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Samenvatting

De onderzoeksliteratuur bevat verschillende voorbeelden van ideale leerprocessen waarin 

de leerlingen geleidelijk hun wiskundige kennis uitbreiden, ondersteund door zorgvuldig 

opgebouwd lesmateriaal en bijbehorende steun van leerkrachten. Hiervan is echter weinig 

tot de praktijk van het onderwijs doorgedrongen. Het verschil tussen advies uit onderzoek 

en wat haalbaar is in reguliere klassen, bepaald door schoolboeken en bindende 

onderwijsprogramma's, is nog steeds te groot. In ons onderzoek hebben we een meer 

pragmatische aanpak ontwikkeld - shift-problem lessons - met oog op het scheppen van 

condities die leerlingen de gelegenheid bieden hun wiskundige kennis uit te breiden, 

binneneen instructie-model dat voor de leerkrachten in het reguliere onderwijs haalbaar is. 

De kern van deze aanpak bestaat uit het vervangen van een deel van de lessen uit de 

methode (het schoolboek) door probleemgericht samenwerken in kleine groepen.

Daarnaast hebben we in de loop van het onderzoek een raamwerk van niveaus van 

redeneren ontwikkeld om het redeneren van leerlingen tijdens deze interactieve lessen te 

analyseren, en dat ook meer algemeen bruikbaar lijkt voor het analyseren van de interactie 

tussen leerlingen die probleem-gericht samenwerken in kleine groepen. We gaan ervan uit 

dat de wijze waarop leerlingen in shift-problem lessen redeneren en leren informatief kan 

zijn voor het wiskundeonderwijs in de reguliere lessen.

Het belangrijkste doel van dit proefschrift is om te onderzoeken of en hoe shift-

problem lessen een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de 

wiskundige activiteit en de bijbehorende leerprocessen van leerlingen in reguliere klassen.

In verband hiermee bestudeerden we zowel de leerling-activiteiten in de shift-problem 

lessen als het effect van shift-problem lessen op de voortgang van de leerlingen. Deze 

doelen worden gereflecteerd in de centrale onderzoeksvraag: In hoeverre kunnen shift-

problem lessen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de wiskundige activiteit 

en de bijbehorende leerprocessen van leerlingen in reguliere klassen? Om deze vraag te 

beantwoorden, formuleerden we vier sub-vragen, die we in vier opeenvolgende 

hoofdstukken in dit proefschrift hebben beantwoord. We baseren ons onderzoek op de

domein-specifieke instructietheorie van het realistisch wiskunde-onderwijs (RME) en we 

bouwen voort op theoretische constructen die compatibel zijn met een sociaal-
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constructivistisch perspectief op leren; te weten: problem-solving activiteiten, reflectieve

discours, en samenwerkend leren en redeneren.

Het gebruiken van samenwerkend leren en probleemgerichte opgaven voor het leren 

van wiskunde is niet nieuw. De literatuur geeft uitstekende voorbeelden van wiskundige 

lessen waar de wiskundige activiteit van de leerling zich ontwikkelt op basis van zinvolle 

opgaven en wiskundige discussies. De centrale leeractiviteiten die in deze lessen worden 

geobserveerd (bijv. probleemoplossende activiteit, reflectie en samenwerkend leren),

worden meestal vergezeld door zorgvuldig geconstrueerde instructiereeksen en ingebed in 

passende sociale normen. Het vertalen van deze voorbeelden naar de lespraktijk blijkt 

echter zeer uitdagend voor reguliere klassen te zijn. Dit proefschrift behandelt daarom een 

meer pragmatisch instructiemodel om dit verschil te verkleinen. In lijn met de literatuur, 

kiezen we voor het creëren van een passende leeromgeving waarin probleemoplossende 

activiteit, reflectie en wiskundige redeneren centraal staan. Maar, in plaats van een 

zorgvuldig geconstrueerd prototypische lessenreeks aan te bieden, sluiten we ons aan bij 

het soort opgaven, de leerling-interactie en de leeromgeving die al in de klas bestaat. In 

Nederland wordt dit op pre-universitair niveau - net als in vele andere landen - bepaald 

door conventionele methoden, vooraf vastgestelde lesplannen en eindexamens. Deze 

aspecten kunnen leraren verhinderen af te wijken van de dagelijkse praktijk. 

Voor ons onderzoek hebben wij een interventie voor klas 5 ontwikkeld die haalbaar 

is voor docenten en, tegelijkertijd, de mogelijkheid voor leerlingen creëert om deel te 

nemen aan de problem-solving activiteiten en creatief wiskundig denken. We hebben 

geprobeerd om ons doel te bereiken door: 

- beperking van de interventie tot een klein deel van de lessen uit een hoofdstuk, 

- ons te conformeren aan de leermiddelen die door de leraren worden gebruikt, door 

zo veel mogelijk (aangepaste) opgaven uit het leerboek te gebruiken,

- het creëren van een probleemgerichte sfeer in de klas, ondersteund door 

samenwerken leren op basis van het procesmodel (Dekker & Elshout-Mohr, 1998, 

2004). 

Dit laatste houdt in dat de teksten van de opgaven verschillen van die in het leerboek 

aangezien de aangepaste opgaven niet de directe toepassingen zijn van recent geleerde 
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theorie en niet worden voorafgegaan door uitgewerkte opgaven, noch ingebed worden in 

stap-voor-stap procedures. We noemden deze interventie shift-problem lessen.

In Hoofdstuk 1 formuleren we essentiële kenmerken van deze lessen, die bedoeld 

zijn om de problem-solving activiteit, het creatief wiskundig denken en reflectie te 

bevorderen. Bovendien proberen we de vormen van redeneren en de leerprocessen in deze 

lessen te karakteriseren. De betreffende deelvraag is: Op welke manier leidt het werken met 

shift-problem lessen in een reguliere klas tot wiskundig redeneren en bewijzen door de 

leerlingen? Bij de beantwoording van deze vraag, hebben we de interactie van een kleine 

groep leerlingen geanalyseerd uit een onderwijsexperiment in klas 5 van het vwo. We 

hebben drie episoden geselecteerd die we illustratief achtten voor de hele dataset en de

leerprocessen die zich in deze episodes afspeelden, in detail geanalyseerd. Uit deze analyse 

bleek dat de wiskundige opgaven in combinatie met de interactieve omgeving een micro-

learning ecologie kunnen creëren (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer, & Schauble, 2003) 

waarin leerlingen andere sociale normen en wiskundige activiteiten hanteren dan die welke 

geobserveerd zijn in reguliere klassen (Lithner, 2000, 2004, 2008; Meyer, 2002). 

Bovendien vonden we dat er drie belangrijke leerprocessen hebben plaatsgevonden in de 

door de interventie gecreëerde micro-learning ecologie, die de wiskundige kennis van de 

leerlingen hebben verrijkt (ze kenmerken 9 van de 18 episodes en komen voor in 7 andere 

episoden): (i) het versterken van hun relationele referentiekader en het grondvesten van 

hun wiskundige kennis in begrippen die meer betekenis voor de leerlingen hebben, (ii) het 

reflecteren, als gevolg van wiskundige discussie en argumentatie, (iii) het vergroten van 

hun betrokkenheid. Het bleek echter ook dat de pogingen van de leerlingen om de opgaven 

op te lossen in sommige situaties beperkt waren, ook al bleken de leerlingen over de 

feitelijke kennis die nodig was om de desbetreffende opgave op te lossen te beschikken.

Sommige elementen van wiskundig bewijzen en deductief redeneren zijn geen natuurlijk 

onderdeel van het repertoire van de leerlingen en het is nog niet duidelijk hoe deze 

elementen zo kunnen worden ontwikkeld, zodat ze wel worden herkend en gebruikt in 

wiskundige bewijzen (Harel & Sawder, 2007). De literatuur vermeldt dat het ontbreken 

van epistemologische kennis een gevolg kan zijn van het feit dat de leerlingen hun 

persoonlijke ideeën niet kunnen koppelen aan wat ze worden verwachten te produceren als 

formele bewijzen (Raman, 2003).

211



Samenvatting

Tijdens het verloop van ons onderzoek beseften we dat de manier waarop leerlingen 

redeneren en leren in shift-problem lessen ons informatie geeft over hoe leerlingen 

redeneringen ontwikkelen tijdens de probem-solving activiteit in een samenwerkend-leren 

omgeving. De observaties van de samenwerkend-leren discours van de leerlingen

suggereert dat de verschillen in de argumenten die worden ingebracht, voor de leerlingen 

een katalysator kunnen zijn om hun pseudo-mathematische en wiskundige kennis, en wat 

werkelijk reëel is voor hen, met elkaar te verbinden. Om daar meer zicht op te krijgen

hadden we redeneerniveaus nodig die ons hielpen om dergelijke processen te identificeren.

In Hoofdstuk 2 gaan we daarom in op de deelvraag: Hoe redeneren leerlingen bij het 

oplossen van probleemgerichte opgaven? De redeneerniveaus die we hebben ontwikkeld, 

zijn gebaseerd op de domein-specifieke instructietheorie van het realistisch 

wiskundeonderwijs, in het bijzonder, de niveaus van activiteit in de emergent modelling 

heuristiek (Gravemeijer, 1999, 2008), die een algemene beschrijving geeft van de 

wiskundige activiteit in zorgvuldig geplande, lange termijn heruitvindt-processen. We 

gebruiken de emergent-modeling niveaus van activiteit als uitgangspunt voor ons denken 

over de niveaus van redeneren in een verrijkingsproces. In dit verband verwijzen we naar 

de link met direct toegankelijk informele kennis op het eerste niveau van de activiteit en de 

steun van de informele kennis om te redeneren met meer wiskundige kennis op het tweede 

niveau: referentiële activiteit; de focus op wiskundige relaties op het derde niveau: 

algemene activiteit, en een meer formele wiskundige niveau die zich vervolgens 

ontwikkelt: formele activiteit. Voortbouwend op deze kenmerken van activiteit in een 

emergent-modeling proces, identificeerden we vier niveaus van redeneren die naar voren 

kunnen komen wanneer de leerlingen probleemgerichte samenwerken in kleine groepen in 

de reguliere klassen:

- Empirical-based reasoning, waarin het redeneren van de leerlingen alleen verband 

houdt met de situatie in de opgave-setting;

- Relational reasoning, waarin het redeneren gebaseerd is op de leerling-

interpretaties van de opdracht-setting, die bestaan uit connecties tussen elementen 

van de opgave-setting en wiskundige eigenschappen, inclusief pseudo-wiskunde;

- Theoretical-based reasoning, waarin het redeneren is gebaseerd op de relatie tussen 

wiskundige concepten en eigenschappen;
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- Formal expressed reasoning, waarin het leerling-redeneren onafhankelijk is van de 

specifieke voorstelling van de opgave-setting.  

We hebben gekeken naar de praktische bruikbaarheid van deze niveaus van redeneren door 

het bestuderen van een groep van drie leerlingen bij het oplossen van meetkundige bewijs-

opgaven tijdens shift-problem lessen. We hebben de niveaus van redeneren aangepast aan 

dit onderwerp door theoretische kaders op het gebied van meetkundige bewijzen te 

gebruiken. Onze resultaten toonden aan dat de redeneer-niveaus voor meetkundige 

bewijzen betrouwbaar zijn te observeren (inter-rater overeenkomst 87%) en het mogelijk 

maken om de niveaus van redeneren van individuele uitingen te identificeren, waardoor 

een diepgaande analyse van de verrijkingsprocessen mogelijk is. Een dergelijke analyse

laat ons de verschillende betekenissen van leerling-redeneringen zien wanneer zij 

problemen oplossen, met inbegrip van de pseudo-wiskundige begrippen. Dit laatste, kan 

volgens Van Oers (2002) en andere onderzoekers die een soortgelijke stadium in de 

ontwikkeling van betekenissen waargenomen hebben (Vinner, 1983, Thompson & 

Silverman, 2008; Pijls & Dekker, 2011), worden beschouwd als een overgangsfase. 

Bovendien vangen de niveaus van redeneren de dynamiek tussen empirische en 

theoretische domeinen die door meerdere onderzoekers genoemd worden, maar, in het 

algemeen alleen in algemene termen worden beschreven (zie bijvoorbeeld Laborde, 2004; 

Jones, 2000). 

De hierboven beschreven lessenanalyses (Hoofdstukken 1 en 2) toonden aan dat de 

redeneerpatronen van deze groep van drie leerlingen bij het oplossen van de opdrachten 

contrasteerden met de verwachtingen waarop leerboeken lijken te zijn gebaseerd. Namelijk 

dat de voortgang van de leerlingen door de opgaven op formeel niveau plaatsvindt. Met 

andere woorden, er wordt verwacht dat de leerlingen de opgave benaderen vanuit een 

theoretisch perspectief, met behulp van theoretische noties en vervolgens stap-voor-stap

door het oplossing proces gaan, blijvend op het theoretische niveau, overeenkomstig de 

stappen die in de uitgewerkte voorbeelden en uitgewerkte oplossingen worden 

aangeboden. In Hoofdstuk 3 zijn we daarom ingegaan op de vraag: Op welke niveaus

redeneren leerlingen uit regulieren klassen in een leeromgeving die redenering en 

discussie bevordert? Om deze kwestie te onderzoeken, hebben we de gegevens 

geanalyseerd van de interactie van zes groepen van drie leerlingen gedurende vier shift-
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problem lessen in een onderwijsexperiment in drie reguliere Nederlandse vwo 5 klassen 

(op verschillende scholen). Er werden 77 episoden geïdentificeerd (een episode betreft 

iedere poging om een bepaalde opgave op te lossen). Onze resultaten met betrekking tot de 

leerling-redeneringen (63 episoden) toonden aan dat in 53% van de gevallen de 

redeneerpatronen van de leerlingen een verscheidenheid aan niveaus omvatten. Met andere 

woorden, de leerlingen benaderden en bespraken oplossingen voor de opgaven op 

redeneerniveaus die tijdens het oplossingsproces veranderen. De bevindingen wijzen erop 

dat, althans in deze setting, het feitelijke proces van de leerlingen die nieuwe of 

onontwikkelde wiskundige begrippen proberen te leren kennen, anders was dan verwacht 

door conventionele methoden en leraren die deze methoden volgen. Een meer 

gedetailleerde analyse van een aantal episoden, die we als paradigmatische cases

beschouwden, gaf ons meer inzicht in het verrijkingsproces van de leerlingen. Onze 

analyse toonde aan dat de leerlingen startten bij hun gefragmenteerde en pseudo-formele 

kennis en door vergelijking en het maken van verbindingen tussen hun oppervlakkige en 

pseudo-wiskundige kennis met wat werkelijk reëel is en betekenis voor hen had, begonnen 

ze meer samenhangende en beter gefundeerde kennis te ontwikkelen. Bovendien werd het 

verrijkingsproces ingebed in samenwerkend leren (in de meeste episodes werkten de 

leerlingen in lijn met het procesmodel) en dat is iets wat de leraar kan faciliteren. Wat de 

docenten betreft, hebben we gemerkt dat, hoewel de docenten in de loop van de interventie 

geen nadruk meer op het procesmodel legden, zij de leerlingen wel bleven aanmoedigen 

om voor zichzelf te denken en regelmatige ondersteuning en hints bleven geven.

Wij beschouwen de inzichten in de bovengenoemde hoofdstukken beschreven 

verrijkingsprocessen als een waardevolle uitkomst van ons onderzoek naar de shift-

problem lessen aanpak, maar we wilden ook weten of de shift-problem lessen zelf een 

bijdrage zouden leveren aan het leren van de leerlingen. In Hoofdstuk 4 hebben we daarom

het effect onderzocht van leerarrangementen die shift-problem lessen met de reguliere 

lessen (SPLA) combineren. We hebben het idee van shift-problem lessen uitgebreid naar 

een ander wiskundig onderwerp: integraalrekening en, volgens een designmethode 

vergelijkbaar met die welke gebruikt werd voor meetkundige bewijzen, ontwikkelden we 

een leergang voor integraalrekening, een onderwerp dat ook in de 5e klas behandeld wordt.

De vraag die we hierbij hebben gesteld luidt: Wat zijn de effecten van shift-problem 
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leerarrangements op de leerresultaten van de leerlingen met betrekking tot meetkundig 

bewijzen en integraalrekening in de 5e klas van het vwo? Bij de beantwoording van deze 

vraag hebben we gebruik gemaakt van een switching-replications onderzoeksmethode 

(Shadish, Cook, & Campbell, 2002) en een untreated control group design toegepast met 

afhankelijke pre-test en post-test samples. Dit stelde ons in staat om een quasi-

experimenteel onderzoek uit te voeren (N = 109), de zes klassen bleven in hun geheel en 

werden gebruikt als controlegroep voor elkaar. De resultaten toonden een klein, maar niet 

significant, algemeen positieve effect in het geval dat met shift-problem lessen werd 

gewerkt. We vonden een niet-significant positief effect voor de shift-problem groep bij 

meetkundig bewijzen, en een significant positief effect voor de shift-probleem groep bij 

integraalrekening. De resultaten gaven aan dat de uitvoering van de SPLA-kenmerken in 

vier lessen slechts een beperkte invloed hadden op de leerling-prestaties. Vermoedelijk 

waren vier lessen niet genoeg om meetbare effecten op de leerling-prestaties te 

bewerkstelligen.

Uit verdere analyses per wiskundeonderwerp bleek dat de leerlingen in de shift-

problem lessen conditie met betrekking tot integraalrekening - SPLA(I) aan het eind van 

het hoofdstuk op een hoger niveau redeneerden dan de leerlingen in de reguliere conditie -

RLA(I). De analyses toonden ook aan dat de leerlingen in het algemeen meer moeite 

hadden met de complexe opgaven bij meetkundig bewijzen dan bij integraalrekening. Uit 

de analyse van de groepsoplossingen met betrekking tot SPLA-conditie bleek dat de 

leerlingen verschillend succes-patroon hadden bij het oplossen van de opgaven bij beide 

onderwerpen. Tijdens integraalrekening was de effectieve betrokkenheid van de leerlingen 

bij de opgaven gemiddeld en bleef deze min of meer constant gedurende het hoofdstuk. 

Als regel: de leerlingen waren ook betrokken bij de leeractiviteiten die bij de opgaven 

beoogd werden. Bij meetkundig bewijzen was de effectieve betrokkenheid van de 

leerlingen bij de opgaven tijdens het hoofdstuk sterk gedaald. Een mogelijke verklaring 

zou kunnen zijn dat leeractiviteiten bij integraalrekening beter waren afgestemd op de 

aanwezige kennis van de leerlingen dan de leeractiviteiten bij meetkundig bewijzen. Op 

basis van deze quasi-experimentele studie hebben we geconcludeerd dat shift-problem 

lessen potentieel hebben, maar hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het design van de 
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lessen, met name met betrekking tot de mate waarin de opgaven worden afgestemd op de 

werkelijke kennis van de leerlingen.

Reflecterend op de primaire kwestie die ons tot onderzoek van shift-problem lessen 

gemotiveerd heeft, zien we de kloof tussen de ideale leerprocessen in de literatuur waar

leerlingen geleidelijk hun wiskundige kennis uitbreiden, ondersteund door zorgvuldig 

geconstrueerde educatief materiaal, en de dagelijkse praktijk in de klas, bepaald door 

methoden, verplicht curriculum en eindexamen. We vragen ons af in welke mate het 

onderzoek naar het alternatieve instructiemodel dat we creëerden, deze problematiek heeft 

verhelderd en heeft bijgedragen aan het overbruggen van deze kloof. Hoewel de effecten 

van de interventie relatief gering waren (denk aan de resultaten van het quasi-

experimenteel onderzoek) menen wij dat ons begrip door dit onderzoek is verdiept, en wel 

op de volgende punten. Ten eerste, het besef dat leerlingen gefragmenteerde en deels 

pseudo-wiskundige kennis ontwikkelen in het reguliere onderwijs impliceert de noodzaak 

van verrijkingsprocessen, waarin leerlingen lacunes vullen en hun kennis reconstrueren

door deze te grondvesten, en door verbindingen te maken tussen hun wiskundige kennis en 

wat experientially real is voor hen. Ten tweede, we vonden dat de verrijkingsprocessen 

kunnen worden gestimuleerd en zichtbaar kunnen worden gemaakt door middel van 

probleemgericht samenwerken in kleine groepen; een werkwijze waarvan redelijkerwijs 

verwacht mag worden dat reguliere leraren deze kunnen implementeren. We hebben in dit 

verband geleerd dat een probleemgerichte klassencultuur kan worden bevorderd door af te 

wijken van het intensieve scaffolden dat leerboeken bieden, in combinatie met het 

bevorderen van samenwerkend leren in kleine groepen met behulp van het procesmodel. 

Ten derde, de interventie die we shift-problem lessen noemden, toonde de potentie te 

hebben om verrijkingsprocessen te verbeteren, hoewel het ook hoge eisen stelt aan de 

kwaliteit van het ontwerp van de lessen, met name met betrekking tot de mate waarin de 

opgaven moeten worden afgestemd op de aanwezig kennis van de leerlingen. Ten vierde, 

de ontwikkelde redeneerniveaus hebben ons geholpen om de samenwerkend-leren discours 

van de leerlingen tijdens shift-problem lessen (op een manier die in principe bruikbaar is 

voor probleemgericht samenwerken in kleine groepen in het algemeen), te analyseren en te 

onderzoeken hoe formele wiskunde zou kunnen ontstaan uit de wiskundige activiteit van 

de leerlingen.
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Onze onderzoeksresultaten suggereren dat het instructiemodel van shift-problem 

lessen en het analytisch kader dat we ontwikkelden, instrumenten voor leraren kunnen 

worden om verrijkingsprocessen in reguliere klassen te observeren, te analyseren en te 

ondersteunen (en zo kunnen bijdragen aan het efficiënter assisteren van hun leerlingen).

Verder onderzoek is nodig om deze veronderstelling te uit te diepen, maar het lijkt ons 

aannemelijk dat door het observeren van het redeneren van de leerlingen en de 

redeneerpatronen die zich in de discussies van de leerlingen voordoen, leraren zich meer 

bewust kunnen worden van hoe leerlingen denken en hoe hun denken kan worden

bevorderd door de leeractiviteiten waaraan ze deelnemen.
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