat Benno één van de meest succesvolle leerlingen bleek
te zijn (zie pagina 142): hij demonstreerde op alle deelvragen begrip. In dit hoofdstuk
zien we dat Benno zowel bij vraag B als vraag D zijn antwoorden formuleert door gebruik
te maken van dagelijkse termen. Alleen in de toelichting van zijn antwoord op vraag B
zegt hij ‘deze streep gaat sneller’, waarbij hij dus een combinatie maakt van wiskundig
(‘sneller’) en dagelijks taalgebruik (‘deze streep’). Benno heeft de wiskundige concepten
die hij nodig heeft voor het oplossen van deze opgave dus wel verworven en begrepen,
maar gebruikt geen wiskundige termen om naar deze concepten te verwijzen. Hij heeft
de wiskundige concepten ontdekt en kan met behulp van dagelijks taalgebruik mee doen
in leeractiviteiten.
Leung (2005) stelt dat het leren van nieuwe wiskundige woorden het ontdekken van de
beperkingen en grenzen van een woordbetekenis betekent. We hebben dit gezien bij de
vijf leerlingen die in eerste instantie niet-succesvol bleken bij het formuleren van een antwoord op deelvraag B. Deze leerlingen drukten in hun antwoord niet het verschil in stijging uit tussen het eerste en het tweede stijgende lijnstuk in de grafiek. Drie van deze vijf
leerlingen antwoorden op deze vraag echter wel met een wiskundige term. Ze antwoordden: ‘de grafiek stijgt’. Uit de toelichting die ze gaven op dit antwoord bleek dat ze allemaal
wel refereerden aan het ‘sneller stijgende’ tweede lijnstuk in de grafiek. We zouden dus
voorzichtig kunnen concluderen dat deze leerlingen nog niet alle betekenisaspecten van
het nieuwe wiskundige woord ‘stijgen’ hadden verworven.
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Het toelichtingsgesprek dat de leerlingen met de onderzoeker over hun antwoord hebben
gehad, heeft wellicht een bijdrage aan het verwervingsproces van de leerlingen geleverd.
Door het gesprek over hun antwoord realiseerden de leerlingen zich, dat hun antwoord
niet voldoende hun begrip van de opgave uitdrukte. Hierdoor zijn de leerlingen gewezen
op een beperking van de betekenis van het woord ‘stijgen’. In dit gesprek gebruikten de
leerlingen zowel dagelijkse als wiskundige taal, waardoor we zicht krijgen op de bemiddelende rol van dagelijks taalgebruik bij denk- en onderhandelingsprocessen in de wiskunde. Het is daarom van groot belang voor het leren van wiskunde dat leerlingen in de
gelegenheid worden gesteld om te praten over de wiskunde. Door met de leerkracht of
met andere leerlingen te praten over de wiskunde, wordt de leerling in de gelegenheid
gesteld zelf zijn gedachten en bevindingen te formuleren. Zo kan een leerling hiaten of
beperkingen van het eigen taalgebruik constateren. Dit is belangrijk voor het verwervingsproces van het nieuwe wiskundige taalgebruik (zie de outputhypothese, Swain
(1985), in hoofdstuk 1 van dit proefschrift)
Omdat het leren gebruiken van passende wiskundetaal een kerndoel van het wiskundeonderwijs is, is het wel opvallend dat weinig leerlingen bij deelvraag B de meest passende
termen (‘de grafiek stijgt sneller’) gebruikten om hun antwoord te formuleren. Het hoofdstuk ‘Grafieken’ (het 5e hoofdstuk in het wiskundeboek, zie hoofdstuk 3 van dit proefschrift) is op het moment van de opname namelijk net in de klas behandeld. De
leerlingen hebben dus net een lessenblok afgerond waarin deze termen waarschijnlijk
veelvuldig gebruikt zijn. We zouden daarom verwachten dat meer leerlingen deze passende termen zouden gebruiken. Om te onderzoeken of deze termen inderdaad veelvuldig in de klas gebruikt zijn, zouden we een analyse moeten maken van het taalgebruik
dat in de klas gehanteerd is tijdens het uitleggen en behandelen van dit hoofdstuk. Uit
data verzameld in het NMPS project kunnen we daarvoor al wel enkele aanwijzingen vinden. Uit deze interactiedata bleek bijvoorbeeld dat de wiskundedocent van leerlingen van
De Zon de leerlingen vaak liet antwoorden in dagelijkse termen. Hij accepteerde ook een
formulering als ‘dan wordt hij minder dikker’. Het is belangrijk dat de docent leerlingen
in dagelijks taalgebruik de nieuwe wiskundige concepten laat ontdekken en dat hij informeel, alledaags taalgebruik hanteert in de wiskundelessen voorafgaand of naast het technisch wiskundige taalgebruik. Hoewel dit de leerlingen kan helpen om de betekenis te
begrijpen van de verschillende woorden en zinnen, is het echter essentieel dat er ook een
gestructureerde benadering is voor het onderwijzen en aanleren van het wiskundig vocabulaire. Zeker als leerlingen net beginnen met het gebruiken van de correcte wiskundige
terminologie. Uiteindelijk zouden immers alle leerlingen in staat moeten zijn om de
nieuwe wiskundige begrippen te kunnen lezen, schrijven en gebruiken in verschillende
omstandigheden.
Voor dit onderzoek hebben we naar één opgave uit het domein ‘grafieken’ gekeken. Dit
maakt de generaliseerbaarheid van de gevonden resultaten beperkt. Bij de constatering
dat leerlingen geneigd zijn dagelijkse termen voor het wiskundige concept ‘sneller stijgen’ te gebruiken, moeten we ons bijvoorbeeld realiseren dat de dagelijkse equivalenten
voor de wiskundige termen erg voor de hand liggen: ‘sneller stijgen’ laat zich goed
omschrijven als ‘meer omhoog gaan’. Het zou daarom interessant zijn om deze analyses
ook in een ander domein van de wiskunde te doen. In het domein ‘meetkunde’ is het bij-
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voorbeeld moeilijker voor leerlingen om dagelijkse equivalenten voor de termen ‘omtrek’
en ‘oppervlakte’ te gebruiken. Wellicht dat de resultaten daarom anders zullen zijn, wanneer het taalgebruik van leerlingen onderzocht wordt terwijl leerlingen een taak maken
waarbij ze een vakspecifieke term moeten gebruiken die geen voor de hand liggende
dagelijkse equivalent heeft.
Onze bevindingen rond de verschuiving in het taalgebruik sluiten aan bij de bevindingen
van Moschkovich (1996). Uit haar onderzoek bleek dat er een motief moet zijn voor leerlingen om hun dagelijkse taalgebruik te veranderen. Alleen als het taalgebruik van de
leerlingen aanvankelijk niet nauwkeurig genoeg bleek te zijn en aanleiding gaf tot ambiguïteit waardoor er geen succesvolle communicatie met de gespreksdeelnemer kon
plaatsvinden, bleken leerlingen gemotiveerd te zijn om hun beschrijvingen uit te breiden
en hun taalgebruik te verfijnen. Moschkovich vatte een verfijning daarbij op als een
beweging richting het wiskundig register, omdat binnen dit register de beschrijvingen
van lijngrafieken nauwkeurig geformuleerd moeten zijn. Ook in ons onderzoek zien we
dat leerlingen hun antwoord verfijnen in de toelichtingfase. Door het verzoek om toelichting van de onderzoeker zijn leerlingen dus geneigd om hun taalgebruik aan te passen en
formeler te maken. Deze bevinding heeft implicaties voor de onderwijspraktijk: met een
simpele vraag worden leerlingen blijkbaar geprikkeld tot ander taalgebruik. Voor de
onderwijspraktijk kunnen we hier de implicatie uit afleiden dat de wiskundedocent zich
bewust zou moeten zijn van het feit dat leerlingen weliswaar adequaat wiskundeopgaven
kunnen oplossen door gebruik te maken van alledaagse taal, maar dat er naast aandacht
voor correcte oplossingen ook extra aandacht besteed moeten worden aan het gebruik van
wiskundevaktaal.

6

Samenvatting en conclusies

6.1

Korte samenvatting

In dit proefschrift hebben we willen nagaan in hoeverre taalvaardigheid en tekstbegrip
een rol spelen in het realistisch wiskundeonderwijs, in het bijzonder bij de individuele
verwerking van wiskundeopgaven door leerlingen.
In hoofdstuk 1 is uiteengezet dat taal een grote rol speelt in het onderwijs. Leerlingen worden geacht zelfstandig uit de schoolboeken te leren, in de les actief te luisteren naar de
instructie van de docent, vragen te stellen en met elkaar te praten over nieuwe ervaringen
en kennis. Daarom moeten leerlingen over voldoende taalvaardigheid beschikken om in
het onderwijs, ook in de niet-taalvakken, mee te kunnen doen. Van leerlingen met een
taalachterstand is bekend dat zij bij veel vakken problemen ervaren. Niet alle leerlingen
blijken voldoende taalvaardig te zijn om aan de eisen die de school stelt te voldoen. Zo is
naar schatting 20 tot 30% van de leerlingen bij aanvang van het voortgezet onderwijs
onvoldoende in staat de eigen schoolboeken met voldoende begrip zelfstandig te lezen.
Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat er nog altijd veel leerlingen het onderwijs verlaten die problemen hebben met schriftelijke taken.
Eén van de vakken in het onderwijs waarvoor de taalvaardigheid van leerlingen belangrijker is geworden is het vak wiskunde. In de jaren ‘70 heeft het vak wiskunde een aantal
ingrijpende veranderingen ondergaan. Door de invoering van de Realistisch Reken- en
Wiskundedidactiek (ontwikkeld door Freudenthal) is het huidige wiskundeonderwijs in
Nederland een stuk taliger geworden. Volgens deze didactiek moeten leerlingen zelf de
wiskunde (her)ontdekken. Om dit te bereiken worden wiskundeopgaven vanaf het begin
in een linguïstische context aangebonden. Hierdoor is de hoeveelheid taal in de opgaven
erg toegenomen vergeleken met het traditionele wiskundeonderwijs. Bovendien moeten
leerlingen volgens deze didactiek meer praten, naar elkaar luisteren en met elkaar overleggen, om zo samen actief met de wiskunde bezig te zijn. Ook hierdoor wordt er een
groter beroep gedaan op de taalvaardigheid van leerlingen. Leerlingen die de taal onvoldoende beheersen, onder wie vaak allochtone leerlingen, zouden door deze toename van
taalgebruik in het wiskundeonderwijs belemmerd kunnen worden.
In hoofdstuk 2 is op basis van de literatuur vastgesteld dat de eerste belangrijke stap in het
oplossingsproces van een wiskundeopgave bestaat uit het reconstrueren van de tekst van
die wiskundeopgave. Leerlingen moeten de tekst van de opgave begrijpen voordat ze deze
kunnen oplossen. Om de eerste stap in het probleemoplossingproces te kunnen beschrijven, is uitgegaan van het interactieve leesmodel van Van Dijk en Kintsch. Van Dijk en
Kintsch beschrijven het proces van begrijpend lezen als het maken van een propositionele analyse van de tekst en stellen dat de lezer een oppervlakterepresentatie, een propositionele representatie en een situatiemodel van de tekst construeert. Gebaseerd op dit
leesmodel zijn in navolging van Hacquebord drie tekstverwerkingsniveaus onderschei-
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den: het microniveau, het mesoniveau en het macroniveau. Het microniveau is gedefinieerd als het niveau van analyse van het woordniveau van de tekst, het mesoniveau als het
niveau van verbindingen binnen en tussen zinnen, en het macroniveau als het analyseniveau voor de hele tekst.
De rol van verschillende aspecten van begrip van schoolboekteksten en wiskundeteksten
is onderzocht aan de hand van deze drie niveaus. Op basis van de indeling in het micro-,
meso- en macroniveau zijn verschillende toetsen ontwikkeld om de vaardigheid van leerlingen op deze niveaus te toetsen. Om de vaardigheid in het begrip van schoolboekteksten
te onderzoeken is een toets voor schooltaalwoorden (microniveau), een toets voor het
vaststellen van de vaardigheid op het alineaniveau (mesoniveau) en een toets voor algemeen tekstbegrip van schoolboekteksten (alle niveaus) gebruikt. Voor het vaststellen van
de vaardigheid in het begrip van wiskundeteksten is een toets voor wiskundewoorden
(microniveau) en een toets voor algemene begripvaardigheid van wiskundeteksten
gebruikt (alle niveaus).
Voor de onderzochte vmbo-leerlingen uit het tweede leerjaar kon worden geconcludeerd
dat de allochtone leerlingen lager presteerden dan de autochtone leerlingen op de vaardigheid in tekstbegrip bij wiskunde, de vaardigheid op het mesoniveau van tekstbegrip,
de kennis van schooltaalwoorden en de kennis van wiskundewoorden. Voor de vaardigheid in het begrip van schoolboekteksten werd geen verschil in prestaties gevonden.
De vaardigheid in het begrip van schoolboekteksten in het algemeen wordt voorspeld door
de vaardigheid op het mesoniveau en door kennis van schooltaalwoorden. Deze relaties
zijn verschillend voor allochtone en autochtone leerlingen. Voor autochtone leerlingen is
alleen de vaardigheid op het mesoniveau een predictor voor begrip van schoolboeken, terwijl voor de allochtone leerlingen juist alleen de vaardigheid op het microniveau, de kennis van de schooltaalwoorden, als predictor voor begrip van schoolboekteksten fungeert.
De vaardigheid in het begrip van één specifiek soort teksten, namelijk wiskundeteksten,
wordt voor de hele groep vmbo-leerlingen voorspeld door de vaardigheid in het begrijpen
van schoolboekteksten, de vaardigheid op het mesoniveau en de kennis van schooltaalwoorden. Voor de afzonderlijke groepen allochtone en autochtone leerlingen hebben
alleen de score op schools tekstbegrip en schooltaalwoorden een voorspellende rol voor
het begrip van wiskundeteksten, en niet de score op begrip op het mesoniveau.
Voor zowel allochtone als autochtone leerlingen geldt dat de kennis van schooltaalwoorden een voorspellende waarde heeft voor het begrip van schoolboekteksten en het begrip
van wiskundeteksten. Omdat de allochtone leerlingen lager scoren op de kennis van
schooltaalwoorden dan de autochtone leerlingen, kan voorzichtig geconcludeerd worden
dat hun geringere woordkennis hen hindert bij het begrijpen van wiskundeteksten. Op
tekstbegrip van schoolboeken scoren de allochtone leerlingen overigens niet lager dan de
autochtone leerlingen. Waarschijnlijk kunnen de allochtone leerlingen hun problemen
met de woordenschat bij teksten uit schoolboeken compenseren met vaardigheden op het
macroniveau van de tekst, maar lukt hen dat bij teksten uit het wiskundeboek niet.
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In hoofdstuk 3 is een hoofdstuk uit een deel van de wiskundemethode Moderne Wiskunde
tekstanalytisch onderzocht op potentiële struikelblokken voor leerlingen op zowel het
tekstuele microniveau van de wiskundetekst (de woordenschat) als het tekstuele mesoniveau van de wiskundetekst (het alineaniveau). Er is een inventarisatie gemaakt van de
complexiteit van de kenmerken van teksten uit een hoofdstuk over grafieken. Voor het
tekstuele microniveau is dit gedaan door de dekkingsgraad van de wiskundeteksten te
berekenen met behulp van twee externe criteria: de Basiswoordenlijst en de Streefwoordenlijst voor de Basisvorming. Om de complexiteit van het tekstuele mesoniveau te analyseren
heeft een panel de teksten beoordeeld.
Uit de analyses op het tekstuele microniveau bleek dat in het wiskundeboek veel laagfrequente dagelijkse woorden, zoals ‘hartslag’, ‘populier’ en ‘brandglas’, voorkomen. Deze
onbekende woorden hoeven niet in elke wiskundeopgave voor leerlingen een struikelblok
te vormen. Alleen op het moment dat het voor leerlingen noodzakelijk is om de context
van de opgave goed te doorgronden, kan een onbekend dagelijks woord het begrip van de
opgave verhinderen. Leerlingen met een kleine woordenschat, zoals bijvoorbeeld vaak
allochtone leerlingen, struikelen waarschijnlijk eerder over deze onbekende dagelijkse
woorden dan leerlingen met een grote woordenschat. Verder bleek uit de analyses dat de
nieuwe wiskundewoorden die in het hoofdstuk centraal staan, heel contextgebonden worden geïntroduceerd, waardoor ze niet duidelijk worden gedefinieerd. Ook dit zou voor
taalzwakke leerlingen een struikelblok kunnen zijn.
Op het tekstuele mesoniveau viel vooral de korte en bondige manier van formuleren op.
Het panel dat de teksten op het mesoniveau beoordeelde, stelde vast dat deze manier van
formuleren niet altijd bijdraagt tot het vergroten van de begrijpelijkheid van de teksten.
Over het algemeen hebben de auteurs de neiging om de verbale informatie voor leerlingen te beperken, waarschijnlijk om de hoeveelheid taal in het wiskundeboek klein te
houden. Daarnaast viel op dat er vaak met verschillende termen naar dezelfde referent
werd verwezen. Het weinig voorkomen van expliciete markeerders in de teksten kan op
het mesoniveau leiden tot potentiële struikelblokken voor taalzwakke leerlingen.
In hoofdstuk 4 is gekeken naar de verwerking van individuele leerlingen van één specifieke wiskundetaak uit het domein Grafieken. Hiervoor is een wiskundeopgave uit dit
domein geanalyseerd en is aan leerlingen gevraagd om deze opgave hardopdenkend op te
lossen.
Bij deze analyse en de analyse van de hardopdenkprotocollen is uitgegaan van een aangepast model voor probleemoplossen van English en Halford, dat gebaseerd is op de ideeën
van Van Dijk en Kintsch. Dit model is gebruikt om het proces van het probleemoplossen
van een wiskundeopgave in het domein grafieken te beschrijven. In een wiskundetaak uit
het domein grafieken zijn er twee informatiebronnen voor de lezer: de tekstuele informatie (de tekst van de opgave en de tekst bij de grafiek) en de visuele informatie (de grafiek).
Een lezer die een wiskundeopgave maakt, construeert door middel van een propositionele analyse van de tekst een problem-text model. De lezer maakt op basis van dit problemtext model inferenties bij de tekst om tot de constructie van een problem-situation model te
komen. Daarnaast kan de lezer op basis van de grafiek, de visuele informatie, een graphic
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model construeren, waarin de informatie is opgenomen die zichtbaar is in de grafiek. De
grafiek wordt betekenisvol als de lezer de informatie uit het problem-situation model
integreert met het graphic model tot een mathematical model.
De leerlingen hebben deze opgave hardopdenkend opgelost. De protocollen van deze
hardopdenksessies zijn geanalyseerd op demonstraties van begrip en onbegrip. Uit de
resultaten blijkt dat er leerlingen zijn die begrip van de wiskundetaak demonstreren en
dat er leerlingen zijn die onbegrip demonstreren. Er bleken verschillende indicaties te
zijn in het taalgebruik van leerlingen waardoor kon worden vastgesteld of leerlingen de
verschillende interpretatiemodellen correct geconstrueerd hadden. De momenten
waarop ze onbegrip demonstreerden bleken te maken te hebben met (1) problemen met
de reconstructie van de tekst (het problem-text model), (2) problemen met de grafiek (het
graphic model) of (3) problemen met het interpreteren van de situatie (het problem-situation model) al dan niet in combinatie met de grafiek (het graphic model, geïntegreerd in
het mathematical model). Daarnaast bleken er leerlingen te zijn die wel begrip toonden,
maar met name problemen hadden met (4) het correct formuleren van een antwoord.
Relatief veel leerlingen bleken tijdens het uitvoeren van de wiskundetaak problemen te
hebben met de reconstructie van de tekst. Binnen deze problemen waren verschillende
gradaties van onbegrip aan te brengen, waarbij geconcludeerd kon worden dat nogal veel
leerlingen struikelen over de talige context van de opgave. Leerlingen bleken vooral veel
problemen op het microniveau van de tekst te hebben.
In hoofdstuk 5 is gekeken naar het taalgebruik van leerlingen tijdens het formuleren van
een antwoord op een deelvraag in een wiskundetaak en naar het taalgebruik van leerlingen tijdens het toelichten van dit antwoord. Deze vragen zijn onderzocht binnen de context van dezelfde wiskundeopgave in het domein grafieken. Er is alleen gekeken naar de
deelvragen waarbij leerlingen het verloop van de grafiek moesten karakteriseren: het
(sneller) stijgen van de grafiek en het dalen van de grafiek.
De resultaten bleken per concept anders te zijn. Bij het benoemen van het ‘sneller stijgen’ van de grafiek, bleken leerlingen tijdens het antwoorden vooral dagelijkse termen te
gebruiken of een combinatie van dagelijkse en wiskundige termen om het kenmerk van
de grafiek (het sneller stijgen) te beschrijven. Bij het benoemen van het ‘dalen’, bleken
leerlingen echter voornamelijk de wiskundige term te gebruiken. Tijdens het toelichten
van het antwoord vond er een verschuiving plaats in het taalgebruik van de leerlingen: de
meeste leerlingen probeerden hun antwoord te parafraseren door formeler taalgebruik te
hanteren.
Sommige leerlingen bleken succesvol te zijn in het oplossen van een wiskundeopgave
zonder daarbij wiskundig taalgebruik te hanteren. Zij kenden de wiskundige concepten
die ze nodig hebben voor het oplossen van deze opgave, maar gebruikten geen wiskundige termen om naar deze concepten te verwijzen. Ze hanteerden dagelijks taalgebruik
bij het oplossen van wiskundeopgaven.
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Toch moeten leerlingen volgens de kerndoelen leren om passend wiskundig taalgebruik
te hanteren. Dat leerlingen in de problemen komen als ze zich niet ‘passend’ kunnen uitdrukken, werd zichtbaar bij leerlingen die moeite hadden het verschil in stijging in de
grafiek te benoemen. Zij gebruikten een wiskundige of dagelijkse term waarmee ze het
verschil in stijging ten opzichte van het eerste stijgende lijnstuk niet konden uitdrukken.
Hierdoor was hun eerste antwoord niet succesvol, hoewel ze wel begrip van de opgave
demonstreerden.
In de volgende paragraaf zullen we uitgebreider ingaan op de resultaten die in de verschillende hoofdstukken zijn beschreven.
6.2

Conclusies

6.2.1 Begripsproblemen op het microniveau
In verschillende deelonderzoeken waarover in dit proefschrift verslag wordt gedaan hebben we de wiskundeteksten op woordniveau bekeken. In deze paragraaf bespreken we de
resultaten met betrekking tot de invloed van woordkennis op het tekstbegrip van leerlingen bij het lezen van wiskundeteksten.
In hoofdstuk 2 hebben we de woordkennis van schooltaalwoorden en wiskundewoorden
onderzocht van allochtone en autochtone leerlingen uit het tweede leerjaar van het vmbo.
We konden concluderen dat de allochtone leerlingen op zowel de schooltaalwoorden als
de wiskundewoorden significant lager scoorden dan de autochtone leerlingen. Uit de literatuur weten we dat woordkennis met name voor allochtone leerlingen een voorspellende
factor is bij tekstbegrip van schoolboekteksten (Alderson, 1984; Hacquebord, 1989;
Grabe, 2002). We hebben onderzocht of wij deze conclusie ook konden trekken op basis
van de data verzameld voor dit onderzoek. We konden inderdaad vaststellen dat resultaten van leerlingen op een woordenschattoets (samen met de resultaten op een toets voor
tekstbegrip op het mesoniveau) een voorspellende waarde hebben voor de resultaten op
schools tekstbegrip.
Vervolgens hebben we gekeken of woordkennis ook een belangrijke voorspellende factor
is als het gaat om één specifiek soort schoolboekteksten, namelijk wiskundeteksten. Uit
de resultaten konden we concluderen dat tekstbegrip van wiskundeteksten voor zowel
autochtone als allochtone leerlingen voorspeld wordt uit de vaardigheid in tekstbegrip
van schoolboekteksten en de kennis van schooltaalwoorden.
Van de allochtone leerlingen weten we dat ze lager scoorden op tekstbegrip van wiskundeteksten dan de autochtone leerlingen, maar niet op schools tekstbegrip. Blijkbaar kunnen deze leerlingen hun gebrek aan woordkennis bij het lezen van schoolboekteksten
compenseren met vaardigheden op het macroniveau, maar kunnen ze dat niet bij het
lezen van teksten uit het wiskundeboek.
We hebben dus vastgesteld dat het begrip op het tekstuele microniveau erg belangrijk is
bij het construeren van begrip van zowel schoolboekteksten als wiskundeteksten.
Daarom hebben we in hoofdstuk 3 dit microniveau verder onderzocht. We hebben geke-
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ken naar het woordgebruik in één hoofdstuk van een gangbare wiskundemethode. We
hebben beschreven welke woorden er gebruikt worden en welke (categorieën) woorden
bij leerlingen niet als bekend mogen worden verondersteld. De potentiële struikelblokken bleken vooral te liggen in het gebruik van grote hoeveelheden laagfrequente dagelijkse woorden en het gebruik van een aantal specifieke schooltaalwoorden die wellicht
niet bij alle leerlingen bekend zijn.
Er zijn dus twee belangrijke bevindingen rond het tekstuele microniveau van wiskundeteksten: (1) het microniveau is van invloed op het tekstbegrip bij wiskunde en (2) het
microniveau van wiskundeteksten bevat diverse potentiële struikelblokken. Op basis van
deze resultaten is de verwachting uitgesproken dat moeilijke woorden leerlingen zullen
hinderen bij het begrijpen van wiskundetaken. Om dit verder te onderzoeken is in hoofdstuk 4 en 5 onderzocht waar leerlingen daadwerkelijk problemen mee hebben op het
moment dat ze individueel een wiskundeopgave moeten oplossen. We hebben dit onderzocht binnen de context van één specifieke wiskundeopgave uit het domein ‘grafieken’,
het onderwerp dat in het geanalyseerde wiskundehoofdstuk centraal stond.
De verwachting dat moeilijke woorden leerlingen zouden hinderen bij het begrijpen van
wiskundetaken, bleek in deze analyses bevestigd te worden. Meer dan de helft van de
leerlingen had wel op enig moment tijdens het uitvoeren van de wiskundetaak een probleem bij de constructie van het problem-text model. Deze problemen waren van verschillende aard en zwaarte.
Er waren twee leerlingen die problemen hadden omdat ze een woord niet kenden. Eén
leerling kende het woord ‘weergegeven’ niet en een andere leerling wist niet wat met de
‘stop’ in het bad bedoeld werd. In het eerste geval gaat het om een schooltaalwoord dat in
dit domein van de wiskunde veel wordt gebruikt. Het is des te opvallender dat een leerling niet weet wat er met dit woord bedoeld wordt, omdat de leerlingen net het hoofdstuk
over grafieken in de klas hadden afgerond. Het woord ‘weergegeven’ is een woord dat past
bij het domein grafieken en waarvan je mag aannemen dat het in de context van dit
hoofdstuk wel aan de orde komt. Toch hebben we uit de analyses van hoofdstuk 3 kunnen
zien dat dit woord maar één keer in het hoofdstuk gebruikt wordt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een leerling struikelt over dit woord. Het is één van de specifieke schooltaalwoorden die in het wiskundeboek vaak zonder introductie worden gebruikt.
In het tweede geval gaat het om een dagelijks woord dat gebruikt wordt om de realistische
context te beschrijven. Doordat de leerling niet weet wat een stop is, wijst ze het verkeerde moment aan in de grafiek. In hoofdstuk 3 voorspelden we al dat de grote hoeveelheid laagfrequente dagelijkse woorden voor veel leerlingen een struikelblok zou zijn. Bij
deze leerling zien we dus dat zij daadwerkelijk moeite heeft met zo’n laagfrequent dagelijks woord.
Andere problemen van leerlingen op het microniveau hadden betrekking op de verwisseling van antoniemen: drie leerlingen verwisselen bij deelvraag A de begrippen ‘horizontaal’ en ‘verticaal’ en twee andere leerlingen verwisselen bij deelvraag C waarschijnlijk de
begrippen ‘warmwaterkraan’ en ‘koudwaterkraan’. Deze verwisseling geeft een indicatie
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dat hier niet zozeer sprake is van een gebrek in woordkennis, maar dat er eerder sprake is
van minder diepe woordkennis of een haperende woordherkenning. De begrippen liggen
blijkbaar zo opgeslagen dat ze makkelijk verwisseld kunnen worden.
Concluderend kunnen we stellen dat (1) woordenschat een voorspellende factor is voor
tekstbegrip bij wiskunde, (2) dat er veel onbekende woorden in het wiskundeboek staan
en (3) dat leerlingen daadwerkelijk in de problemen komen bij het succesvol uitvoeren
van een wiskundetaak door het niet kennen van een woord. Deze resultaten laten zien dat
het hebben van woordkennis onontbeerlijk is bij het begrijpen van wiskundeopgaven en
teksten die gebruikt worden in methodes voor Realistisch Wiskundeonderwijs.
6.2.2 Begripsproblemen op het mesoniveau
We hebben in dit proefschrift in verschillende onderzoeken ook naar het mesoniveau van
de wiskundeteksten gekeken. Het mesoniveau van de tekst hebben we gedefinieerd als
het niveau waarop de lezer verbindingen binnen en tussen zinnen legt. Voor begripsconstructie van de tekst is het herkennen van de structuur van zinnen en de juiste verbindingen tussen zinnen noodzakelijk. In deze paragraaf bespreken we de resultaten met
betrekking tot het mesoniveau.
Allereerst hebben we de vaardigheid op het mesoniveau getoetst van allochtone en
autochtone leerlingen uit het tweede leerjaar van het vmbo. In hoofdstuk 2 constateerden
we dat de allochtone leerlingen significant lager scoorden op de toets voor tekstbegrip op
het mesoniveau dan de autochtone leerlingen. Verder konden we concluderen dat voor de
hele groep leerlingen de vaardigheid op het mesoniveau een voorspellende waarde heeft
voor de vaardigheid op algemeen schools tekstbegrip. Ook voor de autochtone leerlingen
zagen we deze relatie. Voor tekstbegrip van wiskundeteksten zagen we dat begrip op het
mesoniveau alleen voor de hele groep leerlingen een voorspellende waarde heeft. Voor de
afzonderlijke subgroepen bleek het tekstuele mesoniveau alleen indirect een rol te spelen
bij het begrijpen van schoolboekteksten, omdat schools tekstbegrip wel een voorspellende waarde heeft voor het begrijpen van wiskundeteksten.
Uit de statistische analyses konden we afleiden dat het mesoniveau voor de hele groep
leerlingen een significante invloed heeft bij het begrijpen van wiskundeteksten. Daarom
hebben we in hoofdstuk 3 gekeken hoe dit mesoniveau bij wiskundeteksten eruit ziet.
Het beoordelingspanel registreerde in het wiskundeboek veel potentiële struikelblokken
op het mesoniveau. Er werden potentiële struikelblokken gevonden in acht verschillende
hoofdcategorieën: referentiële coherentie, relationele coherentie, inferenties, formuleringen, informatie, illustraties, grafieken en overige struikelblokken.
Een groot aantal van de door het panel genoemde potentiële struikelblokken op het mesoniveau had te maken met het feit dat leerlingen zelf veel inferenties bij teksten moeten
maken. Uit de rapportage van het panel bleek dat leerlingen vaker bij deelvragen inferenties moeten maken dan bij het lezen van de introductietekst van de opgave. Juist bij de
deelvragen is het maken van de juiste inferentie erg belangrijk, omdat dat deze voor het
succesvol oplossen van de vraag noodzakelijk is.
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Het panel stelde bovendien vast dat er in het kader van stilistische variatie vaak gekozen
wordt voor verschillende formuleringen van hetzelfde verschijnsel of voor verschillende
termen om naar dezelfde referent te verwijzen. Dit draagt niet altijd bij tot de begrijpelijkheid van de teksten op het mesoniveau. Zinnen bleken slechts een enkele keer lang en
complex te zijn. Doorgaans werd er echter gekozen voor een telegramachtige stijl, waarbij
juist de markeerders voor verbanden ontbraken.
Bij de individuele verwerking van de wiskundetaak in hoofdstuk 4 zagen we dat leerlingen inderdaad moeite hebben met het construeren van het problem situation model van
de wiskundeopgave, waarvoor de leerlingen op het mesoniveau inferenties moeten
maken. Deze problemen deden zich voor bij het beantwoorden van de vraag “Na een tijdje
wordt de stop uit het bad getrokken. Hoe kun je dat zien? Hoe laat is dat?”. Bij deze deelvraag
moeten leerlingen bedenken dat als de stop uit het bad wordt getrokken, het niveau van
het water in het bad lager wordt en dat de grafiek gaat dalen. Bovendien moeten leerlingen beseffen dat René eerst een tijdje in bad zit, voor de stop uit het bad getrokken wordt.
Om het constant lopende lijnstuk in de grafiek te kunnen interpreteren, moeten leerlingen deze kennis dus zelf infereren.
Samengevat hebben we bij de statistische analyses voor de hele groep leerlingen gezien
dat het mesoniveau een significante invloed heeft op het tekstbegrip bij wiskunde. Vervolgens constateerde het panel dat de teksten in het wiskundeboek op het mesoniveau
diverse struikelblokken voor de leerlingen bevatten. Door de aard van de wiskundeopgave
in de hardopdenksessies hebben we vervolgens niet veel momenten gesignaleerd waarop
leerlingen daadwerkelijk moeite hebben met dit mesoniveau. Uit de analyses van de wiskundeopgave en de hardopdenkprotocollen konden we echter wel vaststellen dat het kunnen leggen van verbanden en het maken van inferenties noodzakelijk is voor het
succesvol oplossen van een wiskundeopgave. We kunnen concluderen dat begrip op het
mesoniveau van de tekst bij het begrijpen van wiskundeteksten belangrijk is.
6.2.3 Andere aspecten van tekstbegrip
In de voorgaande paragrafen zijn we ingegaan op de resultaten met betrekking tot het
micro- en mesoniveau van de wiskundeteksten. In de hardopdenkprotocollen hebben we
echter ook momenten gezien waarop leerlingen vastlopen, waarbij niet geheel duidelijk
is op welk niveau van de tekst het probleem zich bevindt. Bij deze leerlingen is het moeilijk om te zien waarom ze de wiskundetaak niet begrijpen. Het kan zijn dat ze moeite
hebben met het microniveau en de constructie van het problem-text model, het kan zijn
dat ze moeite hebben met het mesoniveau en de inferenties voor het problem-situation
model, maar het kan ook zo zijn dat ze moeite hebben met de integratie van deze
niveaus. Daarbij kunnen de problemen liggen op het macroniveau, de constructie van de
‘overall’ tekststructuur, maar ook in de constructie van het mathematical model, de integratie van tekst en grafiek.
Een leerling als Faroek geeft ons goed inzicht in hoe belangrijk goed tekstbegrip is voor
het succesvol kunnen oplossen van wiskundeopgaven. De eerste aanwijzing voor zijn
onbegrip vinden we al op het moment dat hij na het lezen van de introductietekst van de
opgave een grafiek wil beginnen te tekenen. Op zo’n moment zien we dat hij zich geen
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beeld van de tekst heeft gevormd en zich niet gerealiseerd heeft dat er in de opgave al een
grafiek gepresenteerd wordt die hij in de opgave moet interpreteren. Maar ook met de
integratie van tekst en grafiek in het mathematical model heeft Faroek grote problemen:
op alle deelvragen waarvoor deze integratie vereist is, loopt hij vast.
Bij andere leerlingen zien we ook problemen in het tekstbegrip ontstaan, zonder dat de
oorzaak duidelijk aanwijsbaar is. Eén leerling wil na het lezen van deelvraag A (‘Wat
wordt er weergegeven op de verticale as?’) het verloop van de grafiek schetsen, en twee
andere leerlingen benoemen het verkeerde moment in de grafiek na het lezen van deelvraag D (‘Na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken? Hoe kun je dat zien?’). We vermoeden dat deze leerlingen op het microniveau een probleem hebben met het woordje
‘stop’. Eén leerling zegt namelijk ‘dan eindigt de lijn’ (stop in de betekenis van eindigen) en
de andere geeft aan ‘omdat hij hier stopt hij stijgt niet meer’ (stop in de betekenis van stoppen, niet meer stijgen). Uit de protocollen kunnen we dit echter niet met zekerheid afleiden. Zeker is wel dat deze leerlingen door een probleem in hun tekstbegrip niet tot een
juiste oplossing komen.
6.2.4 Praten als een wiskundige
In hoofdstuk 5 hebben we gekeken naar de manier waarop leerlingen communiceren
over een wiskundeopgave uit het domein grafieken. We hebben daarbij vooral gekeken
naar het taalgebruik dat leerlingen hanteren op het moment dat ze over de grafiek (het
graphic model) praten. We concludeerden dat leerlingen tijdens het antwoorden bij een
moeilijk concept als het ‘sneller stijgen’ van de grafiek, vooral dagelijkse termen gebruikten of een combinatie van wiskundige en dagelijkse termen. Bij het concept ‘dalen’
gebruikten leerlingen tijdens het antwoorden wel eerder de wiskundige term. Tijdens het
toelichten verschoof het taalgebruik van de leerlingen naar een meer wiskundige manier
van verwoorden.
We kunnen deze resultaten verbinden met de analyses die we in hoofdstuk 3 hebben
beschreven. In hoofdstuk 3 van dit proefschrift beschrijven we de analyse van het 5e
hoofdstuk uit het wiskundeboek dat op het moment van het onderzoek net in de klas
behandeld was. Eén van de conclusies van hoofdstuk 3 is dat de nieuwe wiskundige termen die in het hoofdstuk centraal staan, nauwelijks expliciet worden geïntroduceerd. In
de instructieve teksten worden door middel van een grafiek de begrippen ‘stijgen’, ‘dalen’
en ‘constant’ geïntroduceerd. Het ‘sneller stijgen’ van een grafiek wordt in het wiskundeboek in een aparte instructieve tekst geïntroduceerd. Het panel dat het mesoniveau van
de wiskundeteksten beoordeelde, vond deze instructieve tekst echter heel onduidelijk. De
panelleden concludeerden dat de opbouw niet helder was en dat de beschreven context
(het groeien van een populier) voor leerlingen niet duidelijk was. Hierdoor kan het zijn
dat de instructie rond het ‘sneller stijgen’ niet goed begrepen is.
Verder kunnen we uit de resultaten van hoofdstuk 3 afleiden dat de leerlingen weinig
kans krijgen tot het goed verwerven van de nieuwe wiskundige woorden en concepten.
We hebben geconstateerd dat definities heel contextgebonden worden aangeboden. Het
begrip ‘stijgen’ wordt bijvoorbeeld gedefinieerd als ‘Stijgen betekent: de temperatuur wordt
hoger’. Hierdoor lijkt het of een nieuwe begrip als ‘stijgen’ alleen in de context van het
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hoger worden van de temperatuur bruikbaar is en niet in andere contexten. Hoewel deze
manier van aanbieden voor leerlingen wellicht wel aansprekend is, lijkt dit voor de verwerving van een nieuw begrip niet wenselijk. Leerlingen moeten immers alle aspecten
van een nieuw concept los van de gepresenteerde context kunnen verwerven.
6.3

Discussie

6.3.1 Kanttekeningen bij de gehanteerde onderzoeksopzet
In dit proefschrift hebben we willen nagaan in hoeverre taalvaardigheid en tekstbegrip
een rol spelen bij de individuele verwerking van wiskundeopgaven door leerlingen. We
hebben deze relatie op verschillende manieren onderzocht, waarbij we zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes hebben gebruikt.
Allereerst hebben we in hoofdstuk 2 vijf tekstbegriptoetsen afgenomen bij leerlingen in
het tweede leerjaar van het vmbo. Voor dit onderzoek hebben we drie van deze vijf toetsen zelf ontwikkeld. Hoewel we deze toetsen in een pilotonderzoek getest en bijgesteld
hebben, bleek de uiteindelijke betrouwbaarheid van de gebruikte toetsen laag. Dit stond
echter het aantonen van verschillen niet in de weg: ondanks de matige betrouwbaarheden
van de gebruikte toetsen vonden we verschillen tussen de twee subgroepen, de autochtone en de allochtone leerlingen.
Door 366 leerlingen zijn één of meer toetsen gemaakt; uiteindelijk bleken 218 leerlingen
alle vijf de toetsen gemaakt te hebben. Omdat we niet van al deze leerlingen de cumigegevens hadden, hebben de analyses betrekking op 124 autochtone leerlingen en 73
allochtone leerlingen. Het aantal allochtone leerlingen dat in het onderzoek participeerde
is duidelijk lager dan het aantal autochtone leerlingen. De leerlingen die in het onderzoek
participeerden vormden geen representatieve steekproef van de schoolpopulatie: we hebben de toetsen alleen afgenomen bij leerlingen in het tweede leerjaar van de theoretische
leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. De resultaten zouden wellicht
anders geweest zijn als we ook leerlingen uit andere onderwijstypen en andere klassen
aan het onderzoek hadden deelgenomen. Voor het doel van dit onderzoek, het vaststellen
van de relatie tussen deelaspecten van (schools) tekstbegrip en tekstbegrip bij wiskunde,
is deze beperkte generaliseerbaarheid van het onderzoek echter minder belangrijk. Het is
interessant dat we juist voor de groep leerlingen uit ons onderzoek verschillen hebben
gevonden in de prestaties tussen allochtone en autochtone leerlingen op verschillende
tekstbegripvaardigheden. De Wit (2000) rapporteerde juist voor deze groep leerlingen (in
zijn onderzoek nog mavo-leerlingen) grote verschillen in de prestaties bij wiskunde en hij
zocht daarvoor een verklaring in het verschil in taalvaardigheid. In dit onderzoek hebben
we aangetoond dat dit verschil in taalvaardigheid inderdaad aanwezig is, en dat dit kan
doorwerken in de vaardigheid in het begrijpen van wiskundeteksten.
De Wit (2000) vond in zijn onderzoek dat allochtone leerlingen lagere cijfers halen op
wiskunde dan autochtone leerlingen. Binnen dit onderzoek zou het daarom interessant
geweest zijn om te zien of er een relatie bestaat tussen de scores die leerlingen op de
tekstbegriptoetsen gehaald hebben en hun cijfer voor wiskunde. We hebben dit binnen
het kader van dit proefschrift echter niet verder onderzocht, omdat we geen gestandaar-
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diseerde toets hebben gebruikt om de wiskundevaardigheden van de leerlingen te onderzoeken. Doordat diverse scholen en verschillende groepen leerlingen in het onderzoek
participeerden waren de wiskundecijfers van de docenten onderling onvoldoende vergelijkbaar voor onderzoek naar de relatie tussen de rapportcijfers en de tekstbegripvaardigheden.
In hoofdstuk 3 hebben we een tekstanalyse gemaakt van een hoofdstuk uit het domein grafieken van een gangbare wiskundemethode. We hebben deze keuze gemaakt omdat het
onderzoek dat in dit proefschrift beschreven is, aansluit bij het NMPS-project (zie bijlage
1). In dit NMPS-project zijn opnames gemaakt van wiskundelessen waarin het hoofdstuk
behandeld werd dat in hoofdstuk 3 van dit proefschrift is geanalyseerd. Omdat de teksten
die we geanalyseerd hebben alleen afkomstig zijn uit het wiskundig domein grafieken,
zijn de resultaten van de tekstanalyse niet zonder meer generaliseerbaar voor teksten uit
andere domeinen van de wiskunde. Onze verwachting is dat voor andere domeinen van
de wiskunde de resultaten voor de analyse van het microniveau grotendeels gelijk zullen
zijn, maar dat de resultaten op het mesoniveau wellicht verschillen. Zo zullen wellicht in
wiskundedomeinen waarin minder visuele ondersteuning is, bijvoorbeeld in het domein
rekenen, meten en schatten, de verbanden tussen zinnen nog belangrijker zijn. Ontbrekende of complexe verbanden zullen dan nog eerder een potentieel struikelblok zijn.
Voor de analyse van het wiskundehoofdstuk is gebruik gemaakt van een kwantitatieve
methode voor het microniveau van de tekst en van een kwalitatieve methode voor het
mesoniveau van de tekst. Bij de analyse van het microniveau (de kwantitatieve methode)
hebben we gebruik gemaakt van twee externe criteria: het Basiswoordenboek Nederlands en
de Streefwoordenlijst voor de Basisvorming. Uit de Streefwoordenlijst hebben we alleen de
Sluis-1-woorden gebruikt voor de analyse. We hebben deze keuze gemaakt omdat we teksten voor het laagste onderwijsniveau van het voortgezet onderwijs, namelijk het vmbo,
hebben onderzocht. Door het dekkingspercentage van de wiskundeteksten te berekenen
met deze woordenlijsten hebben we inzicht gekregen in de complexiteit op het microniveau. Er bleek een groot verschil te zijn in het dekkingspercentage van de wiskundeteksten
van de Basiswoordenlijst en het dekkingspercentage van de uitgebreide Basiswoordenlijst
met de Sluis-1 woorden. Hoewel in eerder onderzoek alleen gebruik gemaakt is van de
Basiswoordenlijst (zie bijvoorbeeld Andringa en Hacquebord, 2000a) denken we dat het
toevoegen van de Sluis-1 woorden gerechtvaardigd is, omdat we verwachten dat leerlingen
in het eerste jaar van het vmbo woorden als temperatuur en gewicht wel zullen kennen.
Door deze woorden toe te voegen aan de Basiswoordenlijst hebben we een hoger dekkingspercentage gevonden. Ondanks dit hoge percentage, gaf de bestudering van de woorden die niet gedekt werden een goed beeld van de potentiële struikelblokken op het
microniveau.
Bij de analyse van het mesoniveau (de kwalitatieve methode) hebben we een panel de teksten laten beoordelen op potentiële struikelblokken. De leden van dit panel waren letterenstudenten die geen ervaring in het vmbo hadden. Het was ook interessant geweest om
juist vmbo-docenten, in het bijzonder wiskundedocenten, te vragen in dit panel plaats te
nemen. Zij weten vanuit de praktijk waar leerlingen daadwerkelijk over struikelen.
Omdat deze vakdocenten waarschijnlijk minder oog voor de talige kant van hun vak heb-
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ben, hebben we echter voor dit studentenpanel gekozen. We meenden dat zij de teksten
vanuit een linguïstisch perspectief adequaat konden analyseren. Door de teksten via deze
manier te bekijken, hebben we wellicht niet alle daadwerkelijke problemen kunnen
inventariseren, maar hebben we wel inzicht kunnen geven in de problemen die we via
tekstanalyse konden identificeren.
Tot slot hebben we in hoofdstuk 4 en 5 zeventien leerlingen hardop laten denken en praten tijdens het oplossen van een opgave uit het domein Grafieken. De keuze voor een
opgave uit het domein grafieken is eveneens gebaseerd op het feit dat dit domein centraal
stond in het eerder genoemde NMPS-project. Voor onze onderzoeksvraag in hoofdstuk 4
naar de begripsconstructie op basis van tekstreconstructie is dit domein uit de wiskunde
achteraf bekeken wellicht niet de beste keuze geweest. Bij het aflezen en interpreteren
van grafieken vormt de tekst van de opgave weliswaar een belangrijke bron voor de
begripsconstructie, maar in dergelijke taken is dit niet de enige bron. Ook de grafiek die
geïnterpreteerd moet worden, vormt een bron op basis waarvan leerlingen tot begrip kunnen komen. Er zijn ook domeinen in de wiskunde waarbij de tekst van de opgave de enige
bron is waaruit leerlingen kunnen putten. Een voorbeeld daarvan is een opgave met een
vuistregel als ‘Zestien min de helft van je leeftijd is het aantal uren dat je moet slapen’.
Voorbeeld 22: Opgave Moderne Wiskunde hoofdstuk 7, Instapparagraaf
Om snel iets uit te rekenen kun je vaak gebruik maken van vuistregels. Ze zijn handig
bij het omrekenen, bijvoorbeeld van buitenlands geld naar Nederlands geld. Vuistregels geven geen nauwkeurige antwoorden. Ze vertellen hoe het ongeveer is.
Jonge kinderen hebben meer slaap nodig dan oudere. Het aantal uren dat je elke dag
moet slapen kun je berekenen met de volgende vuistregel:
Zestien min de helft van je leeftijd is het aantal uren dat je moet slapen.
a. Hoeveel uren moet je volgens deze vuistregel slapen als je 6 jaar bent? En hoeveel
uren bij 9 jaar?
b. Ga voor jezelf na hoeveel slaap je volgens deze vuistregel nodig hebt. Klopt dat voor
jou?
c. Christien heeft volgens deze vuistregel elke dag 8 uur slaap nodig. Hoe oud is
Christien?
d. Klopt deze vuistregel voor een kind van 2 jaar? Schrijf op waarom je dat denkt.
e. Radboud is 30 jaar. Laat met een berekening zien dat de vuistregel bij hem niet
meer klopt.

Om een som met zo’n vuistregel te kunnen begrijpen, zijn leerlingen volledig afhankelijk
van hun tekstbegrip. Voor toekomstig onderzoek zou het ook interessant zijn naar dergelijke opgaven te kijken.
In dit onderzoek hebben we hardopdenkprotocollen gebruikt als onderzoeksmethode. Bij
zuivere hardopdenkprotocollen is de rol van de onderzoeker beperkt tot het aanmoedigen
van de leerlingen bij het hardopdenken. In dit onderzoek is een vrijere vorm van hardop-

Samenvatting en conclusies

219

denken gebruikt, waarbij de onderzoeker en de leerlingen in gesprek raakten op de
momenten waarop leerlingen vastliepen in de opgave. Om op dergelijke momenten te
achterhalen waar het probleem zit bij de leerlingen, is het onderbreken van het denkproces en het stellen van vragen om toelichting onontbeerlijk.
Het hardopdenken tijdens het oplossen van een wiskundeopgave kan voor leerlingen een
extra cognitieve belasting zijn. Leerlingen zijn bezig met een voor hen moeilijke taak en
het hardoppraten zou het denkproces daarom wel kunnen verstoren. Hierdoor zouden ze
misschien eerder fouten kunnen maken dan wanneer ze het probleem stil voor zichzelf
oplossen. Bovendien kan worden opgemerkt dat leerlingen die minder taalvaardig zijn,
minder goed in staat zullen zijn om hun denkproces te verwoorden. Hoewel er dus enkele
nadelen zitten aan de gekozen methode van het hardopdenken, wegen de voordelen van
de methode toch op tegen de nadelen. Juist door de methode van het hardopdenken kunnen we inzicht krijgen in het oplossingsproces van de leerlingen. Door samen met leerlingen over het oplossingsproces te praten, konden we beter vaststellen waar de bron van het
probleem bij leerlingen zat dan wanneer we hen de taken schriftelijk hadden laten maken
of achteraf naar hun oplossing hadden gevraagd. Door de dialoog met de onderzoeker
zagen we ook dat leerlingen geleidelijk tot begrip konden komen van de opgave.
Het feit dat slechts zeventien leerlingen in dit deelonderzoek participeerden, dat we hen
bekeken hebben tijdens het oplossen van één wiskundeopgave en dat deze leerlingen ook
verschilden in hun vaardigheid in Nederlands en wiskunde, maakt de generaliseerbaarheid van de resultaten beperkt. In dit verkennende onderzoek hebben we echter in detail
willen kijken naar de taal- en denkprocessen bij het uitvoeren van een wiskundetaak. We
hebben daarom het aantal leerlingen dat participeerde in dit onderzoek moeten beperken
en bewust gekozen voor een heterogene groep leerlingen. Hierdoor hebben we gedetailleerd kunnen kijken naar de demonstraties van begrip en onbegrip bij leerlingen. Dat we
de leerlingen slechts één opgave hebben laten maken, geeft ons een beperkt beeld op hun
vaardigheid in het wiskundeonderwijs. Toch hebben we door dit onderzoek bij deze leerlingen in dit domein van de wiskunde kunnen aantonen dat leerlingen problemen kunnen hebben met een wiskundeopgave doordat ze de tekst van de opgave niet goed
begrijpen. Het is aannemelijk dat deze problematiek zich algemener voordoet. Ook in
andere domeinen van de wiskunde en in andere leerjaren van andere typen onderwijs
dan het vmbo geldt dat tekstbegrip een belangrijke eerste stap is in het wiskundig oplossingsproces.
6.3.2 Kanttekeningen bij de resultaten
De aanleiding tot dit onderzoek vormden de resultaten van een onderzoek van De Wit
(2000) naar de wiskundeprestaties van leerlingen. De Wit concludeerde dat allochtone
leerlingen minder vaak dan autochtone leerlingen wiskunde als eindexamenvak kozen en
dat ze bovendien vaak lagere cijfers voor wiskunde behaalden dan autochtone leerlingen.
Deze bevinding sluit aan bij de resultaten van recente internationale onderzoeken naar
wiskundeprestaties.
In het internationale PISA-onderzoek (Gille e.a., 2004) naar de prestaties van 15-jarige
leerlingen zien we dat de wiskundescore van leerlingen waar thuis een dialect of een
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andere taal dan Nederlands wordt gesproken, in elk opleidingstype achterblijft bij de
score van leerlingen met thuistaal Nederlands. De hele groep Nederlandse leerlingen
doet het echter wel goed in deze internationale vergelijking: Nederland bevindt zich in de
top 10. Bij het domein Veranderingen en Relaties (waaronder ook grafieken vallen) bevindt
Nederland zich zelfs op de eerste plaats. Ook in de ‘Trends in International Mathematics
and Science Study’ (TIMSS) blijken Nederlandse leerlingen in het basis- en voortgezet
onderwijs een hoge positie in te nemen op de internationale ranglijsten van prestaties in
de exacte vakken (Meelissen en Doornekamp, 2004). Deze succesvolle resultaten nemen
niet weg dat de allochtone leerlingen achterblijven in hun prestaties. De Wit (2000) suggereerde dat de oorzaak van deze achterblijvende prestaties wellicht gevonden zou kunnen worden in het feit dat de wiskunde een stuk taliger is geworden sinds de invoering
van de Realistische Wiskunde. Ook Van den Boer (2003) trekt deze conclusie.
Aansluitend op deze bevindingen van De Wit (2000) en Van den Boer (2003) hebben we
in dit onderzoek gekeken naar de taligheid van het wiskundeonderwijs. We hebben
geconcludeerd dat begrip van wiskundeteksten van vmbo-leerlingen in hoge mate voorspeld wordt door begrip van schoolboekteksten, mesotekstbegrip en schooltaalwoorden.
Het belang van schoolse tekstbegripvaardigheden (op alle tekstuele niveaus) wordt hierdoor nog extra onderstreept. Bovendien hebben we vastgesteld dat een wiskundeboek dat
gebaseerd is op de ideeën van de Realistische Wiskunde inderdaad veel talige struikelblokken bevat.
Deze bevindingen kunnen we leggen naar resultaten uit recent onderzoek naar schoolse
tekstbegripvaardigheden (Hacquebord e.a., 2004). Uit dit onderzoek weten we dat er
grote verschillen zijn in de tekstbegripvaardigheden van leerlingen. Uit recente cijfers
blijkt dat zo’n 20% van de brugklasleerlingen onvoldoende in staat is om schoolboekteksten zelfstandig te lezen en te begrijpen en dat binnen elk schooltype zo’n 14% van de
leerlingen onvoldoende woordkennis heeft. Omdat we geconstateerd hebben dat schoolse
tekstbegripvaardigheden belangrijk zijn voor het begrijpen van wiskundeteksten, kan dit
gebrek aan vaardigheid en kennis taalzwakke leerlingen (waaronder vaak allochtone leerlingen) hinderen bij het leren (begrijpen) van wiskunde.
Vooral allochtone leerlingen hebben vaak grote moeite met schools tekstbegrip en woordenschat. We weten dat taal voor allochtone leerlingen vaak een struikelblok vormt
(Appel en Vermeer, 1994; Hacquebord, 1989; Verhallen, 1994). Uit het recente onderzoek van Hacquebord e.a. (2004) bleek weer dat de allochtone leerlingen significant lager
scoorden dan autochtone leerlingen op schools tekstbegrip en schooltaalwoorden. Uit het
onderzoek in dit proefschrift beschreven is dit probleem met schooltaalwoorden ook
gebleken: de allochtone leerlingen scoren significant lager op schooltaalwoorden en wiskundewoorden. Uit de regressie-analyses konden we concluderen dat deze kennis van
schooltaalwoorden een belangrijke voorspeller is voor tekstbegrip bij wiskunde. Als we
dit resultaat combineren met het resultaat dat de allochtone leerlingen ook significant
lager scoorden op tekstbegrip bij wiskunde, dan kunnen we concluderen dat de problemen voor allochtone leerlingen bij het begrijpen van wiskundeteksten met name door
onvoldoende kennis van schooltaalwoorden worden veroorzaakt. Dit woordenschatprobleem van allochtone leerlingen vraagt om extra aandacht in het onderwijs.
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In hoofdstuk 3 van dit proefschrift hebben we op basis van een tekstanalyse van het wiskundeboek gesteld dat er verschillende potentiële struikelblokken op het tekstuele microen mesoniveau bestaan. Op het microniveau constateerden we vooral problemen met de
grote hoeveelheid laagfrequente dagelijkse woorden. We hebben door de opzet van het
onderzoek niet kunnen verifiëren of leerlingen daadwerkelijk struikelen over deze woorden. De data uit het NMPS-project die door Hoekstra (2003) zijn bestudeerd, geven ons
echter wel die bevestiging. In een door haar beschreven fragment zien we een leerling
worstelen met het begrip ‘zonneschijnmeter’, een begrip dat in onze analyses als potentieel struikelblok naar voren kwam (Hoekstra, 2003).
Ook hebben we in dit onderzoek niet kunnen verifiëren of leerlingen daadwerkelijk struikelen over de gevonden potentiële struikelblokken op het mesoniveau. In ons onderzoek
viel vooral de stilistische variatie en de soms telegramachtige stijl in de teksten op. Onze
verwachting dat leerlingen hier daadwerkelijk over struikelen, wordt ondersteund door de
bevindingen van Land e.a. (2002b). Zij hebben onderzoek gedaan naar de invloed van
tekstkenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmbo-leerlingen en concludeerden dat de mate waarin explicitering van coherentierelaties plaatsvindt, bijdraagt aan
de begrijpelijkheid van teksten. Als de verbanden tussen de zinnen expliciet worden
gemaakt door bijvoorbeeld signaalwoorden, markeringen, kopteksten, titels en paragraafindeling, dan wordt de lezer geholpen met het verwerken van de tekst (Sanders,
2001). Vooral als de lezer de voorkennis ontbeert die voor het begrijpen van de tekst wenselijk is, hebben expliciete relaties een duidelijk steunende rol. Leerlingen hebben meer
moeite met het begrijpen van korte bondige teksten, dan met teksten waarin de structuur
geëxpliciteerd wordt (Land e.a., 2002b). De door het panel in dit onderzoek gevonden
problemen op het mesoniveau van de wiskundeteksten zouden daarom daadwerkelijk
problemen voor leerlingen kunnen vormen.
In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar het proces van begripsconstructie bij individuele
leerlingen die hardopdenkend een wiskundeopgave uit het domein Grafieken oplosten.
We hebben in de analyse drie verschillende patronen in de demonstraties van begrip en
drie verschillende patronen in de demonstraties van onbegrip onderscheiden. Het eerste
patroon in het demonstreren van onbegrip had betrekking op problemen in de constructie
van het problem-text model, tekstbegripproblemen. Het is opvallend dat we dit patroon het
meest zijn tegengekomen bij allochtone leerlingen. Dat deze leerlingen vaker moeite hebben met de reconstructie van de tekst, zou te wijten kunnen zijn aan hun geringere taalvaardigheid, in het bijzonder hun woordenschat (zie ook eerdere opmerkingen hierover).
Daar komt bij dat deze leerlingen vaak ook een andere culturele achtergrond hebben waardoor zij de alledaagse situatie die beschreven wordt in de realistische opgave misschien
minder snel herkennen dan de autochtone leerlingen. We kunnen daarom stellen dat in
dit onderzoek taalproblemen bij het oplossen van wiskundeopgaven zich vaker voordoen
bij allochtone leerlingen dan bij autochtone leerlingen. We hebben in dit onderzoek niet
direct het verband gelegd tussen de prestaties op tekstbegrip en de wiskundeprestaties van
leerlingen. Het is de vraag of taalzwakke leerlingen zoveel hinder van hun taalachterstand
ondervinden dat hun wiskundeprestaties er door beïnvloed worden. Op grond van de
resultaten van dit onderzoek, verwachten we dat leerlingen die verder geen taalondersteuning in de wiskundeles krijgen door hun taalachterstand inderdaad minder goed preste-
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ren bij wiskunde. Het is daarom belangrijk dat deze leerlingen taalsteun krijgen
aangeboden, om zo hun taalprobleem te ondervangen (zie ook paragraaf 6.4.1).
In de analyses van hoofdstuk 5 hebben we gekeken naar het taalgebruik dat leerlingen
hanteren als ze spontaan een antwoord geven en als ze – op verzoek van de onderzoeker –
dat antwoord toelichten. We hebben geconcludeerd dat leerlingen om het ‘sneller stijgen’
van de grafiek te beschrijven vooral dagelijks termen gebruiken, en dat ze om het ‘dalen’ te
beschrijven vooral de wiskundige term gebruiken. Deze bevinding is deels in overeenstemming met de resultaten van bijvoorbeeld Moschkovich (2002). Zij stelt dat het leren
van wiskunde meer inhoudt dan het gebruik van de juiste termen. Om deel te nemen aan
het wiskundig discours staan leerlingen ook andere middelen dan alleen de juiste woordenschat ter beschikking, zoals gebaren en andere niet-wiskundige termen. In dit onderzoek hebben we gezien dat leerlingen inderdaad verschillende middelen gebruiken om
hun antwoord te formuleren. Daarbij werd vooral met dagelijks taalgebruik naar de
beschreven situatie in de grafiek verwezen (om te refereren aan het problem situation
model). Hoewel we in dit onderzoek niet normatief over het taalgebruik wilden oordelen,
hebben we toch gekeken of leerlingen het vocabulaire uit het wiskundig register kunnen
gebruiken (Pimm, 1987). Dit omdat het gebruiken van passend wiskundig taalgebruik één
van de einddoelen is (Taakgroep Vernieuwing Basisvorming, 2004b). Interessant in dit
verband is ook het onderzoek van Elbers en De Haan (2003). Zij observeerden leerlingen
op een multiculturele basisschool in Utrecht tijdens een wiskundeles en constateerden dat
leerlingen vooral gericht zijn op de wiskundig toepasbare betekenis van nieuwe woorden.
In hun onderzoek zagen zij vooral dat alledaagse woorden op een dergelijke manier werden verduidelijkt. Ze gaven hierbij het voorbeeld van ‘een beukenboom’. Als leerlingen
weten dat het in de som om een boom gaat, hoeven ze zich niet meer druk te maken om
de speciale betekenis van een beukenboom, in onderscheid met bij voorbeeld een eikenboom. Wellicht dat een zelfde houding van leerlingen ook gevonden kan worden bij het
leren van de wiskundige terminologie. Als leerlingen weten dat ‘sneller stijgen’ het ‘meer
omhoog gaan’ van de grafiek betekent, zijn ze wellicht in de context van het oplossen van
een opgave niet meer geïnteresseerd in de wiskundige woorden ‘sneller stijgen’.
Bij het verwerven van de wiskundige woordenschat gaat het niet alleen om het verwerven
van de juiste wiskundige labels bij de nieuwe wiskundige concepten, maar vooral om het
begrijpen en kunnen uitdrukken van deze concepten. In de analyse in hoofdstuk 5 hebben
we gezien dat het belangrijk is om zorgvuldig uit te kunnen drukken waar het in een
opgave om gaat. We zagen daar namelijk dat leerlingen niet-succesvol waren bij deelvraag
B van de opgave, omdat ze het verschil in stijging van het verloop van de grafiek niet voldoende konden formuleren. In plaats van te zeggen ‘de grafiek stijgt sneller’ formuleerden
deze leerlingen hun antwoord als ‘de grafiek stijgt’. In de data kan de indicatie gevonden
worden dat deze leerlingen echter wel het verschil in stijging in de grafiek konden zien en
dat ze daar met hun antwoord ook op doelden. Om succes te hebben bij een wiskundeopgave is het dus van essentieel belang om het antwoord goed te kunnen formuleren.
6.3.3 Vervolgonderzoek
In hoofdstuk 2 van dit proefschrift is gekeken naar de relatie tussen deelvaardigheden in
tekstbegrip en tekstbegrip van wiskundetaken. De teksten voor de in dit hoofdstuk
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gebruikte ‘Toets voor Tekstbegrip bij Wiskunde’ waren opgaventeksten uit de methode
Moderne Wiskunde. Om te kijken hoe tekstbegripvaardigheden zich verhouden tot de uiteindelijke wiskundeprestaties zou het interessant zijn in een vervolgonderzoek ook een
wiskundetoets af te nemen. De opgaventeksten van deze wiskundetoets zouden dan als
tekstmateriaal voor de toets voor tekstbegrip bij wiskunde gebruikt moeten worden. Op
die manier is een mogelijk verband tussen wiskundeprestaties en prestaties op tekstbegriptoetsen directer te leggen.
Wat betreft de gehanteerde onderzoeksmethode voor de demonstraties van begrip en
onbegrip zou het interessant zijn in vervolgonderzoek een strakker gespreksschema te
hanteren in de hardopdenkgesprekken met de leerlingen. Nu is in de hardopdenkgesprekken voor een vrij los gespreksformat gekozen. Leerlingen die vastliepen in de wiskundeopgave werden door de onderzoeker geholpen om tot een succesvol antwoord te
komen. Hierbij zou een stappenplan gehanteerd kunnen worden waarin de onderzoeker
de verschillende stappen in het oplossingsproces systematisch nagaat.
In dit onderzoek is gekeken naar talige struikelblokken en demonstraties van begrip en
onbegrip in het wiskundig domein ‘Grafieken’. Onderzocht zou kunnen worden of de
gevonden resultaten generaliseerbaar zijn naar andere domeinen van de wiskunde. In vervolgonderzoek zou kunnen worden nagegaan of de resultaten generaliseerbaar zijn voor
leerders van andere leerjaren en andere niveaus. Binnen het voortgezet onderwijs zou
vooral gekeken moeten worden of de resultaten zich ook voordoen binnen de 'hogere'
niveaus, op het havo en vwo. Het is te verwachten dat ook binnen deze onderwijstypen
zich problemen voordoen met betrekking tot de eerste stap in het wiskundig probleemoplossen. Binnen 'hogere' onderwijstypen zullen wiskundedocenten zich nog minder
bewust zijn van de problemen die taalzwakke leerlingen in hun vak kunnen hebben.
Om het proces van tekstreconstructie verder te onderzoeken zou het ook interessant zijn
om leerlingen in dialoog met elkaar een wiskundeopgave te laten oplossen. Binnen het
kader van dit onderzoek is hier ook een poging toe gedaan, maar de gekozen onderzoeksopzet en de wiskundeopgave bleken niet geschikt om dit proces te onderzoeken. We
hadden gekozen voor een wiskundetaak uit het domein ‘Grafieken’ en lieten de leerlingen hardopdenkend samen een grafiek tekenen bij een tekst. Omdat de leerlingen erg
gericht waren op het tekenen van een mooie grafiek (met getallen langs de assen en een
mooie lijn) en minder gericht waren op een goede reconstructie van de tekst, konden we
geen goed inzicht krijgen in hun gezamenlijke constructieproces. Om een dergelijke
situatie in de toekomst te voorkomen, zou beter gekozen kunnen worden voor een taak
met ‘gedeelde informatie’. Hierbij zou de ene leerling de tekst kunnen krijgen en zou de
andere leerling de grafiek moeten tekenen. Door de leerlingen de informatie gescheiden
aan te bieden, worden ze gedwongen tot meer inhoudelijke discussie en gezamenlijk
reconstructie van de tekst.
6.4

Implicaties voor de wiskundedidactiek

Zoals we in hoofdstuk 1 hebben beschreven sluiten de didactiek van het realistisch wiskundeonderwijs en de didactiek van het taalgericht vakonderwijs op twee punten erg goed
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op elkaar aan. In beide visies wordt gewerkt vanuit betekenisvolle contexten en wordt het
belang van interactie onderkend. Vanuit het Platform Taalgericht Vakonderwijs is een
beschrijving van taalgericht vakonderwijs geformuleerd (zie definitie Hajer, 2005, in
hoofdstuk 1 van dit proefschrift).
Ook in de didactische ideeën van de Realistische Wiskunde vinden we de elementen betekenisvol leren, leren in interactie en het creëren van momenten voor reflectie terug.
Omdat deze visies op belangrijke punten verenigbaar zijn, zoals Van Eerde (2005)
betoogt, zullen we in deze paragraaf ingaan op de vraag hoe de resultaten van dit onderzoek verbonden kunnen worden met de ideeën van de Realistische Wiskunde en het taalgericht vakonderwijs.
6.4.1 Contextrijk wiskunde leren met taalsteun
Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen we afleiden dat tekstbegrip een belangrijke
voorwaarde is voor het succesvol uitvoeren van wiskundetaken. We hebben gezien dat
leerlingen tijdens het uitvoeren van een wiskundetaak kunnen vastlopen doordat ze niet
tot een succesvolle reconstructie van de tekst kunnen komen. Hoewel woordenschatproblemen het meest prominent zichtbaar zijn geworden, kunnen leerlingen op alle
tekstuele niveaus problemen ondervinden. Toch lijken wiskundedocenten het taalprobleem van hun leerlingen te onderschatten. Van den Boer (2003) heeft in haar onderzoek
geconcludeerd dat docenten en leerlingen zich niet realiseren dat taalproblemen en
onjuiste leerstrategieën een barrière vormen voor het leren van wiskunde. Elbers en De
Haan (2003) stellen dat leerkrachten in het primair onderwijs weinig tijd en aandacht
besteden aan het bespreken van taalproblemen. Leerkrachten veronderstellen meestal dat
leerlingen geen moeite hebben met de tekst van de opgaven.
We hebben in dit onderzoek laten zien dat leerlingen wel degelijk moeite kunnen hebben
met de tekst. We hebben diverse potentiële struikelblokken en tekstbegripproblemen
gesignaleerd. Van den Boer (2003) stelt dat allochtone leerlingen wiskundeopgaven vaak
oppervlakkig en onvolledig lezen. Ze signaleert dat leerlingen vooral gericht zijn op het
succesvol oplossen van de opgave. Moeilijke woorden proberen leerlingen gewoon te
omzeilen of te raden. Ook in ons onderzoek zien we dat leerlingen deze strategie hanteren. Zo zagen we bijvoorbeeld dat Leila niet wist wat een ‘stop’ was, maar daar zelf de
betekenis ‘het stoppen van de kraan’ aan toekende. Hoewel Van den Boer (2003) concludeert dat allochtone leerlingen vaak van mening zijn dat ze er ook wel zonder volledig
tekstbegrip uit kunnen komen, zagen we dat in ons onderzoek niet direct terug. Waarschijnlijk komt dat door de onderzoekssetting, waarbij leerlingen gevraagd werd alles
hardop te vertellen en uit te leggen wat ze doen. Hierdoor vindt wellicht een bewustere
tekstreconstructie plaats dan in een setting waarbij leerlingen zelfstandig en stil voor
zichzelf een opgaven maken.
Een belangrijke implicatie voor het wiskundeonderwijs is daarom dat er meer aandacht
moet zijn voor het proces van tekstreconstructie. De rol van de docent is daarbij cruciaal.
Uit data verzameld in het NMPS-project Interactie in de multiculturele klas (zie bijlage 1)
blijkt dat veel klasseninteractie vertrekt vanuit het wiskundeboek. De docenten geven
nauwelijks nadere uitleg over de inhoud van de teksten in het wiskundeboek, dus deze
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teksten worden blijkbaar als begrijpelijk beschouwd (Van Eerde e.a., 2002). Opvallend is
dat in het PISA-onderzoek (Gille e.a., 2003) leerlingen in Nederland negatief staan ten
opzichte van de hoeveelheid steun die ze van hun wiskundedocenten bij het leren van
wiskunde krijgen. Hier is dus duidelijk ruimte voor verbetering: wiskundedocenten zouden meer steun kunnen bieden aan hun leerlingen. Voor taalzwakke leerlingen zou deze
steun kunnen bestaan uit het helpen bij en begeleiden van het construeren van begrip
van de teksten van de wiskundeopgaven. Door het bieden van taalsteun kunnen de taalproblemen van leerlingen worden opgevangen.
Daarbij is het belangrijk uit te gaan van de kansen voor taalgericht vakonderwijs die de
talige wiskundeles biedt. Door aandacht te hebben voor de teksten van de wiskundeopgave kan de wiskundedocent bijdragen aan de tekstbegripontwikkeling van leerlingen en
kan hij de taalvaardigheid en woordenschat van leerlingen vergroten.
De wiskundedocent zou zich hierbij bewust moeten zijn van het feit dat elke wiskundeopgave bestaat uit een korte tekst die door de leerlingen eerst begrepen moet worden.
Docenten moeten aandacht hebben voor het proces van begripconstructie van de leerlingen, waarbij ze zich moeten realiseren dat er zich voor de leerling op verschillende
momenten in dat constructieproces problemen kunnen voordoen. De resultaten uit
hoofdstuk 4 van dit proefschrift laten zien dat leerlingen op verschillende momenten in
het proces problemen kunnen hebben: met het construeren van het problem-text model
(waarbij woordkennis een belangrijke rol lijkt te spelen, maar waarbij ook het mesoniveau – het leggen van verbanden tussen zinnen – belangrijk is), het construeren van het
problem-situation model (waarbij de leerling actief zijn kennis van de beschreven situatie
moet inzetten) en de constructie van het mathematical model (waarbij wiskundige kennis
belangrijk is). Binnen het domein grafieken gaat het bij de constructie van het mathematical model vooral om de integratie van het problem situation model en het geconstrueerde graphic model (waarbij de leerling de informatie in de grafiek moet herkennen),
maar in andere domeinen van de wiskunde moet de leerling juist andere domeinspecifieke wiskundekennis infereren.
Als wiskundedocenten zich bewust zijn van de verschillende stappen die een leerling
moet zetten om tot een succesvolle oplossing te komen, kunnen ze bij een hulpvraag van
een leerling achterhalen op welk moment in het proces van begripconstructie de leerling
een probleem ervaart. Uit onderzoek dat in het kader van het NMPS project gedaan is
naar individuele hulpgesprekken in de klas, blijkt dat dit in de praktijk niet veel gebeurt
(Elbers e.a., 2002). In dit onderzoek bleek dat docenten en leerlingen weinig tijd nemen
om de oorzaak van het probleem van de leerling te identificeren: de fase van probleemdefinitie wordt tijdens individuele hulpgesprekken vaak overgeslagen (Elbers, e.a. 2002).
Bovendien bleken docenten op een verzoek om hulp vaak te reageren met het geven van
uitleg. Deze uitleg richtte zich op de procedure, en niet op eventuele conceptuele problemen of problemen met het begrijpen van de opgave. Uit het onderzoek van Van den Boer
(2003) blijkt bovendien dat leerlingen vaak geen vragen stellen over moeilijke woorden in
de wiskundeopgaven, terwijl docenten dat wel vaak van hun leerlingen verwachten. Hierdoor worden woordbetekenissen niet expliciet aan de orde gesteld.
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Op basis van de resultaten uit hoofdstuk 4 van dit proefschrift kunnen we vaststellen dat
het onterecht is te veronderstellen dat woorden bekend zijn en kunnen we concluderen
dat leerlingen niet alleen problemen met de procedures maar juist ook met het begrip
van de tekst van de opgave kunnen hebben. Hiermee wordt het belang van een goede probleemidentificatie nogmaals onderstreept. Voor zowel de docent als de leerling is het
belangrijk zich te realiseren waar het in het constructieproces van de leerling misgaat. De
leerling kan zich zo bewust worden van hiaten in de eigen kennis of taalvaardigheid, wat
belangrijk is voor de eigen (taal)ontwikkeling (zie hoofdstuk 1), en de docent kan zich
bewust worden van de aard van de problemen van de leerling, waardoor de docent de
leerlingen gerichter kan helpen. Leerlingen die problemen hebben met de constructie
van hun problem-text model kunnen dan steun krijgen bij het ontwikkelen van begrip
van de opgave, terwijl leerlingen die problemen hebben met de constructie van het
mathematical model steun kunnen krijgen in de wiskundige processen. Op die manier
kunnen tijdens hulpgesprekken momenten gecreëerd worden waarop er aandacht is voor
tekstbegripontwikkeling en woordenschatontwikkeling. Daardoor gaan de linguïstische
contexten uit het Realistisch Wiskundeonderwijs betere kansen bieden voor taalverwerving.
6.4.2 Wiskunde leren in interactie
In de praktijk van het wiskundeonderwijs blijven taal- en tekstbegripproblemen vaak
onzichtbaar. Uit data verzameld in het NMPS project bleek dat wiskundedocenten vaak
weinig tijd besteden aan het uitleggen of bespreken van de context die in de wiskundeopgave centraal staat. Zowel docenten als leerlingen zijn daarbij erg gericht op ‘het juiste
antwoord’. Het onderzoek in dit proefschrift heeft laten zien dat het voor het wiskundig
proces ook belangrijk is dat wiskundedocenten leerlingen begeleiden bij hun begripsconstructie van de wiskundetaak. Leerlingen moeten taalsteun krijgen bij het oplossen van
wiskundeopgaven. Deze bevinding sluit aan bij de didactische aanbevelingen die Van den
Boer (2003) ook doet: er moet meer interactie plaatsvinden tussen leerlingen en docenten
tijdens en bij het oplossen van wiskundeopgaven.
In de nieuwe wiskundedidactiek wordt er al meer gesproken dan in traditionele lessen,
door zowel de docent als de leerlingen. De didactiek van de Realistische Wiskunde leent
zich daarom goed voor een meer taalontwikkelingsgerichte benadering van docenten.
Van Eerde (2005) merkt op dat in het reguliere wiskundeonderwijs de interactie nog niet
vanzelfsprekend gericht is op de taalontwikkeling van leerlingen. Docenten zouden
daarom begeleid moeten worden in het leren beheersen van de principes van deze benadering. Dit vereist een zorgvuldig en langdurig traject van begeleiding, omdat docenten
niet gewend zijn vanuit een taalactiverende didactiek les te geven. Daarom zou in de
opleiding van wiskundedocenten al aandacht moeten worden besteed aan de talige kant
van de wiskundedidactiek en aan het belang van taalgericht vakonderwijs.
Praten over teksten werkt versterkend voor begrip. De gelegenheden tot praten door leerlingen kun je vergroten door leerlingen samen te laten werken aan opgaven. Bij samenwerkend leren werken leerlingen in groepjes van twee of meer aan een opdracht.
Leerlingen worden in zo’n opdracht gestimuleerd om actief taal te gebruiken, bijvoorbeeld om hun mening te geven of hun argument te onderbouwen. Op deze manier kan
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samenwerkend leren dus een bijdrage leveren aan de taalverwerving van leerlingen. Een
voorbeeld van het stimuleren van interactie en het benutten van de rijke contexten uit de
wiskunde, is het project Wisbaak van het Freudenthal Instituut (Van Eerde, 2005). In dit
project worden educatieve materialen ontwikkeld voor klas 1 en 2 van het voortgezet
onderwijs. Met deze materialen kan de wiskundedocent met een taalgerichte en activerende didactiek werken aan wiskundeonderwerpen. Een belangrijk resultaat van het project is in de eerste plaats dat de taalproblemen van leerlingen zichtbaarder worden. Het
blijkt echter voor wiskundedocenten lastig te zijn om de principes van Wisbaak ook in
hun reguliere lessen toe te passen, omdat ze het moeilijk vinden oude routines te doorbreken. Bovendien kost het tijd om de bestaande interactiepatronen te veranderen zodat
de docent minder aan het woord is en de leerlingen meer kunnen praten.
In ons onderzoek constateerden we ook dat leerlingen bij moeilijke wiskundige concepten eerder geneigd zijn om dagelijks taalgebruik te hanteren. Toch is één van de kerndoelen van het wiskundeonderwijs het leren beheersen van het wiskundig taalgebruik.
Wanneer er meer ruimte in de klas is voor interactie, kan ook aan dit kerndoel meer aandacht gegeven worden. We hebben in het onderzoek gezien dat leerlingen tijdens het toelichten van hun oplossing formeler taalgebruik hanteerden dan tijdens het beantwoorden
van de opgave. Een eenvoudig verzoek tot toelichting stimuleert leerlingen dus al tot het
gebruiken van meer wiskundig taalgebruik.
Het is ook interessant deze bevinding te leggen naast bevindingen uit het NMPS project.
Uit data verzameld in dit project bleek dat één van de docenten de uiting als ‘dan wordt
hij minder dikker’ zonder meer in de interactie accepteerde. Docenten die echter willen
werken aan de verwerving van de wiskundige termen zouden een dergelijke uiting wel
kunnen accepteren in verband met het ontwikkelen van conceptueel inzicht, maar zij
zouden daarbij de leerling ook feedback op de talige vorm van de uiting moeten geven.
Leerlingen moeten in de gelegenheid worden gesteld om de wiskundige termen voor de
nieuwe concepten in de klas te leren gebruiken. Ook docenten moeten daarom de wiskundige termen gebruiken in hun taalgebruik. Docenten die in dagelijks termen praten
over de grafiek om zo de conceptuele inhoud bij de leerlingen over te brengen (‘comprehensible input’, Krashen, 1985), moeten uiteindelijk ook een verschuiving in hun taalgebruik maken en zelf ook de formele wiskundige termen gaan gebruiken.
6.4.3 Aandacht voor taal in het nieuwe wiskundeonderwijs
Wat de gevolgen van de didactische veranderingen in de nieuwe onderbouw zijn voor het
vak wiskunde is op dit moment nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de scholen meer
dan voorheen hun eigen invulling aan het onderwijs in de onderbouw kunnen geven.
Vanuit de behoefte aan meer samenhang in het onderwijsprogramma heeft de Taakgroep
Vernieuwing Basisvorming (2004a) vier scenario’s uitgewerkt van manieren waarop
scholen deze samenhang in het onderwijs kunnen aanbrengen. Scholen kunnen zelf kiezen welk scenario het beste bij hen past en met welke intensiteit ze vorm willen geven
aan de samenhang. Een school kan ervoor kiezen samenhang te creëren door de vakken
onderling goed op elkaar af te stemmen (scenario 1), een school kan kiezen voor samenwerken in projecten (scenario 2) of in leergebieden (scenario 3), of een school kan in
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plaats van de lesstof de competenties van de leerlingen als uitgangspunt nemen voor het
onderwijs (scenario 4).
De keuze van een school voor een scenario zal gevolgen hebben voor de manier waarop
het lesmateriaal voor wiskunde er op die school eruit zal gaan zien en hoe docenten met
dit lesmateriaal om zullen gaan. Op scholen die kiezen voor scenario 3 of 4 zullen de wiskundeboeken zoals we die nu kennen wellicht verdwijnen. Daarvoor in de plaats zullen
methoden en materialen ontstaan waarbij leerlingen hun wiskundekennis moeten toepassen in bepaalde projecten of eindproducten. Wiskunde leren zal op deze scholen
steeds meer plaats gaan vinden in beroepsgerichte, praktische situaties Op scholen die
kiezen voor scenario 1 en 2 zal het wiskundeboek in eerste instantie wel gebruikt blijven
worden, maar zal er wel vaker gewerkt worden in projecten waarbij leerlingen gebruik
moeten maken van andere materialen en hun wiskundekennis moeten toepassen.
Welk scenario scholen ook kiezen, op veel scholen zal een verschuiving plaatsvinden naar
meer geïntegreerd onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan makkelijker aan een aantal
randvoorwaarden voor goed taalgericht vakonderwijs worden voldaan: in geïntegreerde
projecten zal er meer ruimte zijn voor contextuele ondersteuning en zullen leerlingen
meer gelegenheid krijgen om onderling over de opgaven en taken te praten.
Aandacht voor taalzwakke leerlingen is hoe dan ook in alle scenario’s geboden. Juist
omdat er in dit nieuwe onderwijs een grotere zelfstandigheid van leerlingen wordt verwacht, wordt er een groter beroep gedaan op de taalvaardigheid van leerlingen. Zij moeten in staat zijn zelfstandig instructiekaarten te lezen, verslagen te schrijven en taaltaken
binnen projecten uit te voeren. Om ook taalzwakke leerlingen de kans te geven mee te
doen in de nieuwe onderwijspraktijken, zouden de auteurs van nieuwe wiskundeboeken
en de (docent)ontwikkelaars van lesmaterialen rekening moeten houden met talige
aspecten. Dit zouden zij niet moeten doen door teksten te vereenvoudigen of moeilijke
woorden weg te laten. Juist door talige materialen te ontwikkelen waarin aandacht is voor
contextuele inbedding en het bieden van taalsteun, kunnen de kansen voor het verwerven
van taal en vakinhoud optimaal benut worden. Inmiddels worden dergelijke materialen al
op kleine schaal ontwikkeld. Een goed voorbeeld is het eerder genoemde educatieve pakket Wisbaak dat ontwikkeld is door het Freudenthal Instituut (Van Eerde, 2005). In de
toekomst zouden er meer wiskundematerialen ontwikkeld moeten worden waarbij nagedacht is over de taalontwikkelende activiteiten.
In dit onderzoek hebben we laten zien dat taalvaardigheid en tekstbegrip een grote rol
spelen in het wiskundeonderwijs. Door de invoering van de nieuwe onderbouw zullen de
accenten in het onderwijs voor een belangrijk deel verschuiven en zal er meer ruimte zijn
voor interactie en contextuele ondersteuning, maar de zorg voor taalzwakke leerlingen in
het wiskundeonderwijs mag er niet minder op worden. Door oog te hebben voor de talige
aspecten van het wiskundeonderwijs en aandacht te besteden aan taalvaardigheden die
leerlingen nodig hebben om succesvol in het wiskundeonderwijs mee te kunnen doen,
kunnen we ertoe bijdragen dat meer leerlingen uiteindelijk voldoende wiskundig geletterd zijn om zich te kunnen redden in de vele situaties in de maatschappij waarin wiskunde een rol speelt.
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Bijlage 1: NMPS Project
1.1

Inleiding

Het onderzoek dat in het kader van dit proefschrift is gedaan, is onderdeel van het project
‘Interaction in the multicultural/multilingual classroom as a means of inclusion and
exclusion’ (1999-2001), een kwalitatief onderzoek naar in- en uitsluitingsprocessen in
interactie in de multiculturele klas (Hajer e.a., 2002). Dit onderzoek van de RijksUniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht kwam tot stand met subsidie van NWO in het
kader van het meerjarenprogramma ‘de Nederlandse Multiculturele en Pluriforme
Samenleving’. De doelstelling van dit project was om, via analyse van interactieprocessen,
in- en uitsluitingsmechanismen te onderzoeken die in de klas plaatsvinden tussen docent
en leerlingen en tussen leerlingen onderling om zo factoren bloot te leggen die ertoe kunnen bijdragen dat allochtone leerlingen, in het bijzonder Marokkaanse leerlingen, achterblijven in onderwijsprestaties. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
en de Universiteit Utrecht (UU) werkten vanuit verschillende disciplines aan het project
mee: : taalwetenschappers (discoursanalytici) Herrlitz en Koole (UU) en Hajer, Berenst
en Deen (RuG), socio-cultureel psychologen en antropologen De Haan, Elbers, Jonkers
en Maier (UU) en Hermans (RuG), psycholoog Pels (UU/EUR/Verwey-Jonker Instituut),
wiskundedidactici Gravemeijer en Van den Boer (UU, Freudenthal Instituut) en Van
Eerde (Risbo, EUR/ Freudenthal Instituut), en als promovendus Prenger (RuG) onder
begeleiding van Hacquebord en De Glopper (met ondersteuning van Redeker) (RuG).
Gezamenlijk hebben zij de interactie geanalyseerd in en rondom wiskundelessen van
twee multi-etnische brugklassen van twee scholen voor voortgezet onderwijs.
1.2

Kader van het project

De aanleiding voor dit onderzoek waren kwantitatieve onderzoeksresultaten waaruit
bleek dat de schoolprestaties van allochtone leerlingen nog steeds achterlagen bij die van
autochtone leerlingen (Leeman en Phalet, 1998). Omdat uit dit soort kwantificerend
onderzoek geen oorzaken naar deze achterstanden naar voren kwamen, werd besloten
om te kijken wat er in de klas zelf gebeurt om zo informatie te krijgen over de invloed van
het onderwijs op het presteren van leerlingen. De globale onderzoeksvraag luidde: ‘Hoe
komen processen van in- en uitsluiting van leerlingen uit talige en etnische minderheidsgroepen in het onderwijs tot stand in de klasseninteractie?’. Op basis van opnames van
lessen aangevuld met interviews met de leerkrachten en enkele leerlingen, zijn de interactieprocessen tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling geanalyseerd
om te kijken hoe zij tot gedeelde betekenissen komen.
Het project richtte zich met name op het wiskundeonderwijs. Wiskunde wordt vaak
gezien als een ‘taal onafhankelijk’ vak, waar allochtone leerlingen verder weinig problemen mee zullen hebben. Toch blijkt wiskunde voor veel allochtone leerlingen een struikelblok. Uit onderzoek van De Wit (2000) kan geconcludeerd worden dat allochtone
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leerlingen minder vaak wiskunde kiezen als eindexamenvak (54% van de allochtone leerlingen op het toenmalige vbo en 46% van de allochtone leerlingen op de toenmalige
mavo kiest voor wiskunde, tegen 70% van de autochtonen in beide onderwijsvormen)
(Suhre, De Wit en Mulder, 1996). Bovendien blijkt dat als allochtone leerlingen voor het
vak wiskunde kiezen, ze vaak lagere cijfers halen dan hun autochtone klasgenoten. De
problemen met wiskunde lijken dus voor allochtone leerlingen relatief hoger te liggen
dan voor autochtone leerlingen. Bovendien speelt interactie in het huidige wiskundeonderwijs een grote rol sinds de ideeën van het Realistische Wiskundeonderwijs in het curriculum zichtbaar zijn. De ideeën van het Realistische Wiskundeonderwijs sluiten
namelijk aan bij het constructivisme, waarin de rol van interactie centraal staat.
In het onderzoek is vooral gekeken naar de interactie in de klas. Direct na de lessen werden ook stimulated recall interviews met de leerkracht en soms met enkele leerlingen
gehouden om ook hun percepties en interpretaties met betrekking tot wat er op bepaalde
momenten in de les gebeurde in beeld te brengen. Het beleid dat de school voert ten aanzien van meertalige en multiculturele klassen is in kaart gebracht door middel van open
interviews met docenten, door analyse van schoolgidsen en van op video of audio opgenomen docentenvergaderingen.
Het onderzoek vond plaats in twee vmbo-brugklassen van verschillende scholen,. De
scholen, verder De Regenboog en De Zon genoemd, waren even groot, stonden in dezelfde
wijk van een grote stad in het midden van het land. De scholen verschilden in leerlingpopulatie: De Regenboog is een vmbo-school waarvan driekwart van de leerlingen uit etnische minderheidsgroepen afkomstig is, De Zon is een school voor vmbo-tl, havo en vwo
waar de Nederlandse leerlingen de meerderheid vormen. De brugklassen zijn zo gekozen
dat de allochtone leerlingen in de ene klas in de meerderheid waren, terwijl zij in de
andere klas een minderheid vormden. De hoop was door dergelijke contrasten de
scherpte van de analytische observaties te vergroten. Op beide scholen werd dezelfde wiskundemethode gebruikt, Moderne Wiskunde (Wolters Noordhoff) die was gebaseerd op de
principes van het Realistisch Wiskundeonderwijs. Op De Regenboog werd les gegeven
door Ron Jager, een relatief jonge docent met ongeveer vijf jaar onderwijservaring. Op De
Zon verzorgde Harry Boom de lessen, een docent van boven de 50 met ongeveer 30 jaar
onderwijservaring.
Om de video-opnames voor te bereiden, zijn aan het begin van het schooljaar 1999-2000
een aantal onderzoekers in beide brugklassen aanwezig geweest om te observeren in de
klas. Zij volgden elk een aantal dagen alle lessen van de betreffende brugklassen om zich
een beeld te vormen van de manieren waarop docent en leerlingen hun lessen organiseerden en om de verschillen tussen de organisatie in wiskundelessen en in andere vaklessen te observeren. Naar aanleiding van deze observaties werd gekozen voor een
opstelling met drie videocamera’s (één achter in de klas en twee elk aan een kant van het
schoolbord), twee audiorecorders in de vorm van minidisks halverwege de klas en een
zendermicrofoon voor de docent die aangesloten werd op één van de camera’s.
Na de herfstvakantie (november 1999) zijn in beide klassen opnames gemaakt van de
wiskundelessen. Voor de vergelijkbaarheid behandelden beide docenten het 5e hoofdstuk
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uit de methode Moderne Wiskunde, het hoofdstuk over grafieken. Dit hoofdstuk werd in
zo’n 7 à 8 lessen van 3 kwartier behandeld. Daarnaast zijn ook een aantal andere lessen,
zoals Engels en biologie, op video vastgelegd. Zoals gezegd zijn direct na de lessen bij de
docent steeds stimulated recall interviews afgenomen, dat wil zeggen interviews waarin
vragen werden gesteld over het algemene verloop van de les en commentaar werd
gevraagd op door de onderzoekers geselecteerde videofragmenten. Bij een aantal lessen
is op deze manier ook aan leerlingen om een reactie gevraagd. Aan het einde van het
schooljaar (juni 2000) zijn nogmaals van 4 lesuren opnames gemaakt, nu rond de
behandeling van het vervolghoofdstuk over grafieken: ‘Vergelijkingen’. Dit is gedaan om
te kunnen bezien welke invloed uitgaat van het feit dat de leerlingen inmiddels vertrouwd
zijn geraakt met de gang van zaken in de (wiskunde)les. In totaal werden op beide scholen samen 27 lesuren wiskunde vastgelegd en negen andere lesuren.
Nadat de lessen op video waren vastgelegd, zijn deze globaal door de onderzoekers en
onderzoeksassistenten getranscribeerd. In ‘datasessies’ werden deze lessen door het
gehele onderzoeksteam bekeken en besproken. Deze datasessies, waarbij video’s en
transcripten bestudeerd werden en eerste analytische observaties tot stand kwamen, dienden ter voorbereiding van de meer toegespitste analyses. De verschillende perspectieven
van de onderzoekers bleken deze sessies tot bijzonder stimulerende bijeenkomsten te
maken. Naar aanleiding van deze sessies werden fragmenten geselecteerd, waarvan gedetailleerde transcripten zijn gemaakt.
Uiteindelijk leidden deze datasessies tot vier hoofdprojecten, waarvoor deelteams zijn
geformeerd. Eén deelteam heeft zich gericht op de interactie in de klas: de participatie en
begripsvorming van leerlingen gedurende het klassikale lesdeel (paragraaf 1.3). Een
tweede deelteam concentreerde zich op de individuele hulpmomenten: de participatie
van leerlingen in één op één interacties met de leerkracht tijdens het lesdeel waarin zelfstandig gewerkt wordt (paragraaf 1.4). Een derde team nam meer specifiek de wiskundige
kant onder de loep en analyseerde de kansen en belemmeringen die voor leerlingen aanwezig zijn bij het leren van (de taal van) wiskunde (paragraaf 1.5). Het vierde aandachtspunt bestond ten slotte uit het analyseren van non-participatie onder de leerlingen
(paragraaf 1.6).
Naast deze projecten hebben verschillende deelprojecten plaatsgevonden die ook gebruik
gemaakt hebben van de data van het NMPS project. We noemen bijvoorbeeld het onderzoek naar samenwerkend leren (Deen en Zuidema, te verschijnen), naar het spanningsveld tussen leren en socialiseren in de multiculturele klassen (Pels, 2002b), naar etnische
minderheden en schoolsucces (Hermans, 2000) en het onderzoek naar schoolvisies van
multiculturele scholen (Berenst en Hajer, 2002) en naar de wijze waarop de selectie van
leerlingen plaatsvindt in lerarenvergaderingen (Berenst & Mazeland, te verschijnen).
Daarnaast hebben verschillende studenten hun scriptieonderzoek op de NMPS data
gebaseerd (o.a. Hoekstra, 2002; Van Amelsvoort, 2002; Meinema, 2000; Renken, 2002).
In deze schets van het NMPS project zullen we echter alleen ingaan op de belangrijkste
resultaten van de vier hoofdprojecten.
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Participatie in klasseninteractie

In het eerste deelonderzoek werden de manieren onderzocht waarop leerlingen participeren in klassikaal georganiseerde delen van een les (Koole en Berenst, te verschijnen).
Gedurende de klassikale gedeelten van de les bespreekt de docent het huiswerk en geeft
hij instructie. De leerlingen participeren tijdens deze klassikale momenten op allerlei
manieren. In dit onderzoek willen Koole en Berenst (te verschijnen) dan ook laten zien
hoe verschillende manieren van participeren in heterogene klassen tijdens de interactie
tot stand kunnen komen.
Twee theoretische perspectieven zijn belangrijk bij het bestuderen van verschillen tussen
leerlingen. Vanuit het eerste perspectief, het ‘differential treatment’ perspectief, wordt de
docent gezien als degene die differentieert. Op basis van de verwachtingen die de docent
heeft van zijn leerlingen, behandelt hij ze verschillend. Vanuit het tweede perspectief, het
‘cultural discontinuity’ perspectief, worden juist de leerlingen met hun verschillende culturele en linguïstische achtergronden gezien als degenen die kunnen differentiëren.
Koole en Berenst (te verschijnen) presenteren in hun onderzoek een kritische analyse van
de twee hierboven genoemde perspectieven en zien daarbij leerlingen niet als passieve
ontvangers van onderwijs, maar als actieve consumenten.
Het uitgangspunt van de analyse van Koole en Berenst (te verschijnen) is het door veel
onderzoekers gebruikte etnomethodologische perspectief van Garfinkel (1967) dat verder
is uitgewerkt in de Conversatieanalyse (Sacks 1992). Hierbij wordt uitgegaan van het feit
dat deelnemers in de interactie hun sociale realiteit construeren. De op video opgenomen
lessen zijn daarom geanalyseerd vanuit het idee dat de lessen bestaan uit een verzameling van interactiepraktijken die door de docent en de leerlingen tot stand gebracht worden. Een deel van die interactiepraktijken kunnen verbonden worden aan de praktijk van
het leren en onderwijzen, maar een ander deel blijkt uit andere interactiepraktijken te
bestaan. Door in detail te kijken naar wat leerlingen doen en zeggen in de klas en hoe ze
reageren op anderen, is het mogelijk zicht te krijgen op hun oriëntatie op de activiteiten
in de klas. Koole en Berenst maken daarbij gebruik van het theoretisch concept van het
‘participation framework’ zoals ontwikkeld door Goffman (1981). Goffman liet zien dat een
participantenrol gekarakteriseerd wordt door de aard van de spreker- of recipiëntenrol
(meer of minder verantwoordelijk voor de inhoud, respectievelijk meer of minder de
bedoelde recipiënt) en consequenties heeft voor het verloop van de interactie. O’Connor
en Michaels (1996) hebben dit theoretisch concept nog uitgebreid. Zij analyseren niet
alleen hoe participanten in een interactie als ‘hoorder’ of ‘spreker’ fungeren, maar ook
hoe de oriëntatie van de deelnemer op wat hij of zij aan het doen is – of in het verwachtingskader zou moeten doen – zichtbaar wordt. Daarom maken Koole en Berenst (te verschijnen) in hun analyse een verschil tussen ‘hoe verwerft een leerling een beurt’ en ‘wat
doet een leerling met deze beurt’. Het eerste gedeelte van deze analyse richt zich dan ook
op de (1) beurtwisselingsprocedures en het tweede gedeelte van de analyse op de (2) ‘activity
frameworks’ waarbinnen de beurt plaatsvindt.
Bij de analyses van de beurtwisselingsprocedures (1) is – in tegenstelling tot een lange onderzoekstraditie waarin dat wel gedaan is – niet uitgegaan van het idee dat de docent de cen-
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trale positie inneemt in de klasseninteractie. Dit idee leidt namelijk tot een statisch model
voor het nemen van beurten in de klas, waarin geen plaats is voor bijdragen van leerlingen aan de organisatie van de beurtwisseling. In eerdere beschrijvingen van klasseninteractie zijn de verschillen op het punt van de beurtwisseling ten opzichte van alledaagse
conversaties beschreven (McHoul, 1978; Mazeland, 1983). De procedures die McHoul en
Mazeland hebben laten zien (beurttoewijzing en zelfselectie), voldoen echter niet om de
dynamische processen te beschrijven die Koole en Berenst in de klas zien gebeuren. Uit
de data van Koole en Berenst (te verschijnen) blijkt vooral dat de docent en de leerlingen
niet één beurtwisselingsmodel in de klas hanteren, maar verschillende modellen bij verschillende activiteiten. Bovendien blijkt dat zelfs binnen één activiteit het model niet vaststaat, maar dat daarover onderhandeld kan worden. In de analyses hebben Koole en
Berenst allereerst gekeken naar de strategieën die leerlingen hanteren om een beurt te
krijgen, zoals hun hand opsteken, verbaal om een beurt verzoeken of zelfselecties. Uit de
resultaten bleek dat tijdens het huiswerk bespreken het opsteken van de hand de meest
succesvolle strategie was, terwijl tijdens de klassengesprekken over nieuwe wiskundige
inhoud vooral zelfselecties succesvol waren. Er bleek op basis van etniciteit of geslacht
geen verschil te zijn in de strategieën die leerlingen hanteren.
Een van de meest opmerkelijke bevindingen was dat leerlingen die de meeste beurten
kregen, die beurt niet kregen door een strategie te hanteren, maar door juist niets te
doen. Toch bleken deze leerlingen wel vaker dan andere leerlingen om een beurt
gevraagd te hebben. De analyses laten zien dat de toewijzing van beurten door de docent
gecomplementeerd wordt door de zelfselecties van leerlingen. Leerlingen doen veel werk
om beurten te krijgen, maar hebben wisselend succes. Het blijkt dat leerlingen die meer
werk doen om een beurt te krijgen, ook vaker een beurt krijgen. Tegelijkertijd blijkt het
echter soms ook te lonen om juist helemaal geen werk te doen voor een beurt.
Vanuit het ‘cultural discontinuity’ perspectief hadden Koole en Berenst verschillen tussen
de leerlingen op basis van etniciteit moeten vinden in de manier waarop ze om een beurt
vragen. Dergelijke verschillen werden echter niet gevonden. Vanuit het ‘differential treatment’ perspectief zouden verschillen in succes bij het vragen om een beurt verklaard zouden kunnen worden uit de strategieën die door de leerkracht gebruikt worden. Het
verschil in succes bij het krijgen van een beurt kan echter wel uitgelegd worden op basis
van de hoeveelheid werk die de leerling verricht om de beurt te krijgen, maar slechts
gedeeltelijk vanuit de verschillende toewijzingsstrategieën van de docent. En van een systematisch verschil in behandeling op basis van de etniciteit van de leerlingen is in dit
opzicht geen sprake.
In het tweede gedeelte van hun analyse hebben Koole en Berenst (te verschijnen) gekeken naar de vraag wat leerlingen met een beurt doen binnen de activiteit die op dat moment
aan de gang is, binnen ‘activity frameworks’(2). Uit de analyses blijkt dat leerlingen de
klassikale activiteiten opzettelijk gebruiken om te laten zien wat ze weten en wat ze
gedaan hebben en niet zozeer om deel te nemen aan de activiteit of om vragen te stellen.
Koole en Berenst hebben de organisatorische tweedeling in de les – het bespreken van
het huiswerk en het uitleggen van nieuwe wiskundige stof – als uitgangspunt genomen
om de ‘activity frameworks’ te beschrijven.
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Het eerste framework dat ze onderscheiden is het ‘Control and Instruction’ framework.
Dit patroon doet zich zowel bij het bespreken van het huiswerk als bij het uitleggen van
nieuwe stof voor. De docent is in dit patroon de centrale figuur. Hij inspecteert de adequaatheid van de opdrachten die de leerlingen gemaakt hebben en vertelt de leerlingen
hoe ze nieuwe opgaven zouden moeten maken. Soms gebruikt hij een antwoordcontrole
als het startpunt van een nieuwe instructie. Uit de data blijkt dat de docent dit framework
speciaal aankondigt. Zo’n aankondiging beperkt de te verwachten activiteiten van de leerlingen, maar ook de activiteiten die de docent zelf kan ondernemen.
Het tweede framework dat Koole en Berenst (te verschijnen) onderscheiden is het
‘Instruction and Control’ framework. Dit framework is vergelijkbaar met het eerste framework en doet zich voor als de docent nieuwe wiskundestof aan het uitleggen is en daarbij
de leerlingen ruimte geeft om bij te dragen aan de uitleg en zo controle houdt over het te
ontwikkelen begrip. Het blijkt dat als leerlingen niet op een juiste manier kunnen bijdragen aan de uitleg, de docent òf ingaat op het probleem van de leerling door het stellen van
een reeks vragen die naar het juiste antwoord leiden òf de beurt aan een andere leerling
geeft. Ook dit framework wordt door leerlingen als zodanig herkend.
Een derde framework is het ‘Discussion framework’. Binnen dit framework blijken de vragen die de docent stelt, er niet op gericht om één bepaald antwoord boven tafel te krijgen,
maar om bij meerdere leerlingen oordelen over elkaars voorgestelde en gebruikte wiskundige procedures te ontlokken. In principe evalueert de docent binnen dit framework
de bijdragen van de leerlingen niet meteen, maar stelt hij die evaluatie uit. De leerlingen
behandelen dergelijke vragen echter toch vaak als een gelegenheid om te laten zien wat
ze weten: de docent stelt een echte, open vraag, maar de leerlingen antwoorden op deze
vraag alsof het een ‘display’- vraag is, een vraag waarbij ze moeten laten zien wat ze
weten. Vaak reageert de docent vervolgens op deze vorm van respons van de leerlingen
dan ook weer met een evaluatie. Dergelijke frameworks laten zien dat er in de klasseninteractie niet alleen onzekerheid is over de toewijzing van beurten, maar ook over de activiteit die plaatsvindt.
Kortom, de analyses van Koole en Berenst (te verschijnen) laten zien dat participatie van
leerlingen in de klas niet verloopt volgens van tevoren vastgestelde patronen, maar dat
over de organisatie van leerlingparticipatie voortdurend onderhandeld wordt in de interactie tussen docent en leerlingen.
1.4

Leerzame tweegesprekken

Dit gedeelte van het NWO-onderzoek richtte zich op de interactie tijdens de individuele
hulpmomenten in de wiskundeles. Hiervoor zijn de individuele hulpmomenten van twee
lessen onderzocht (Elbers e.a., 2002).
Volgens Elbers e.a. (2002) zijn de hulpgesprekken tussen docent en leerling te bezien
vanuit tenminste drie invalshoeken: vanuit de theorie over cognitieve ontwikkeling, vanuit het onderzoek naar leren in meertalige klassen, en vanuit de wiskundedidactiek. Vanuit de cognitieve ontwikkelingspsychologie heeft onderzoek van Wood, Bruner en Ross
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(1976) laten zien dat in een effectief hulpgesprek tussen een volwassene en een kind, de
volwassene het kind zoveel mogelijk zelf de taak laat verrichten. Pas op het moment dat
het kind niet meer zelfstandig verder kan, biedt de volwassene hulp door middel van
‘scaffolding’: het aanbieden van een ‘steiger’ waardoor het kind verder kan reiken dan uit
zichzelf. Kinderen blijken hun bezigheden dikwijls zo in te richten dat zij gebruik kunnen maken van de hulp die volwassenen bereid zijn te bieden (Rogoff, 1990). Vanuit het
onderzoek naar leren in meertalige klassen is bekend dat er vaak misverstanden bestaan in
hulpgesprekken tussen de docent en de leerling over de aard van het probleem dat de
leerling wil bespreken (Hajer, 1996). Dit probleem wordt soms helemaal niet opgehelderd of soms pas na verloop van tijd. In hulpgesprekken die wat langer duren, worden
deze problemen vaak wel opgelost en vooral allochtone leerlingen hebben in dit soort
interacties meer mogelijkheden om hun probleem onder woorden te brengen. Vanuit de
wiskundedidactiek ten slotte is bekend dat leerkrachten in hulpgesprekken goed kunnen
achterhalen waar een kind zich in zijn ontwikkeling bevindt en dat ze daar hun instructie
op kunnen aanpassen (Van Eerde, 1996).
Naar aanleiding van deze bevindingen is door Elbers e.a. (2002) onderzocht welke mogelijkheden voor participatie in individuele momenten worden geboden, in hoeverre leerlingen hier gebruik van maken en op welke wijze de docent de interactie benut om
leerlingen tot leren te brengen. Om deze vragen te beantwoorden zijn de kenmerken van
dit type interacties geanalyseerd en is onderzocht op welke wijze de docent en de leerlingen bijdragen aan het verloop ervan.
Op beide scholen zijn de niet-klassikale momenten geanalyseerd. Er zijn twee organisatievormen van individuele begeleiding gevonden. Op De Zon liep de leerkracht door de
klas, terwijl leerlingen aan hun opgaven werkten, terwijl op De Regenboog de docent de
leerlingen bij zijn tafel liet komen, waar hij hen één voor één hielp. De vragen van de
leerlingen hadden over het algemeen betrekking op de opdrachten uit het wiskundeboek.
Uit de kwantitatieve resultaten van Elbers e.a. (2002) bleek dat op De Zon 51 van de 149
individuele hulpmomenten (34 %) bestaan uit gesprekken over de wiskundestof en op De
Regenboog 90 van de 165 (55%). De tweegesprekken op De Zon duurden echter beduidend
langer dan op De Regenboog. Er is ook gekeken naar de verdeling van de hulpmomenten
over de leerlingen. Daaruit bleken grote verschillen: sommige leerlingen hadden vrijwel
nooit individueel contact met de docent, andere juist veelvuldig. Ten slotte is nagegaan of
er verschillen zijn in de participatie naar sekse en etniciteit. Uit de tellingen blijkt dat op
De Zon vooral de Nederlandse meisjes uitgebreide hulp ontvangen, terwijl vooral Nederlandse jongens juist het minst begeleiding krijgen. Op De Regenboog zijn het daarentegen
de allochtone jongens die relatief veel geholpen worden bij hun wiskundevragen en zijn
de Nederlandse meisjes ondervertegenwoordigd.
In de kwalitatieve analyses van Elbers e.a. is gekeken naar de vraag hoe leerlingen in de
individuele begeleiding aan bod komen. Daaruit valt te concluderen dat de docent niet als
enige verantwoordelijk is voor de toewijzing van hulpmomenten aan leerlingen. Leerlingen hebben zelf ook, met wisselend succes, een aandeel in het tot stand brengen van
hulp. Daarbij spelen hun assertiviteit en strategische aanpak een rol.
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De resultaten laten ook zien dat de individuele hulpgesprekken moeilijk verlopen (Elbers
e.a, 2002). In de eerste plaats blijkt dat leerlingen globale bewoordingen gebruiken om
hun probleem naar voren te brengen. Docenten vragen niet om toelichting of opheldering. Er is in de gesprekken geen aparte fase waarin wordt vastgesteld wat het probleem
van de leerling precies is. In de tweede plaats blijkt dat docenten reageren op een verzoek
om hulp met het geven van uitleg. De uitleg richt zich op de procedure en niet op eventuele conceptuele problemen of op problemen met het begrijpen van de opgave. Ook aan
het eind van de gesprekken wordt niet gecontroleerd of de leerling de uitleg heeft begrepen. Ten slotte is gebleken dat leerlingen bijdragen aan de totstandkoming van het verloop van deze gesprekken. Ze brengen weinig in tegen de dominantie van de docent en
doen in de regel weinig moeite om aan te geven of de docent hun probleem goed begrijpt.
Leerlingen leggen zich erbij neer of geven opnieuw in globale termen aan dat zij het nog
steeds niet begrijpen. Een enkele maal lukt het leerlingen om hun probleem te specificeren. Lange interacties bieden daarvoor de meeste ruimte. Concluderend stellen Elbers
e.a. (2002) dat de dialogen gedomineerd worden door de docent, dat de leerling weinig
kans krijgt zich uit te drukken en dat de docent geen aandacht besteedt aan de realistische context waaraan in de opgave wordt gerefereerd. De docent besteedt noch aandacht
aan de conceptuele kennis noch aan het feit dat voor veel leerlingen in de klas het Nederlands de tweede taal is.
Elbers e.a (2002) stellen dat het uitblijven van een fase van probleemdefinitie een opvallende uitkomst is. Wellicht dat de tijdfactor hierbij een rol speelt: er is maar even tijd voor
een gesprek omdat er andere leerlingen zijn die om aandacht vragen. Maar ook de traditionele rol van de docent als degene die informatie overdraagt zal ertoe bijdragen dat van
hem wordt verwacht dat hij uitleg geeft, terwijl diezelfde rolopvatting bij de leerling een
passieve houding bevordert.
1.2

Betekenisconstructie in de wiskundeles

In dit deelproject is onderzocht hoe wiskundedocenten leerlingen toegang bieden tot de
wiskunde, met name in klassikale interacties (Van Eerde e.a, 2002). Hierbij spelen twee
didactische perspectieven een rol: die van het Realistisch Wiskundeonderwijs en die van
de (tweede) Taaldidactiek. In beide perspectieven is actieve participatie van leerlingen in
de les essentieel. In het Realistische Wiskundeonderwijs wordt wiskunde leren namelijk
opgevat als een proces waarin mensen hun eigen kennis en betekenissen construeren.
Door middel van contextproblemen worden leerlingen gestimuleerd om de wiskundige
vondsten van anderen opnieuw uit te vinden. Leerlingen moeten dus actief naar oplossingen zoeken, hun denkwijzen verwoorden en hun oplossingen verantwoorden. Leren
wordt dus gezien als een sociaal proces, waarin leerlingen naar elkaar luisteren en elkaar
kritische vragen stellen. Op deze wijze vindt interactieve betekenisconstructie plaats.
In de (tweede) Taaldidactiek wordt het belang van deze interactieve betekenisconstructie
ook benadrukt. In de taalwetenschap wordt de term ‘betekenisonderhandeling’ gebruikt
om de aanpassingen en herstructureringen van interactie te karakteriseren die voorkomen als leerders en hun gesprekspartners problemen in de begrijpelijkheid van de boodschap waarnemen, ervaren of daarop willen anticiperen (Pica, 1994). In het dagelijks
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leven doen zich dit soort momenten veel voor, maar in schoolse contexten is door de
dominantieverhouding tussen docent en leerlingen veel minder gelegenheid tot betekenisonderhandeling (VandenBranden, 1995). Toch zijn dit soort momenten erg belangrijk
voor de taalleerder: door de onderhandeling komt de leerder tot beter begrip (begrijpelijk
taalaanbod), krijgen leerlingen de gelegenheid om zelf een bijdrage te leveren aan begrijpelijke taalproductie en er is meer aandacht voor de vorm van de boodschap (feedback)
(Hajer, 1996).
Omdat de theorieën over wiskundeonderwijs en taalverwerving goed aansluiten, is door
Van Eerde e.a (2002) onderzocht hoe deze theoretische samenhang in de praktijk gerealiseerd wordt: hoe draagt Realistisch Wiskundeonderwijs bij aan een stimulerend leerklimaat in de meertalige klas? Op grond van eerste globale analyses is gebleken dat
momenten van betekenisonderhandeling eigenlijk alleen voorkwamen bij docent Harry
Boom van De Zon. Het onderzoek is daarom verder op dat materiaal gebaseerd .
Van Eerde e.a. (2002) stellen dat uit de kwalitatieve analyses van de lessen van docent
Boom blijkt dat hij de klas vaak open en multi-interpretabele taken voorlegt. Dit leidt tot
veel interactie in de klas, want door de openheid van de vragen is de voorspelbaarheid van
de inbreng van de leerlingen kleiner en komt het gesprek tot meer diepgang. Verder
blijkt de docent over een breed arsenaal van strategieën te beschikken om participatie en
interactie te stimuleren. In de les wordt door de docent echter geen aandacht besteed aan
de context waardoor er weinig tot geen betekenisonderhandeling plaatsvindt over begrippen en de tekst in het wiskundeboek. De docent is duidelijk geïnteresseerd in de denkprocessen van de leerlingen en de leerlingen verwoorden hun denkwijzen, luisteren naar
elkaar en reageren soms op elkaar. Maar de interactie is nagenoeg beperkt tot interacties
tussen docent en individuele leerling, er is nauwelijks interactie tussen de leerlingen
onderling over de gesuggereerde oplossingen. De mogelijkheid om in klassikale momenten mee te praten is relatief groot. Op de aspecten begrijpelijk taalaanbod, gelegenheid tot
schrijven over de stof en het verschaffen van feedback op inhoud en vorm is nog veel
winst te behalen, terwijl ook meer gerichte interactie tussen leerlingen bevorderd kan
worden door duo- en groepsopdrachten. Van Eerde e.a. (2002) stellen dan ook dat de
didactiek van het Realistisch Wiskundeonderwijs, althans zoals door Harry Boom gerealiseerd, kennelijk niet automatisch ook gunstig is voor tweedetaalverwerving.
1.3

Non-participatie

Dit deelproject van het NMPS project (Pels, 2002a) richtte zich op de patronen van nonparticipatie aan de lessen door leerlingen. In de hierboven beschreven datasessies (zie
paragraaf 1.2) bleek dat de twee onderzochte brugklassen sterk verschilden in de mate
van ordeverstoring in de wiskundeles. Ook leken met name allochtone leerlingen zeer
aanwezig te zijn in de klas en op te vallen door vrijpostig gedrag. In de didactiek van het
Realistisch Wiskundeonderwijs wordt van leerlingen echter wel verwacht dat ze een
actieve bijdrage leveren en dat ze meer ruimte krijgen voor uitwisselen met andere leerlingen. Hierdoor is ook meer ‘onrust’ in de klas te verwachten.
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In de klas kunnen leerlingen opereren vanuit verschillende identiteiten: ze zijn heel
adaptief aan hun omstandigheden en dat is ook van invloed op de interactiepatronen die
ze gebruiken. Binnen de school is de ‘leerling-interactiewijze’, waarbij leerlingen vooral
specifiek leerlinggedrag vertonen, het meest vanzelfsprekend. Maar leerlingen zien de
school in de eerste plaats als een plek waar ze hun sociale leven hebben. Sociale contacten
met medeleerlingen zijn dus heel belangrijk en zij bepalen dan ook in grote mate of leerlingen de autoriteit van de leerkracht accepteren of afwijzen. Door deze ‘peer-groups’
worden leerling erg beïnvloed. Soenen (1999) concludeert dan ook op basis van etnografisch onderzoek in Belgische basisscholen dat naast ‘de leerling-interactiewijze’ ook
vooral de ‘jongeren-interactiewijze’ aandacht verdient. Daarbij staan gedragingen en
omgangsvormen centraal die refereren aan het doen en laten van jongeren onderling en
aan de conventies en codes uit de jongerencultuur. Vooral leerlingen die weinig extrinsieke waarde aan school hechten, zijn sterk op het hier en nu en op elkaar gericht en zouden deze interactiewijze meer gebruiken.
In traditionele lessen komt de ‘leerling-interactiewijze’ veel voor. De interactie kenmerkt
zich door eenrichtingsverkeer, door het ontmoedigen van contacten met medeleerlingen
en door competitie: het transmissiemodel. In de les zou de participatiestructuur echter
ook aangepast kunnen worden aan de buitenschoolse interactiewijze, de ‘jongeren-interactiewijze’. Onderzoek in Nederland onderstreept het belang van dergelijke aanpassingen in de participatiestructuur, althans wat autochtone leerlingen in het voortgezet
onderwijs betreft. Leerlingen die les krijgen volgens het ‘transmissiemodel’ zijn minder
gemotiveerd dan leerlingen in scholen waar het ‘interactiemodel’ in zwang is, het model
waarin gezamenlijke kennisconstructie plaatsvindt in interactie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling (Matthijssen, 1991). Dit ‘interactiemodel’ sluit meer aan
bij de ‘jongeren-interactiewijze’: de interactie is relatief open en heeft een minder individugericht karakter, bijvoorbeeld door het toestaan van beurtoverlap, spontane communicatie en interactie tussen leerlingen onderling. Het publiekelijk beoordelen en vermanen
van leerlingen is in deze interactiewijze uit den boze omdat de onderlinge competitie en
afstand erdoor kan worden vergroot (D’Amato, 1993; Maçias, 1992). Er bestaat echter nog
geen onderzoek dat uitspraken toelaat over de relatie tussen non-participatie en interactiewijzen in de context van de multi-etnische school (Pels, 2002a).
In deelproject 4 onderzocht Pels (2002a) dan ook in hoeverre er in de onderzochte wiskundeklassen sprake was van een ‘interactiemodel’ met ruimte voor de ‘jongeren-interactiewijze’ waarbij beurtoverlap, spontane communicatie en contacten tussen leerlingen
voorkomen. Ze lette er hierbij ook op of de evaluaties van de docent bijdroegen aan een
competitieve sfeer in de klas. Vervolgens heeft ze gekeken naar de momenten van nonparticipatie: zien leerlingen en leerkracht een verband tussen non-participatie en leerlingkenmerken als etniciteit of tussen non-participatie en de pedagogisch-didactische aanpak?
Uit de eerste analyses bleek de interactie van docent op De Regenboog vrijwel steeds als
Initiatie-Respons-Evaluatie structuur te kenmerken, terwijl de docent van De Zon een
mengvorm liet zien van deze interactiewijzen en een meer interactieve structuur. Uit de
observaties bleek echter ook dat ‘interactieve’ momenten in De Regenboog niet ontbraken,
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maar dat zij meestal plaatsvonden buiten de door de docent gelegitimeerde participatiestructuur (Pels, 2002a).
Pels (2002a) concludeert dat de ‘jongeren-interactiewijze’ in beide onderzochte klassen
zich voordoet. Op De Zon lijkt de docent hier bewust voor te hebben gekozen vanwege
zijn pedagogisch-didactische ideeën, terwijl op De Regenboog eerder de leerlingen deze
wijze bepaald hebben door hun invloed. Deze bevinding vindt Pels ook terug in de interviews na de lessen. Docent Boom legt daarin een sterk accent op zijn pedagogisch-didactische aanpak. Zo vertelt hij hoe hij tracht te voorkomen dat leerlingen publiekelijk te kijk
staan als ze iets niet weten, dat hij leerlingen bewust de kans geeft te laten zien wat zij
(wel) weten en de lesgang te beïnvloeden, dat hij ze stimuleert naar elkaar te luisteren en
wat hij allemaal doet om hun aandacht vast te houden. Bij docent Jager is daarentegen de
ordeproblematiek gespreksonderwerp nummer één. Hij stelt bijvoorbeeld dat de leerlingen misbruik maken van zijn permissiviteit en hem dwingen tot continue controle en
restrictiviteit. Hij geeft verschillende keren aan dat hij zijn leerlingen ‘laat zweten’ en
bewust voor schut zet wanneer ze hun werk niet gedaan hebben.
Voor de verdere analyses van non-participatie heeft Pels (2002a) de momenten van ordevermaningen geteld. In de wiskundeles op de Zon telde ze gemiddeld 30 vermaningen
per les; op de Regenboog liep dit aantal op tot gemiddeld 80. Uit de analyses van Pels
blijkt dat het aantal vermaningen afhangt van de lescontext, van leerlingkenmerken (bijvoorbeeld hun tactieken om regelovertredingen aan het oog te onttrekken), en ook van de
focus van de leerkracht. Zowel de leerlingen als de leerkracht spelen dus een rol bij vermaningen. Uit de interviews blijkt dat de leerlingen deze eigen rol wel lijken te erkennen,
maar dat de leerkrachten weinig geneigd zijn de hand in eigen boezem te steken. Zij noemen vrijwel uitsluitend leerling- en omgevingskenmerken als oorzaken voor vermaningen. Opvallend is dat vooral (afzonderlijke) allochtone leerlingen gekarakteriseerd
worden als onrustzaaiers, zowel door de leerkrachten als door de autochtone en allochtone klasgenoten.
Hoewel er niet gesproken kan worden van een oorzakelijk verband, blijkt uit het onderzoek van Pels (2002a) dat er een relatief geringe mate van non-participatie en ordeverstoring is in die wiskundeles waarin meer volgens het ‘interactiemodel’ gewerkt wordt,
terwijl de ordeproblematiek groter is in de klas waar meer vanuit het traditionele transmissiemodel wordt gewerkt. Verder bleek dat allochtone leerlingen gepercipieerd worden
als uitdagender, zowel in de ogen van de leerkrachten als van hun klasgenoten. Dit komt
door een hogere frequentie van regelovertreding, maar ook door een grotere neiging om
zich te manifesteren (en dus regelovertredend gedrag niet te verbergen) en van een grotere alertheid op hun gedrag van de kant van de leerkrachten.

Bijlage 2: Transcriptie-conventies
De transcripties werden gemaakt volgens de conventies van CHAT (Codes for the
Human Analysis of Transcripts), het officiële transciptiesysteem voor het CHILDES-project (Child Language Data Exchange System,) (MacWhinney, 1995). Een transcriptie
bestaat uit de volgende drie typen tekst:
1. Fileheaders:
deze geven informatie over het bestand/transcriptie
2. Main tiers:
deze bevatten een getranscribeerde uiting
3. Dependent tiers:
geven verdere uitleg over de voorafgaande main tier
De belangrijkste codes en symbolen zullen we hier noemen.
Woordgerichte symbolen.
@
xxx
&
[?]
()

Vorm-markeerder
Onverstaanbaar woord
Klankfragment
“Best guess” gebruikt bij twijfel over woord
Onvolledig woord

Uitingsgerichte symbolen
.
?
!
+…
+/.

Punt, einde uiting.
Vraag.
Uitroep.
Niet afgemaakte uiting, waarbij de spreker niet door een andere spreker
wordt onderbroken
Niet afgemaakte uiting waarbij de spreker wel door een andere spreker wordt
onderbroken

Wanneer een uiting wordt afgebroken kan die worden gevolgd door een aanvulling. Aan
het begin van zo’n aanvulling kunnen de volgende twee symbolen staan:
++
+.

Geeft aan dat de spreker een andere spreker aanvult
Geeft aan dat de spreker zichzelf aanvult
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Uitinginterne symbolen
Deze symbolen worden gebruikt aan het begin, aan het einde of midden in main tiers.
#
##
###

Korte pauze
Middellange pauze
Lange pauze

[>]
[<]
[/]
[//]
[= tekst]

Overlap volgt
Overlap gaat hieraan vooraf
Herhaling of herstart zonder correctie
Herhaling of herstart met correctie
Uitleg

Dependent tier
%com
%cod:

Commentaar van de onderzoeker
Codering analyse voorafgaande uiting

Summary
Chapter 1 of this thesis shows that language plays an important role in education. Students are expected to learn from textbooks on their own, to listen actively to the instruction of the teacher, to ask questions and to talk to each other about learning experiences
and knowledge. For this reason, students must have sufficient language skills to participate in all subjects. We know that students with low language abilities experience problems in many subjects. Not all students seem to have sufficient language proficiency
allowing them to cope with school demands. It is estimated that at the start of secondary
education, 20 to 30% of students are not able to comprehend textbooks. Recent research
shows that many students leave school while still having problems with written tasks.
Mathematics is one of the subjects in secondary education for which students’ language
skills have become more important. In the seventies, mathematics education in the
Netherlands underwent a number of serious changes. Since the implementation of Realistic Mathematics Education (RME) developed by Freudenthal, language and text comprehension have become more important in the teaching of mathematics. According to this
didactic theory, students must themselves (re)invent mathematical ideas. To stimulate
this (re)invention of mathematics, the starting point of instructional experiences in RME
should be ‘real’ to the students, allowing them to engage in the situation. This means
that all mathematical problems are placed in contextual problems right at the start of the
learning process. These contextual problems must be described by using language.
Therefore, the amount of language increased substantially in RME math textbooks compared to traditional math textbooks. Moreover, according to the RME view on mathematics education, students should be active learners. To participate as active learners of
mathematics, students must talk and listen to each other, showing once again the importance of students’ language proficiency. For students who are less proficient, oftentimes
non-native students, the increasing use of language in mathematics education could be
an obstacle. In the research described in this thesis, we examined to what extent language
skills, particularly text comprehension, are important in mathematics education and we
investigated the individual processing of math problems by students.
In chapter 2 we determine that the first important step in solving a mathematical problem
consists of reconstructing the text of that mathematical problem. Students must understand the text of the problem before they can solve it. To describe the first step in the
process of problem solving, we adopted Van Dijk and Kintsch’s interactive reading
model. Their model of text comprehension describes the complete reading process, from
recognizing words to constructing a representation of the meaning of the text. According
to this model, the reader starts by analysing the text to make a surface representation of the
text. Based on a list of propositions derived from the text, the reader starts to construct a
propositional representation (the text base). By using situational knowledge, this list of
propositions is transformed into a network of coherent propositions in the situation
model. Following Hacquebord, who bases her research on Van Dijk and Kintsch’s model,
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we distinguish three levels of text processing: the micro level, the meso level and the
macro level. The micro level is the level where the analysis of words in a text takes place.
The meso level is the level where connections within and between sentences are made,
and the macro level is the level of analysis for the complete text, the overall text structure.
This classification of micro, meso and macro levels is used to investigate the importance
of several aspects of text comprehension for understanding textbooks and math textbooks. We developed several tests to review the skills of students at these levels. To examine the skill of comprehension of textbooks in general, we used a test for school words (micro
level), a test for determining the skill of comprehending the paragraph (meso level) and a
test for comprehension of textbooks in general (all levels). For determining the skill of
comprehension of mathematical texts, we used a test for math words (micro level) and a test
for comprehension of mathematical texts in general (all levels).
First of all, we looked at the differences in performance on different tests between nonnative and native students. We observed that for the examined vocational students in
their second term at school, non-native students performed poorer on comprehension of
mathematical texts, the mesoniveau of text comprehension, the knowledge of school
words and on the knowledge of math words. For the comprehension scores on general
textbooks, we found no difference in performance.
The results show that proficiency in comprehension of general textbooks is commonly predicted by performance on the meso level and by knowledge of school words. These relationships are different for non-native and native students. For native students, only the
skill on the meso level is a predictor of comprehension of general textbooks, whereas for
non-native students only the skill at the micro level, the knowledge of the school words, is
a predictor of comprehension of general textbooks.
Subsequently, if we examine the proficiency of comprehension of mathematical texts in particular, then we see that performance on this skill for the complete group of vocational
students is predicted by performance on the skill of comprehension of general textbooks,
skill on the meso level and knowledge of school words. If we distinguish between nonnative and native students, we see that for the individual groups only the score on general
text comprehension and the score on school words predict comprehension of mathematical texts. The score on the meso level however does not seem to predict comprehension of
mathematical texts.
In conclusion, we can state that both for native and for non-native students, text comprehension of general textbooks and text comprehension of mathematical texts in particular,
are predicted by knowledge of school words. Because non-native students score lower on
knowledge of these school words than native students, we can cautiously say that the
lower language proficiency of these students impedes their understanding of mathematical texts. However, non-native students do not score lower on general text comprehension
than native students. These students are most likely able to compensate their language
proficiency problems on the micro level of the text with skills on the macro level in com-
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prehending general textbooks, but are unable to compensate these problems on the
micro level in comprehending mathematical texts.
In chapter 3 we examined the linguistic features of a chapter from a math textbook. We
looked for potential obstacles for students on both the textual microniveau of the math
texts (word level) and the textual meso level of the math text (paragraph level). We made
an inventory of the complexity of the text characteristics of texts from a chapter from a
math book on graphs. For the textual micro level, we did this by calculating the degree of
coverage in mathematical texts using two external criteria: the so-called Basic Words List
(‘Basiswoordenlijst’) and the so-called Target Word List for the first years of secondary education (‘Streefwoordenlijst voor de Basisvorming’). To analyse the complexity of the textual
meso level, we asked a panel to review the texts.
The analyses at the textual micro level show that the math book contains many infrequent
everyday words, such as ‘hartslag’ (heartbeat), ‘populier’ (poplar) and ‘brandglas’ (burning-glass). We have seen that unfamiliar words such as these do not have to be an obstacle for students in each mathematical problem. Only when it is necessary for students to
understand the context of the problem, unknown words from daily life can impede
students’ understanding of the problem. Students with limited word knowledge, for
example non-native students, will probably have more problems with unknown everyday
words. Furthermore, the results of the analyses show that new, important, mathematical
terms are introduced in a very context dependent way. As a consequence, these terms are
not clearly defined. This could also be an obstacle for students with low language abilities.
On the textual meso level, the panel noted the short and concise manner in which text is
formulated. The panel determined that this manner of formulating texts does not always
contribute to increased text comprehension. Generally speaking, we get the impression
that authors are inclined to limit the amount of verbal information given to students –
most likely in an attempt to contain the quantity of language in math books. Moreover, it
was noted that different terms were used to refer to the same referent on multiple occasions. Very few explicit clues were used at the meso level to mark relations in the text.
This can lead to obstacles for students with low language abilities.
In chapter 4 we looked at how individual students process one specific mathematical
problem on graphs. First, we analysed a math problem from this field and then we asked
students to solve the problem while thinking aloud.
For the analysis of the problem and the analysis of the thinking aloud protocols, we used
English and Halford’s adapted model for problem solving. This model is based on the
ideas of Van Dijk and Kintsch. In this model, the process of solving a mathematical problem concerning graphs is described. We stated that there are two sources of information
for the reader in such a mathematical problem: the textual information (the text of the
problem and the text accompanying the graph) and the visual information (the graph
itself). A reader solving a mathematical problem first constructs a problem-text model by
means of a propositional analysis of the text. On the basis of this problem-text model, the
reader uses knowledge of the world and the situation to come to the construction of a
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problem-situation model. Moreover, on the basis of the graph (the visual information) the
reader can construct a graphic model, in which the information can be used that is visible
in the graph. The graph becomes meaningful if the reader incorporates the information
from the problem-situation model and the graphic model into the mathematical model.
We then asked students to solve the mathematical problem while thinking aloud. We
analysed the protocols of these thinking aloud sessions based on demonstrations of comprehension and incomprehension. The results showed that there are students who demonstrate comprehension of the mathematical problem and students for whom it is
incomprehensible. Several indicators in students’ language use allowed us to say whether
or not students correctly constructed the different interpretation models. Incomprehension appeared to be caused by (1) problems with the reconstruction of the text (the problem-text model), (2) problems with the graph (the graphic model) or (3) problems with
interpreting the situation (the problem situation model), sometimes in combination with
the graph (the graphic model, incorporated in the mathematical model). Moreover, students could even demonstrate comprehension while (4) having difficulties formulating
the answer correctly.
While solving the problem, relatively many students (more than half) appeared to have
problems reconstructing the text. We can identify several gradations of incomprehension
within these problems en we can conclude that many students stumble on the linguistic
context of the problem. Particularly on the micro level, students evidently experienced
problems.
In chapter 5, we looked at the language use of students when formulating an answer to a
question in the mathematical problem as well as their language use in explaining their
answer. We examined these questions within the same context of the mathematical problem concerning graphs. We only looked at the questions in which students had to characterise the curve in the graph: the (rapid) increase of the curve and the decrease of the
curve.
The results for the two concepts (increase and decrease) differed. While describing the
more rapid increase of the curve, students used mainly everyday terms or a combination
of daily and mathematical language to describe the characteristics of the graph. However,
students mainly used mathematical terms to describe the decrease of the graph. We also
saw a shift in students’ language use in explaining their answer: most students tried to
paraphrase their answer using more formal language.
We observed that some students are successful in solving a mathematical problem without using mathematical language. They know the mathematical concepts necessary to
solve the problem, but do not use mathematical terms to refer to these concepts. They use
daily language to solve math problems.
Yet, according to the core goals of mathematics education, students must learn to use
appropriate mathematical language. Students can experience difficulties if they cannot
express themselves appropriately. We saw this with students who had problems describ-
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ing the characteristics of the graph. They used a mathematical or everyday term not suitable for explaining the difference in increase of the curve. Because of this, their first
answer was incorrect, despite demonstrating comprehension of the problem.
In this thesis we showed that text comprehension and language skills are important in
mathematics education. Since the implementation of Realistic Mathematics Education
mathematical problems have been presented in contexts to stimulate students to use
their own strategies and insights in problem solving. Therefore, mathematics education
has become more linguistic: the math textbook contains more language and students
should talk more to each other to create knowledge. This new kind of education offers
possibilities for integrated language and content instruction: students are able to understand mathematics better and at the same time they get the opportunity to increase their
language skills. However, in practice it appears that these chances for integrated language and content instruction are not always exploited. In this thesis it becomes clear that
Realistic Mathematics Education not only offers chances, but also can cause problems for
students with low language abilities.
As a result of future didactic changes in the first years of secondary education in the
Netherlands, opportunities for interaction and contextual support will increase. It is
important not to forget about the special care that students with low language abilities
need. By focusing on the linguistic aspects of mathematics education and paying attention to the language skills needed by students to participate in secondary education, we
can ensure that more students have the language skills they need for participation in
mathematics education and in social situations where mathematics plays a role.
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