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tussen de leden in een klein groepje verschillend is, kun 
je als docent ervoor zorgen dat de kleine groepen zo 
samengesteld zijn dat je die verschillen kunt verwachten. 
Dus geen kinderen bij elkaar die in wiskundig opzicht 
erg op elkaar lijken, maar die juist van elkaar verschillen. 
Hoewel het procesmodel lijkt te suggereren dat het vooral 
om twee leerlingen gaat, is een groepje van drie beter. Er 
zullen dan meer verschillen zijn en de rol van kritiek is 
dan ook meer gewaarborgd. Een groepje van vier kan voor 
een intensieve discussie weer net iets te groot zijn, maar 
soms wel nodig om de groepen voldoende heterogeen te 
maken. De opdrachten waar de leerlingen aan werken, 
moeten deze verschillen ook uitlokken. Op de criteria 
voor opdrachten ga ik echter in dit stuk niet in. Daarvoor 
verwijs ik naar de eerder genoemde publicatie en Palha 
(2013).[2] Hier wil ik de rol van de docent die proceshulp 
geeft verhelderen.

Proceshulp
De docent die proceshulp geeft, let erop dat het proces 
zoals dat in het procesmodel beschreven wordt, ook 
daadwerkelijk plaatsvindt. Dat kan de docent van tevoren 
doen door te zeggen dat hij de leerlingen een tijdje niet 
zal helpen, maar er wel op let dat ze goed met elkaar 
overleggen. Dit kan op twee manieren. De docent kan 
direct aansturen op de kernactiviteiten, dus zeggen dat 
het belangrijk is je denkwerk aan anderen te tonen en 
uit te leggen, want dat je door uitleg te geven zelf veel 
leert. Of indirect door op de regulerende activiteiten aan 
te sturen, dus aangeven dat je naar elkaars ideeën vraagt 
en dat je als je het niet snapt om uitleg vraagt. En als 
je denkt dat het niet klopt, dat je dan kritiek geeft, want 
daar wordt het werk beter van. Dit alles is proceshulp, 
omdat dit het proces zoals beschreven in het procesmodel 
aanstuurt. Tijdens het werk kan de docent de groepjes 
observeren. Het domineren of afhaken van leerlingen 
kan geobserveerd worden en dat is een moment om in te 
grijpen. Dus dan kan de docent een afhaker aanzetten tot 
meediscussiëren, door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Klopt het 
wat ze aan het doen zijn? Als jij er anders over denkt, zeg 
het dan.’ De docent stimuleert de afhaker dus om regule-
rende activiteiten te vervullen. Een al te dominant iemand 

Leerlingen die effectief samenwerken in groepjes, dat zouden we allemaal graag  
willen. Rijkje Dekker schrijft in dit artikel over een model waarmee u dit kan  
verwezenlijken.

PROCESHULP BIj SaMENWERKEND  
WISKUNDE LEREN
LaSTIg MaaR WEL ESSENTIEEL

Rijkje Dekker

Als je als docent je leerlingen van tijd tot tijd samen aan 
wiskundeopdrachten wilt laten werken en optimaal van 
elkaars inbreng wilt laten profiteren, dan is het zaak je 
niet teveel met de inhoud van de discussies tussen je 
leerlingen te bemoeien, althans gedurende een bepaalde 
tijd. Als leerlingen weten dat jij ze als docent een tijdje 
niet zult helpen, richten ze zich veel meer op elkaar. 
Beter is het om er dan voor te zorgen dat ze ook werkelijk 
optimaal van elkaars inbreng profiteren. Proceshulp is 
daarvoor bedoeld. De naam ‘proceshulp’ is afgeleid van 
het procesmodel waarin wordt beschreven hoe leerlingen 
elkaar tot niveauverhoging kunnen brengen. Daarbij is 
het belangrijk dat ze belangstelling tonen voor elkaars 
denkwerk en met elkaar daarover in discussie gaan. De 
activiteiten in de discussie die tot niveauverhoging kunnen 
leiden, zijn het vertellen of tonen van eigen denkwerk, het 
uitleggen en het verantwoorden van het eigen denkwerk. 
Het vertellen of tonen maakt je bewust van je eigen 
denkwerk en het uitleggen en verantwoorden leidt tot 
het nadenken over, reflecteren op je eigen denkwerk. 
Leerlingen kunnen elkaar daartoe aanzetten door naar 
elkaars werk te vragen, elkaar uitleg te vragen en elkaar 
kritiek te geven. Kritiek kan ertoe leiden dat degene 
wiens werk het betreft dieper na gaat denken over het 
eigen werk en dat probeert te verantwoorden, of moet 
concluderen dat de eigen ideeën toch niet kloppen en 
deze moet reconstrueren. Dit kan tot niveauverhoging 
leiden.

Het procesmodel
Het procesmodel in zijn oorspronkelijke vorm is onder 
andere gepubliceerd en beschreven in Dekker & Elshout-
Mohr.[1] Hier volstaan we met een tabel waarin de belang-
rijkste activiteiten uit het procesmodel voor interactie en 
niveauverhoging weergegeven zijn, zie tabel 1.
De invloed van leerling A op de niveauverhoging van 
leerling B komt het meest ‘natuurlijk’ tot stand als A en 
B aan hetzelfde wiskundeprobleem werken en hun werk 
verschillend is. Dat prikkelt de onderlinge interactie. 
Als A en B immers hetzelfde werk hebben, dan stopt de 
discussie na het tonen. Er is dan geen prikkel tot het 
vragen van uitleg. Om ervoor te zorgen dat het werk 



19maart 2015

kan de docent attenderen op de inbreng van anderen, 
door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Vraag je ook naar de ideeën 
van de anderen? Dat kan heel leerzaam zijn.’ De docent 
stimuleert zo ook de dominante leerling om regulerende 
activiteiten te vervullen. Tijdens het groepswerk is dus de 
voornaamste activiteiten van de procesdocent zorgen dat 
de regulerende activiteiten plaatsvinden, zodat de kernac-
tiviteiten een kans krijgen.

Proceshulp versus inhoudelijke hulp
Dekker en Elshout-Mohr hebben de effectiviteit van 
proceshulp vergeleken met inhoudelijk hulp aan groepjes 
(o.a. in [1]). Dat vond plaats bij 5 vwo-leerlingen met 
wiskunde B. De docent die proceshulp gaf, had niet veel 
te doen. Behalve zijn rol bij aanvang verduidelijken, 
heeft hij maar zelden een leerling moeten aanzetten tot 
meedoen. De discussie in drietallen was heel intensief. 
De docent die inhoudelijk hulp gaf, had meer te doen. 
Herhaaldelijk werd hem hulp gevraagd en ook al hield 
hij deze beperkt tot hints, dan vroegen de leerlingen 
toch vaak door. De uitkomst was dat proceshulp tot 
meer niveauverhoging leidde dan inhoudelijke hulp. Pijls 
(2007)[3] heeft ook de effectiviteit van proceshulp verge-
leken met inhoudelijke hulp. Dat vond plaats bij 4 havo-
leerlingen met wiskunde A. Ze werkten in tweetallen 
met de computer. De docent die proceshulp gaf, had veel 
te doen. De leerlingen vroegen vaak hulp en de docent 
gaf telkens aan dat hij die niet gaf, maar dat hij er alle 
vertrouwen in had dat ze er samen uit zouden komen. 
En dat lukte ook bij sommige tweetallen. De docent die 
inhoudelijke hulp gaf, had zijn handen vol. Hij was voort-
durend uitleg aan het geven. In beide groepen vond wel 
niveauverhoging plaats, maar niet erg veel. De opdrachten 
waren af en toe behoorlijk pittig. Dat is belangrijk voor 
een goede discussie, maar de wiskundige kennis binnen 
de tweetallen was kennelijk onvoldoende, vandaar de 
druk van de leerlingen op de docenten om uitleg te geven. 
De uitkomst van dit onderzoek was dat proceshulp tot 

evenveel niveauverhoging leidde als inhoudelijk hulp 
en dat is een opvallend resultaat. Meer vakinhoudelijke 
uitleg door de docent leidt dus niet automatisch tot meer 
niveauverhoging bij de leerlingen.

Regulerende hulp
Palha heeft in haar onderzoek ook naar de hulp van 
docenten aan kleine groepen gekeken. Zij deed dat in 
een setting van Shift-Problem lessen. Aansluitend bij de 
gewone gang van zaken en het gewone leerboek, heeft 
zij bepaalde delen van de leerstof bewerkt tot opdrachten 
geschikt voor kleine groepen en gericht op het verdiepen 
van het inzicht bij de leerlingen. De rol van de docent 
was wisselend. Ze waren bekend met het proces dat 
zich binnen de groepjes af zou moeten spelen, maar ze 
gaven uit zichzelf weinig proceshulp. Als groepjes vast 
kwamen te zitten, gingen ze vaak zelf regulerende activi-
teiten naar de leerlingen toe uitvoeren, zoals vragen naar 
hun denkwerk en naar uitleg van hun denkwerk. Strikt 
genomen is dit geen proceshulp meer, want de docent richt 
zich op de inhoud. Maar hij doet zo wel voor wat hij wil 
dat de leerlingen bij elkaar doen, namelijk het uitvoeren 
van regulerende activiteiten. Palha noemt dit soort hulp 
regulerende hulp. Regulerende hulp kwam in haar onder-
zoek veel meer voor dan proceshulp. Kennelijk is het 
een minder onnatuurlijke hulp voor de docent. Laten we 
daarom deze hulp in relatie tot het procesmodel bekijken.

Regulerende hulp en het procesmodel
In tabel 1 kunnen we nu A als de docent kiezen. B is 
een leerling. De mentale en kernactiviteiten die door het 
vragen van de docent worden opgeroepen, zijn het bewust 
worden van en tonen van eigen werk en het nadenken 
over en uitleggen van eigen denkwerk. Dat is prima, ook 
voor de groepsgenoten in het groepje. Maar als de docent 
vervolgens het denkwerk gaat bekritiseren, mogelijk 
omdat de leerlingen vragen of het goed is wat ze hebben, 
leidt dat echter niet tot de kernactiviteit van het verant-

tabel 1
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woorden. De leerling wordt namelijk niet geprikkeld het 
eigen werk te verantwoorden, maar ziet de docent als 
autoriteit, dus kritiek betekent ‘ik heb het fout’. Grote 
kans dat de leerling direct zijn werk gaat reconstrueren, 
zonder inzicht wat er aan het eigen denkwerk schortte. 
Dat leidt niet tot niveauverhoging. Regulerende hulp 
zou dus het beste kunnen stoppen bij het vragen naar 
en uitleg vragen van het denkwerk van de leerlingen. 
Wellicht brengt dat ook voldoende ideeën naar boven 
opdat de groep weer verder kan. 

Wat is te doen voor een docent?
Proceshulp is vreemd voor een docent. Als leerlingen vast 
komen te zitten, wil je ze verder helpen en dan richt je je 
al gauw op de wiskundige inhoud van het probleem dat 
ze je voorleggen. Om dan eerst na te gaan of ze elkaars 
inbreng wel ten volle benut hebben, kan geforceerd 
overkomen. Maar misschien is dat gewoon wennen voor 
de docent en de leerlingen. Eigenlijk wil je dat ze alleen 
in het uiterste geval, dus als ze echt elkaars inbreng ten 
volle benut hebben, jouw hulp gaan vragen; zaak dus om 
dat voortdurend duidelijk te maken. Makkelijk is dat niet, 
wel nodig.

Noten
[1] Dekker, R., & Elshout-Mohr, M. (2007). 

Niveauverhoging door samenwerkend leren. 
Amsterdam, Vossiuspers UvA. Zie http://dare.uva.nl/
document/359623.

[2] Palha, S. (2013). Shift-problem lessons: Fostering 
mathematical reasoning in regular classrooms. 
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

[3] Pijls, M. (2007). Collaborative mathematical inves-
tigations with the computer: Learning materials and 
teacher help. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.  

Over de auteur
Rijkje Dekker is senior onderzoeker van het wiskundeon-
derwijs aan de Universiteit van Amsterdam/Interfacultaire 
Lerarenopleidingen. Zij onderzoekt de invloed van inter-
actie tussen leerlingen op het leren van wiskunde. Meer 
informatie en publicaties zijn te vinden op haar homepage: 
www.uva.nl/profiel/r.dekker. De publicatie van Dekker  
en Elshout-Mohr wordt op verzoek toegestuurd. 
E-mailadres: r.dekker@uva.nl

MEDEDELINg
HOE KIjK jE EEN
EXaMEN Na?
Dit jaar zijn er weer drie bijeenkomsten waar de examens 
van havo en vwo centraal staan, en een voor de vmbo-
examens. Examens nakijken is een actueel thema vanwege 
de nieuwe richtlijnen voor havo en vwo van het CvTE. 
Deze nieuwe richtlijnen zullen zeker ter sprake komen. De 
bijeenkomst is echter geen podium om deze richtlijnen ter 
discussie te stellen. We bespreken hoe we ze, net als het 
correctievoorschrift, moeten toepassen. Aan de hand van 
oude examenopgaven, gecombineerd met leerlingenwerk, 
bespreken we hoe nagekeken kan worden. Docenten met 
weinig ervaring en docenten met veel ervaring praten 
hier samen over. Op deze manier helpen we elkaar de 
verantwoordelijke klus van het examen nakijken uitvoer-
baar te maken. De cursussen voor havo-vwo vinden plaats 
in Amsterdam, Eindhoven en Veenendaal. Voor het vmbo 
wordt de cursus alleen in Veenendaal gehouden. De 
cursussen zijn op donderdag 16 april 2015 van 16.00-
18.00 uur. We sluiten af met een eenvoudige maaltijd. 
Voor leden is deelname gratis. Niet-leden betalen 
€ 20,00. Nadere gegevens volgen op www.nvvw.nl. 
Contactpersoon is Ab van der Roest.


