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Hoofdstuk	  1 Samenvatting	  
Combinatoriek	  is	  een	  lastig	  onderwerp	  voor	  leerlingen	  die	  in	  4	  havo	  wiskunde	  A	  volgen.	  De	  
sectie	  wiskunde	  op	  mijn	  school	  ervaart	  al	  jaren	  dat	  de	  resultaten	  voor	  dit	  hoofdstuk	  slecht	  zijn.	  
Intuïtief	  hebben	  we	  het	  gevoel	  dat	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  wiskunde	  debet	  is	  aan	  deze	  
resultaten.	  Hierdoor	  werd	  ik	  uitgedaagd	  om	  te	  onderzoeken	  of	  dit	  daadwerkelijk	  een	  oorzaak	  is	  
en	  hoe	  een	  andere	  manier	  van	  aanbieden	  van	  de	  lesstof	  mogelijk	  tot	  verbetering	  van	  de	  
resultaten	  kan	  leiden.	  	  	  

Naar	  aanleiding	  van	  het	  vooronderzoek,	  waarbij	  de	  analyse	  van	  de	  toets	  van	  het	  schooljaar	  
2010-‐2011	  is	  betrokken,	  heb	  ik	  de	  volgende	  onderzoeksvragen	  geformuleerd	  (Hoofdstuk	  3):	  

1. Welke	  lesopbouw	  voor	  het	  hoofdstuk	  Combinatoriek	  sluit	  aan	  op	  de	  literatuur?	  
2. Welke	  problemen	  ervaren	  leerlingen	  bij	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  wiskunde?	  
3. Wat	  is	  de	  lesopbrengst	  na	  de	  lessenreeks	  en	  is	  een	  verschil	  waarneembaar?	  

De	  eerste	  onderzoeksvraag	  gaf	  richting	  aan	  het	  literatuuronderzoek	  (Hoofdstuk	  4).	  Belangrijk	  is	  
om	  denkactiviteiten	  (cTWO,	  2007)	  te	  bieden,	  waarbij	  de	  contexten	  realistisch	  zijn	  (Swan,	  2005).	  
Tevens	  is	  het	  belangrijk	  dat	  leerlingen	  zelf	  de	  stappen	  ontdekken	  die	  tot	  een	  oplossing	  leiden	  
(Meyer,	  2010),	  en	  dat	  ze	  deze	  ontdekkingstocht	  in	  gesprek	  met	  elkaar	  ondernemen	  (Swan,	  
2005)	  (Boaler,	  2008)	  (Meyer,	  2010).	  De	  leraar	  zorgt	  ervoor	  dat	  leerlingen	  nadenken,	  door	  
vragen	  te	  stellen	  	  in	  plaats	  van	  uit	  te	  leggen	  (Swan,	  2005).	  	  

De	  hierboven	  genoemde	  resultaten	  van	  het	  literatuur	  onderzoek	  hebben	  geleid	  tot	  een	  
lessenreeks	  waarvan	  de	  effectiviteit	  vervolgens	  is	  onderzocht.	  Tevens	  heb	  ik	  nauwkeuriger	  
onderzocht	  hoe	  leerlingen	  te	  werk	  gaan	  door	  te	  observeren	  en	  interviews	  af	  te	  nemen.	  Telkens	  
heb	  ik	  mijn	  cluster	  vergeleken	  met	  het	  cluster	  van	  een	  collega	  die	  op	  de	  traditionele	  wijze	  het	  
hoofdstuk	  behandelt.	  Mijn	  onderzoeksmethode	  wordt	  verder	  beschreven	  in	  Hoofdstuk	  5.	  

Hoofdstuk	  6	  beschrijft	  de	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  en	  de	  conclusies.	  De	  ontwikkelde	  
lessenreeks	  is	  gebaseerd	  op	  een	  onderzoekende	  werkvorm,	  waar	  leerlingen	  aan	  de	  hand	  van	  een	  
uitgebreide,	  contextrijke	  opgave,	  samenwerkend	  het	  onderwerp	  bestuderen.	  Toch	  heb	  ik	  op	  
basis	  van	  feedback	  die	  leerlingen	  gaven	  een	  traditionele	  les	  ingevoegd,	  waarin	  de	  theorie	  werd	  
samengevat.	  Leerlingen	  reageerden	  zeer	  divers	  op	  de	  wijze	  waarop	  de	  stof	  werd	  aangeboden.	  
Uiteindelijk	  blijkt	  dat	  er	  geen	  significant	  verschil	  meetbaar	  is	  in	  de	  toetsresultaten	  van	  mijn	  
cluster	  en	  het	  cluster	  van	  mijn	  collega.	  

Wel	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  wiskunde	  een	  van	  de	  oorzaken	  kan	  
zijn	  voor	  de	  slechte	  resultaten.	  Uit	  de	  observaties	  en	  interviews	  blijkt	  dat	  leerlingen	  de	  vraag	  in	  
de	  context	  soms	  prima	  begrijpen,	  maar	  uiteindelijk	  niet	  de	  juiste	  vertaling	  kunnen	  maken.	  Soms	  
echter	  ligt	  de	  oorzaak	  al	  voordat	  de	  leerling	  aan	  de	  vertaling	  naar	  wiskunde	  toekomt:	  de	  vraag	  
wordt	  verkeerd	  geïnterpreteerd.	  	  

Tot	  slot	  beschrijf	  ik	  enkele	  andere	  aspecten	  die	  het	  onderzoeksresultaat	  beïnvloed	  kunnen	  
hebben	  (Hoofdstuk	  7).	  Een	  van	  de	  aspecten	  die	  ik	  in	  een	  vervolgonderzoek	  zeker	  anders	  zou	  
doen	  is	  van	  organisatorische	  aard:	  het	  rooster	  van	  het	  te	  onderzoeken	  cluster	  moet	  
vergelijkbaar	  zijn	  met	  het	  rooster	  van	  het	  controle	  cluster.	  Tevens	  zou	  ik	  de	  leerlingen	  
voorafgaand	  aan	  het	  hoofdstuk	  meer	  ervaring	  laten	  opdoen	  in	  het	  werken	  met	  contextrijke	  
opgaven	  waaruit	  de	  theorie	  door	  de	  leerlingen	  zelf	  gedestilleerd	  moet	  worden.	  	  
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Hoofdstuk	  2 Aanleiding	  en	  relevantie	  van	  het	  onderzoek	  

2.1 Verlegenheidssituatie	  
In	  het	  schooljaar	  2010-‐2011	  gaf	  ik	  voor	  het	  eerst	  wiskunde	  A	  aan	  havo	  4.	  Het	  eerste	  onderwerp	  
was	  combinatoriek.	  Leerlingen	  vinden	  dit	  hoofdstuk	  lastig	  en	  zeggen	  zelf	  moeite	  te	  hebben	  met	  
het	  kiezen	  van	  de	  juiste	  oplossingsstrategie.	  Daarnaast	  is	  dit	  hoofdstuk	  aan	  het	  begin	  van	  het	  
jaar	  echt	  “nieuwe	  wiskunde”	  met	  een	  eigen	  notatie	  die	  leerlingen	  niet	  direct	  kunnen	  koppelen	  
aan	  de	  wiskunde	  uit	  de	  onderbouw.	  Ook	  maken	  ze	  voor	  het	  eerst	  kennis	  met	  de	  grafische	  
rekenmachine.	  Mijn	  collega's	  adviseerden	  om	  een	  duidelijk	  stappenplan	  aan	  te	  leren	  en	  dit	  vaak	  
voor	  te	  doen	  in	  de	  les	  (Bijlage	  A	  ).	  	  

Uiteindelijk	  verwachtte	  ik	  dat	  de	  afrondende	  toets	  goed	  gemaakt	  zou	  worden:	  het	  aantal	  vragen	  
in	  de	  les	  nam	  af	  en	  leerlingen	  gaven	  aan	  dat	  ze	  nu	  wisten	  hoe	  het	  werkte.	  Niets	  was	  minder	  
waar.	  De	  scores	  in	  mijn	  klas	  waren	  zeer	  laag:	  de	  boxplot	  illustreert	  dat	  75%	  van	  de	  klas	  minder	  
dan	  een	  5,1	  haalt.	  Slechts	  5	  leerlingen	  halen	  een	  marginale	  voldoende	  (Bijlage	  B	  ).	  De	  resultaten	  
in	  de	  andere	  twee	  klassen	  waren	  vergelijkbaar.	  We	  hebben	  uiteindelijk	  besloten	  om	  de	  norm	  
fors	  (+1,5)	  bij	  te	  stellen.	  De	  ervaring	  van	  mijn	  collega's	  leert	  dat	  dit	  elk	  jaar	  gebeurt1.	  Leerlingen	  
ervaren	  deze	  resultaten	  als	  zeer	  demotiverend:	  wiskunde	  A	  was	  toch	  makkelijk?2	  

	  	  
Nadat	  ik	  de	  fouten	  van	  de	  leerlingen	  geanalyseerd	  had	  (Bijlage	  B	  ),	  rees	  het	  vermoeden	  dat	  een	  
probleem	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  wiskunde	  is3.	  De	  opgaven	  waren	  verwant	  aan	  eerder	  
gemaakte	  opgaven,	  maar	  het	  lukte	  deze	  leerlingen	  niet	  om	  de	  wiskunde	  uit	  het	  verhaal	  te	  halen.	  
In	  plaats	  daarvan	  lijkt	  het	  alsof	  ze	  op	  goed	  geluk	  één	  van	  de	  geleerde	  oplossingsstrategieën	  
toepassen.	  In	  een	  klassengesprek	  bevestigden	  enkele	  leerlingen	  dat	  dit	  inderdaad	  het	  geval	  was.	  
Het	  probleem	  beperkt	  zich	  niet	  tot	  het	  onderwerp	  combinatoriek.	  In	  februari	  nemen	  we	  	  iets	  
vergelijkbaars	  waar	  bij	  een	  toets	  over	  een	  ander	  hoofdstuk.	  De	  beperkte	  analyse	  na	  deze	  toets	  
laat	  duidelijk	  zien	  dat	  leerlingen	  opgaven	  weer	  niet	  “herkennen”	  (Bijlage	  C	  ).	  

We	  hebben	  intuïtief	  wel	  een	  of	  meerdere	  verklaringen	  hiervoor:	  leerlingen	  lezen	  niet	  
nauwkeurig	  genoeg,	  leerlingen	  beginnen	  te	  snel	  met	  rekenen	  of	  leerlingen	  beheersen	  de	  
wiskunde	  nog	  niet	  en	  kunnen	  daardoor	  de	  context	  niet	  vertalen.	  Een	  verwante	  hypothese	  is	  dat	  
het	  de	  leerlingen	  niet	  is	  gelukt	  om	  de	  aangeboden	  contexten	  in	  het	  boek	  te	  abstraheren	  tot	  een	  
algemeen	  geldende	  regel;	  is	  voor	  de	  leerling	  de	  theorie	  nog	  te	  zeer	  gebonden	  aan	  de	  context	  uit	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ook	  de	  uitgever	  is	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  problemen	  met	  dit	  hoofdstuk	  en	  heeft	  in	  de	  nieuwe	  editie	  (Reichard,	  et	  al.,	  2010)	  het	  
hoofdstuk	  verplaatst.	  Het	  is	  nu	  het	  derde	  hoofdstuk	  van	  het	  jaar,	  in	  plaats	  van	  het	  eerste	  hoofdstuk.	  De	  eerste	  twee	  hoofdstukken	  
hebben	  een	  duidelijkere	  relatie	  met	  de	  wiskunde	  uit	  de	  onderbouw.	  
2	  Ik	  beperk	  me	  tot	  de	  Havo	  wiskunde	  A	  leerling.	  Voor	  deze	  leerlingen	  is	  het	  vertalen	  van	  de	  context	  bij	  nagenoeg	  elke	  opgave	  een	  
belangrijk	  onderdeel.	  Overigens	  ben	  ik	  het	  niet	  met	  de	  leerlingen	  eens	  dat	  Wiskunde	  A	  makkelijk	  (of	  makkelijker	  dan	  Wiskunde	  B)	  is.	  
De	  vergelijking	  van	  de	  verschillende	  Wiskunde	  schoolvakken	  maakt	  echter	  geen	  deel	  uit	  van	  mijn	  onderzoek.	  
3	  Een	  veel	  gebruikte	  term	  die	  bij	  dit	  probleem	  past	  is	  (horizontaal)	  mathematiseren	  (Feudenthal,	  1991).	  In	  paragraaf	  4.1	  wordt	  dit	  
begrip	  gedefinieerd.	  
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het	  boek?	  Wij	  hebben	  een	  antwoord	  nodig	  op	  de	  vraag:	  wat	  is	  de	  oorzaak	  van	  deze	  slechte	  
resultaten?	  

Omdat	  we	  niet	  weten	  wat	  exact	  de	  oorzaak	  is	  van	  deze	  resultaten,	  lukt	  het	  ook	  niet	  goed	  om	  een	  
didactisch	  plan	  op	  te	  stellen	  om	  de	  resultaten	  te	  verbeteren.	  Het	  gedetailleerde	  stappenplan	  
blijkt	  niet	  (voldoende)	  te	  werken.	  Hierdoor	  dringt	  zich	  een	  tweede	  vraag	  op:	  welke	  didactische	  
middelen	  kunnen	  er	  voor	  zorgen	  dat	  de	  toetsresultaten	  verbeteren?	  

Dit	  leidt	  tot	  het	  doel	  van	  dit	  onderzoek:	  onderzoeken	  in	  welke	  mate	  de	  vertaling	  van	  context	  
naar	  wiskunde	  een	  verklaring	  voor	  de	  slechte	  toetsresultaten	  is	  en	  hoe	  deze	  competentie	  beter	  
aangeleerd	  kan	  worden.	  

2.2 Praktische	  relevantie	  
Het	  doel	  van	  dit	  onderzoek	  is	  tweeledig	  en	  zal	  daardoor	  ook	  twee	  verschillende	  delen	  kennen.	  
Het	  eerste	  deel	  richt	  zich	  op	  het	  onderzoeken	  van	  de	  oorzaak	  van	  het	  waargenomen	  probleem,	  
door	  over	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  wiskunde	  theoretische	  achtergrondinformatie	  en	  
aanvullende	  gegevens	  uit	  de	  praktijk	  van	  mijn	  school	  te	  verzamelen.	  Hierdoor	  verkrijgen	  we	  
inzicht	  in	  mogelijke	  oorzaken	  van	  de	  situatie	  beschreven	  in	  de	  vorige	  paragraaf.	  Dit	  inzicht	  kan	  
gebruikt	  worden	  om	  te	  reflecteren	  op	  didactisch	  handelen	  van	  de	  sectie,	  en	  zo	  de	  kwaliteit	  van	  
het	  onderwijs	  op	  dit	  gebied	  verbeteren.	  

De	  leden	  van	  de	  sectie	  wiskunde	  van	  mijn	  school	  kunnen	  de	  resultaten	  van	  mijn	  onderzoek	  
vervolgens	  inzetten	  in	  de	  wiskundeles.	  Doordat	  inzichtelijk	  wordt	  wat	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  
problemen	  met	  het	  vertalen	  van	  context	  naar	  wiskunde,	  kunnen	  ook	  interventies	  worden	  
ontworpen	  en	  uitgevoerd.	  Leden	  van	  de	  sectie	  kunnen	  door	  de	  reflectie	  op	  het	  eigen	  handelen	  te	  
spiegelen	  aan	  het	  theoretisch	  kader	  dat	  ik	  schets,	  hun	  eigen	  lesopbouw	  aanpassen.	  

Voor	  deze	  aanpassingen	  zal	  mijn	  onderzoek	  in	  het	  tweede	  deel	  aanbevelingen	  geven	  voor	  
didactisch	  handelen	  ten	  behoeve	  van	  het	  aanleren	  van	  de	  competentie	  “vertalen	  van	  een	  context	  
naar	  wiskunde”.	  Het	  doel	  is	  dat	  deze	  aanbevelingen	  direct	  door	  de	  sectie	  ingezet	  kunnen	  
worden.	  Voor	  één	  hoofdstuk	  uit	  de	  methode	  Getal	  en	  Ruimte	  worden	  de	  aanbevelingen	  
geconcretiseerd	  in	  een	  lesplan.	  Dit	  kan	  als	  voorbeeld	  dienen	  voor	  de	  verdere	  aanpassing	  van	  
lesplannen	  bij	  andere	  hoofdstukken.	  

Enkele	  van	  deze	  aanbevelingen	  (algemeen	  of	  in	  het	  lesplan	  gericht	  op	  één	  hoofdstuk)	  kunnen	  
zich	  wellicht	  richten	  op	  de	  werkwijze	  van	  leerlingen.	  Bijvoorbeeld:	  Hoe	  kan	  een	  leerling	  
gedurende	  het	  hoofdstuk	  het	  beste	  werken?	  Hoe	  kan	  een	  leerling	  zich	  het	  beste	  voorbereiden	  op	  
de	  toets?	  Antwoorden	  op	  deze	  en	  vergelijkbare	  vragen	  geven	  leerlingen	  primair	  een	  hulpmiddel	  
in	  handen	  waarmee	  ze	  beter	  een	  wiskundige	  competentie	  kunnen	  aanleren.	  Maar	  secundair	  kan	  
hierdoor	  de	  motivatie	  verbeteren	  (minder	  frustratie	  door	  terugkerende	  lage	  cijfers)	  en	  het	  
begrip	  van	  de	  wiskunde.	  Dit	  laatste	  voordeel	  is	  voor	  leerlingen	  zelf	  wellicht	  niet	  direct	  zichtbaar,	  
maar	  zal	  in	  vervolgopleidingen	  haar	  nut	  bewijzen.	  Mijn	  onderzoek	  zal	  deze	  mogelijke	  secundaire	  
effecten	  overigens	  niet	  onderzoeken.	  
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Hoofdstuk	  3 Onderzoeksvragen	  
Omdat	  het	  binnen	  het	  kader	  van	  mijn	  onderzoek	  niet	  mogelijk	  is	  om	  alle	  aspecten	  van	  de	  
vertaling	  van	  context	  naar	  wiskunde	  te	  onderzoeken	  gelden	  de	  volgende	  randvoorwaarden:	  

1. Mijn	  onderzoek	  beperkt	  zich	  tot	  leerlingen	  van	  havo	  4,	  wiskunde	  A.	  
2. Mijn	  onderzoek	  richt	  zich	  op	  het	  hoofdstuk	  Handig	  Tellen	  (combinatoriek)	  uit	  de	  

methode	  Getal	  en	  Ruimte	  (Reichard,	  et	  al.,	  2010).	  

De	  onderzoeksvragen	  moeten	  derhalve	  gelezen	  worden	  in	  bovenstaande	  context.	  

3.1 Welke	  lesopbouw	  voor	  het	  hoofdstuk	  Combinatoriek	  sluit	  aan	  op	  de	  
literatuur?	  

Het	  literatuuronderzoek	  biedt	  richtlijnen	  voor	  de	  inrichting	  van	  het	  onderwijs	  om	  de	  kennis	  en	  
vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  voor	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  wiskunde	  aan	  te	  leren.	  Dit	  deel	  
van	  het	  onderzoek	  koppelt	  de	  literatuur	  aan	  de	  praktische	  inrichting	  van	  een	  lessencyclus	  voor	  
het	  hoofdstuk	  combinatoriek.	  

3.1.1 Welke	  aanvullingen	  of	  wijzigingen	  zijn	  nodig	  in	  het	  gekozen	  hoofdstuk?	  

Deze	  deelvraag	  onderzoekt	  of	  aan	  alle	  randvoorwaarden	  die	  in	  de	  literatuur	  genoemd	  worden	  is	  
voldaan.	  Past	  de	  manier	  waarop	  de	  stof	  gepresenteerd	  wordt	  bij	  de	  richtlijnen	  die	  in	  de	  
literatuur	  worden	  genoemd?	  Zo	  nodig	  heb	  ik	  aanvullend	  materiaal	  gezocht	  en/of	  gemaakt	  dat	  
beter	  aansluit	  bij	  de	  voorgestelde	  lesopbouw.	  

3.1.2 Hoe	  begeleidt	  de	  leraar	  de	  leerlingen	  tijdens	  de	  verwerking	  van	  het	  hoofdstuk?	  

Na	  de	  analyse	  van	  het	  boek,	  is	  het	  belangrijk	  om	  bij	  de	  voorbereiding	  ook	  de	  rol	  van	  de	  leraar	  
mee	  te	  nemen.	  Vragen	  die	  ik	  hier	  wil	  beantwoorden	  zijn	  bijvoorbeeld:	  Wat	  is	  de	  taak	  van	  de	  
leraar	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  de	  lessenreeks?	  Welke	  interventies	  worden	  uitgevoerd,	  en	  hoe	  
pakt	  de	  leraar	  dat	  aan.	  	  	  

3.2 Welke	  problemen	  ervaren	  leerlingen	  bij	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  
wiskunde?	  

De	  resultaten	  van	  de	  toetsen	  wiskunde	  A	  op	  4	  havo	  vallen	  tegen;	  onze	  hypothese	  is	  dat	  dit	  
(mede)	  veroorzaakt	  wordt	  doordat	  leerlingen	  niet	  voldoende	  vaardig	  zijn	  in	  de	  vertaling	  van	  
context	  naar	  wiskunde.	  Een	  klein	  vooronderzoek	  door	  gesprekken	  met	  collega’s,	  
klassengespreken	  en	  een	  beperkte	  analyse	  van	  enkele	  toetsen	  wijst	  in	  deze	  richting.	  Deze	  
onderzoeksvraag	  heeft	  tot	  doel	  te	  analyseren	  wat	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  wiskunde	  voor	  
leerlingen	  zo	  moeilijk	  maakt.	  Deze	  analyse	  vindt	  plaats	  tijdens	  en	  nadat	  het	  hoofdstuk	  is	  
aangeboden.	  

3.2.1 Hoe	  verwerken	  leerlingen	  contextrijke	  opdrachten?	  

Door	  deze	  deelvraag	  te	  beantwoorden	  verkrijg	  ik	  inzicht	  in	  de	  manier	  waarop	  leerlingen	  de	  
opgaven	  aanpakken.	  Vragen	  die	  ik	  wil	  beantwoorden	  zijn:	  Welke	  stappen	  zet	  de	  leerling?	  Waar	  
kiest	  de	  leerling	  mogelijk	  een	  verkeerde	  oplossingsstrategie?	  

3.2.2 Welke	  fouten	  worden	  in	  een	  toets	  gemaakt?	  

Slechte	  cijfers	  worden	  veroorzaakt	  door	  fouten	  van	  leerlingen	  in	  een	  toets.	  Door	  te	  analyseren	  
wat	  de	  aard	  van	  de	  fouten	  is,	  wordt	  inzichtelijker	  aan	  welk	  deel	  van	  de	  fouten	  mogelijk	  een	  
vertalingsprobleem	  ten	  grondslag	  ligt.	  Deze	  analyse	  zal	  grondiger	  zijn,	  en	  daardoor	  meer	  
informatie	  opleveren	  dan	  de	  beperkte	  analyse	  in	  het	  vooronderzoek.	  	  De	  analyse	  vindt	  plaats	  
nadat	  het	  hoofdstuk	  is	  afgerond.	  



Erik	  van	  den	  Hout	  (2047837)	   6	  

3.3 Wat	  is	  de	  lesopbrengst	  na	  de	  lessenreeks	  en	  is	  een	  verschil	  waarneembaar?	  
De	  lessenreeks	  die	  ontwikkeld	  is,	  leidt	  zowel	  voor	  leerlingen	  als	  voor	  de	  leraar	  tot	  een	  andere	  
manier	  van	  werken.	  Zijn	  er	  verschillen	  in	  lesopbrengst	  meetbaar	  tussen	  de	  traditionele	  manier	  
waarop	  het	  onderwerp	  wordt	  aangeboden	  en	  de	  aangepaste	  methode?	  	  	  

3.3.1 In	  hoeverre	  verschillen	  de	  toetsresultaten	  tussen	  de	  twee	  clusters?	  

De	  meest	  eenvoudig	  te	  meten	  lesopbrengst	  is	  het	  resultaat	  van	  de	  toets.	  De	  toets	  wordt	  
afgenomen	  in	  twee	  clusters.	  Het	  ene	  cluster	  heeft	  een	  aangepast	  programma	  gevolgd,	  terwijl	  het	  
andere	  cluster	  het	  programma	  aangeboden	  krijgt	  op	  een	  vergelijkbare	  manier	  als	  voorgaande	  
jaren.	  Deze	  kwantitatieve	  deelvraag	  onderzoekt	  of	  er	  een	  significant	  verschil	  in	  resultaten	  is	  
tussen	  de	  beide	  clusters.	  

3.3.2 Hoe	  ervaren	  leerlingen	  de	  manier	  waarop	  de	  lesstof	  wordt	  aangeboden?	  

Een	  minder	  goed	  meetbare	  opbrengst	  van	  de	  les	  is	  de	  ervaring	  van	  de	  leerlingen.	  Leerlingen	  zijn	  
gewend	  aan	  een	  bepaalde	  manier	  van	  lesgeven	  en	  de	  methode.	  Wordt	  de	  manier	  van	  werken	  
door	  de	  leerlingen	  als	  prettig	  ervaren?	  Waarom	  is	  dit	  dan	  zo?	  Deze	  deelvraag	  geeft	  meer	  
kwalitatieve,	  en	  tevens	  zeer	  subjectieve	  gegevens	  over	  de	  lessenreeks.	  	  

3.4 Centrale	  doelstelling	  
De	  centrale	  doelstelling	  van	  dit	  onderzoek	  is	  dus	  om	  te	  bepalen	  in	  welke	  mate	  de	  vertaling	  van	  
context	  naar	  wiskunde	  een	  reden	  voor	  slechte	  toetsresultaten	  kan	  zijn	  en	  welke	  didactische	  
middelen	  de	  leraar	  kan	  inzetten	  om	  het	  aanleren	  van	  deze	  competentie	  zo	  optimaal	  mogelijk	  te	  
begeleiden.	  
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Hoofdstuk	  4 Theoretisch	  kader	  

4.1 Context	  en	  wiskunde:	  abstraheren	  en	  mathematiseren	  
Wiskunde	  is	  een	  vak	  dat	  voor	  leerlingen	  voornamelijk	  in	  dienst	  staat	  van	  de	  andere	  
schoolvakken.	  De	  vaardigheden	  die	  de	  wiskundeleraar	  de	  leerling	  helpt	  ontwikkelen,	  zorgen	  er	  
voor	  dat	  bij	  vakken	  als	  economie	  en	  natuurkunde	  de	  leerling	  een	  probleem	  kan	  oplossen.	  Een	  
belangrijke	  vaardigheid	  is	  het	  vertalen	  van	  een	  bepaalde	  situatie	  naar	  een	  wiskundig	  model,	  
waarmee	  een	  oplossing	  gevonden	  kan	  worden.	  Freudenthal	  (1991,	  pp.	  41-‐42)	  zegt	  hierover:	  

Horizontal	  mathematisation	  leads	  from	  the	  world	  of	  life	  to	  the	  world	  of	  
symbols.	  In	  the	  world	  of	  life	  one	  lives,	  acts	  (and	  suffers);	  in	  the	  other	  one	  
symbols	  are	  shaped,	  reshaped,	  and	  manipulated,	  mechanically,	  
comprehendingly,	  reflectingly;	  this	  is	  vertical	  mathematisation.	  

Mijn	  onderzoek	  richt	  zich	  specifiek	  op	  het	  horizontaal	  mathematiseren:	  de	  vertaling	  van	  context	  
naar	  wiskunde.	  Hoe	  kan	  de	  leraar	  de	  verwerving	  van	  deze	  competentie	  zo	  goed	  mogelijk	  
begeleiden?	  Voordat	  ik	  deze	  vraag	  kan	  beantwoorden	  is	  het	  belangrijk	  om	  even	  stil	  te	  staan	  bij	  
het	  begrip	  mathematiseren.	  In	  de	  literatuur	  wordt	  mathematiseren	  namelijk	  op	  verschillende	  
manieren	  gebruikt.	  De	  definitie	  die	  Freudenthal	  (1991)	  hierboven	  geeft	  is	  echter	  een	  veel	  
geciteerde	  variant.	  

Spandaw	  &	  Zwaneveld	  (2009,	  p.	  21)	  gebruiken	  een	  iets	  beperktere	  definitie	  van	  
mathematiseren:	  

Mathematiseren	  is	  het	  opstellen	  van	  een	  wiskundig	  model,	  meestal	  in	  de	  
vorm	  van	  vergelijkingen	  

Vooral	  de	  laatste	  toevoeging	  is	  volgens	  mij	  te	  beperkend.	  Het	  mooie	  van	  de	  definitie	  die	  
Freudenthal	  geeft	  is	  dat	  hij	  opzettelijk	  het	  woord	  symbolen	  gebruikt:	  een	  schets,	  een	  tekening,	  
een	  structuur,	  het	  zijn	  allemaal	  abstracties	  van	  de	  werkelijkheid.	  Bij	  de	  definitie	  van	  Spandaw	  en	  
Zwaneveld	  wordt	  m.i.	  te	  zeer	  de	  nadruk	  gelegd	  op	  de	  het	  verkrijgen	  van	  een	  vergelijking.	  Zeker	  
voor	  het	  onderwerp	  combinatoriek	  is	  een	  vergelijking	  niet	  altijd	  dat	  waar	  je	  naar	  op	  zoek	  bent.	  

Om	  leerlingen	  te	  leren	  een	  probleem	  uit	  hun	  eigen	  wereld	  op	  te	  pakken,	  te	  vertalen	  naar	  
wiskunde,	  en	  een	  oplossing	  te	  zoeken	  en	  te	  vinden,	  moet	  je	  leerlingen	  deze	  contexten	  aanbieden	  
in	  het	  onderwijs.	  Het	  realistisch	  wiskundeonderwijs	  doet	  dit,	  en	  Freudenthal	  wordt	  gezien	  als	  de	  
grondlegger	  hiervan.	  Realistisch	  betekent	  in	  dit	  geval	  dat	  leerlingen	  in	  de	  wiskundeles	  
geconfronteerd	  worden	  met	  (vereenvoudigde)	  situaties	  uit	  de	  wereld	  (de	  context)	  die	  ze	  
(her)kennen.	  Het	  redeneren	  in	  deze	  context	  zorgt	  voor	  een	  betere	  begrip	  van	  de	  wiskundige	  
handelswijze.	  	  

Freudental	  (1991,	  p.	  49)	  gebruikt	  de	  term	  guided	  reinvention,	  en	  zegt:	  

…	  the	  learner	  should	  reinvent	  mathematising	  rather	  than	  mathematics;	  
abstracting	  rather	  than	  abstractions…	  

Hij	  doelt	  hier	  op	  het	  feit	  dat	  de	  leerling	  moet	  onderzoeken,	  en	  onder	  begeleiding	  van	  de	  leraar	  
zelf	  ontdekt	  hoe	  je	  een	  probleem	  oplost.	  Hij	  vervolgt	  (Feudenthal,	  1991,	  p.	  49):	  

If	  the	  learner	  is	  guided	  to	  reinvent	  all	  this,	  then	  valuable	  knowledge	  and	  
abilities	  will	  more	  easily	  be	  learned,	  retained	  and	  transferred	  than	  if	  
imposed	  
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Ik	  interpreteer	  dit	  als	  volgt:	  door	  de	  wiskundige	  activiteiten	  te	  koppelen	  aan	  de	  werkelijkheid	  
ontstaat	  daadwerkelijk	  begrip.	  Bij	  het	  klakkeloos	  toepassen	  van	  regeltjes	  wordt	  dit	  begrip	  niet	  
verkregen	  en	  zal	  transfer	  naar	  andere	  situaties	  moeilijker	  worden.	  Als	  leraar	  moet	  je	  de	  
leerlingen	  helpen	  bij	  het	  zelfstandig	  leren	  denken,	  om	  ze	  zelfstandig	  vaardig	  te	  maken	  om	  een	  
gegeven	  context	  om	  te	  zetten	  naar	  het	  stukje	  wiskunde	  dat	  nodig	  is.	  

4.2 Denkactiviteiten	  
In	  de	  vorige	  paragraaf	  heb	  ik	  gezegd	  dat	  het	  belangrijk	  is	  om	  leerlingen	  te	  leren	  denken.	  Nu	  lijkt	  
dit	  natuurlijk	  een	  platitude.	  Het	  zou	  erg	  triest	  zijn	  als	  we	  leerlingen	  opleiden	  om	  niet	  na	  te	  
denken.	  De	  volgende	  scene	  uit	  Monty	  Python’s	  Life	  of	  Brian	  illustreert	  dit	  mijns	  inziens	  prachtig:	  

Brian:	   You’ve	  got	  to	  think	  for	  yourselves.	  
You’re	  all	  individuals	  

Followers:	   Yes,	  we’re	  all	  individuals!	  

Brian:	   You’re	  all	  different	  

Followers:	   Yes,	  we	  are	  all	  different!	  

Dennis:	   I’m	  not.	  

Arthur:	   Sssh.	  

Followers:	   Sssh.	  Sssh.	  Sssh.	  	  

Brian:	   You’ve	  all	  got	  to	  work	  it	  out	  for	  yourselves!	  

Het	  lijkt	  absurd,	  maar	  toch	  leren	  we	  dit	  gedrag	  aan	  in	  de	  wiskunde	  les.	  We	  doen	  iets	  voor,	  en	  
verwachten	  van	  leerlingen	  dat	  ze	  het	  netjes	  nadoen.	  Zelf	  nadenken	  hoeft	  bijna	  niet.	  Ik	  zie	  
antwoorden	  van	  leerlingen	  waar	  duidelijk	  uit	  blijkt	  dat	  ze	  niet	  nagedacht	  hebben	  over	  het	  
gegeven	  antwoord4.	  Leren	  nadenken	  is	  een	  activiteit	  die	  lastig	  is,	  maar	  waarin	  de	  wijze	  waarop	  
een	  context	  wordt	  aangeboden	  voor	  een	  groot	  deel	  bepaalt	  of	  en	  hoe	  leerlingen	  nadenken.	  Als	  
leraar	  en	  methodeschrijver	  moet	  je	  er	  voor	  waken	  om	  het	  denkwerk	  voor	  de	  leerling	  te	  zeer	  te	  
verminderen	  of	  zelfs	  weg	  te	  nemen.	  Dus	  om	  nogmaals	  met	  Brian	  te	  spreken:	  “You’ve	  all	  got	  to	  
work	  it	  out	  for	  yourselves!”	  

Maar	  leidt	  de	  context	  dan	  niet	  af	  van	  de	  wiskunde?	  Freudenthal	  (1991,	  p.	  75)	  zegt	  over	  
contexten	  het	  volgende:	  

Viewing	  contexts	  as	  noise,	  apt	  to	  disturb	  the	  clear	  mathematical	  
message,	  is	  wrong:	  the	  context	  itself	  is	  the	  message,	  and	  mathematics	  a	  
means	  of	  decoding.	  

Dit	  citaat	  past	  erg	  bij	  mijn	  visie	  op	  het	  onderwerp	  combinatoriek.	  Zonder	  de	  context	  verandert	  
dit	  hoofdstuk	  in	  het	  mechanistisch	  uitvoeren	  van	  procedures.	  Maar	  ook	  binnen	  het	  boek	  is	  dat	  
gedeeltelijk	  het	  geval.	  Het	  hoofdstuk	  is	  zo	  ingedeeld	  dat	  nadenken	  niet	  nodig	  is:	  als	  je	  weet	  uit	  
welke	  paragraaf	  een	  opgave	  komt,	  dan	  is	  vaak	  ook	  al	  duidelijk	  welke	  berekening	  je	  moet	  
toepassen.	  Realistisch	  wiskundeonderwijs	  zorgt	  er	  voor	  dat	  leerlingen	  moeten	  nadenken,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Een	  voorbeeld	  is	  een	  opgave	  in	  een	  proefwerk,	  waar	  ik	  vraag	  om	  aan	  de	  hand	  van	  een	  promillage	  uit	  te	  rekenen	  hoeveel	  leraren	  er	  
op	  mijn	  school	  werken.	  Sommige	  leerlingen	  vinden	  1200	  en	  realiseren	  zich	  niet	  dat	  dit	  antwoord	  erg	  onwaarschijnlijk	  is.	  
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voordat	  ze	  gaan	  rekenen.	  Door	  een	  context	  aan	  te	  bieden,	  kan	  de	  leraar	  de	  leerling	  tot	  denken	  
verleiden.	  

Meyer	  (2010)	  zegt	  ook	  dat	  contexten	  in	  het	  lesboek	  te	  gestructureerd	  zijn	  en	  niet	  uitnodigen	  tot	  
nadenken.	  Hij	  stelt	  voor	  om	  de	  tussenstappen	  in	  de	  opgaven	  weg	  te	  laten	  en	  gewoon	  de	  vraag	  te	  
stellen.	  Hierdoor	  gaan	  leerlingen	  met	  elkaar	  in	  discussie	  en	  onderzoeken	  ze	  samen	  wat	  de	  beste	  
manier	  van	  oplossen	  is.	  De	  voorgekauwde	  stappen	  waar	  een	  opgave	  uit	  het	  boek	  de	  leerling	  
langs	  leidt,	  kunnen	  ze	  in	  onderling	  overleg	  ook	  zelf	  zetten.	  Ook	  Boaler	  (2008,	  p.	  53)	  benadrukt	  
een	  vergelijkbaar	  gebruik	  van	  contexten:	  

A	  realistic	  use	  of	  context	  is	  one	  where	  students	  are	  given	  real	  situations	  
that	  need	  mathematical	  analyses,	  for	  which	  they	  do	  need	  to	  consider	  
(rather	  than	  ignore)	  the	  variables.	  

Ze	  legt	  zo	  de	  nadruk	  op	  realistisch	  gebruik	  van	  de	  contexten,	  omdat	  ook	  zij	  ziet	  dat	  in	  veel	  
wiskundemethoden	  een	  sterk	  vereenvoudigde	  context	  gebruikt	  wordt,	  die	  leerlingen	  tot	  slechts	  
beperkt	  nadenken	  dwingt.	  	  

Het	  visiedocument	  van	  cTWO	  (2007),	  dat	  als	  basis	  dient	  voor	  de	  vernieuwing	  van	  het	  
wiskundeonderwijs	  op	  havo	  en	  vwo,	  besteedt	  ruim	  aandacht	  aan	  denkactiviteiten.	  Er	  wordt	  
gezegd	  dat	  het	  “modelleren	  een	  zeer	  complexe	  en	  moeilijke	  activiteit”	  (cTWO,	  2007,	  p.	  25)	  is.	  Dat	  
neemt	  niet	  weg,	  dat	  het	  wel	  een	  van	  de	  belangrijkste	  denkactiviteiten	  is	  die	  aangeleerd	  moet	  
worden.	  Bij	  alle	  andere	  vakken	  wordt	  dit	  namelijk	  ook	  van	  leerlingen	  gevraagd!	  Drijvers	  (2011)	  
zegt	  dat	  er	  een	  verschil	  is	  tussen	  wiskunde	  als	  doe-‐vak	  en	  denk-‐vak.	  Door	  ervaring	  leren	  
leerlingen	  bepaalde	  wiskundige	  activiteiten	  routinematig	  uit	  te	  voeren.	  Dat	  is	  goed,	  want	  het	  
zorgt	  er	  voor	  dat	  ze	  bepaalde	  probleemstellingen	  kunnen	  oplossen.	  Maar	  als	  we	  leerlingen	  
alleen	  maar	  tot	  uitvoerenden	  van	  algoritmen	  maken,	  dan	  doen	  we	  ze	  te	  kort.	  Wat	  als	  een	  opgave	  
nu	  net	  niet	  past?	  Juist	  het	  hoofdstuk	  combinatoriek	  vraagt	  van	  leerlingen	  om	  na	  te	  denken,	  te	  
schematiseren.	  De	  laatste	  stap	  in	  dit	  proces	  is	  te	  bepalen	  hoe	  het	  aantal	  mogelijkheden	  berekend	  
kan	  worden.	  Deze	  laatste	  stap	  is	  tevens	  het	  minst	  interessant:	  het	  intypen	  van	  een	  aantal	  toetsen	  
op	  de	  rekenmachine.	  

Ook	  Swan	  (2005)	  benadrukt	  dat	  het	  proces	  belangrijker	  is	  dan	  het	  antwoord.	  Door	  samen	  te	  
werken	  in	  kleine	  groepjes,	  wordt	  discussie	  over	  de	  taak	  en	  dus	  de	  manier	  van	  werken	  
gestimuleerd.	  Hij	  staat	  daarnaast	  duidelijk	  stil	  bij	  de	  rol	  van	  de	  leraar	  in	  het	  proces	  (Swan,	  2005,	  
p.	  39).	  De	  nadruk	  ligt	  op	  het	  blijven	  stimuleren	  van	  het	  werken	  van	  de	  groep.	  Hij	  zegt	  hier	  
letterlijk:	  	  

Do	  not	  do	  the	  thinking	  for	  the	  learners.	  

Als	  leraar	  blijf	  je	  dus	  explorerende	  vragen	  stellen,	  die	  de	  leerling	  aanzet	  tot	  nadenken	  (Wat	  weet	  
je	  al?	  Wat	  betekent	  dit?).	  	  

Uit	  het	  bovenstaande	  kom	  ik	  tot	  de	  volgende	  richtlijnen	  voor	  het	  aanbieden	  van	  een	  op	  
denkactiviteiten	  gerichte	  lessenreeks	  bij	  het	  hoofdstuk	  combinatoriek.	  	  

• Geef	  leerlingen	  opgaven	  waarin	  de	  stappen	  niet	  voorgebakken	  zitten	  (Meyer,	  2010).	  
• Gebruik	  contexten	  die	  realistisch	  en	  niet	  te	  gezocht	  zijn,	  en	  die	  enigszins	  aansluiten	  bij	  

de	  belevingswereld	  van	  de	  leerlingen.	  (Swan,	  2005)	  
• Laat	  leerlingen	  in	  gesprek	  met	  elkaar	  op	  zoek	  gaan	  naar	  de	  juiste	  werkwijze	  (Swan,	  

2005),	  (Boaler,	  2008),	  (Meyer,	  2010).	  
• Wees	  als	  docent	  begeleidend	  aanwezig	  en	  stel	  vragen	  in	  plaats	  van	  uit	  te	  leggen:	  

stimuleer	  de	  leerlingen	  tot	  nadenken	  (Swan,	  2005).	  
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Hoofdstuk	  5 Methode	  van	  onderzoek	  
Mijn	  onderzoek	  valt	  uiteen	  in	  twee	  onderdelen:	  vertaling	  van	  literatuur	  naar	  een	  lessenreeks	  en	  
de	  uitvoering	  van	  deze	  lessenreeks	  (en	  de	  evaluatie	  daarvan).	  Bij	  het	  opzetten	  van	  het	  
onderzoek	  heb	  ik	  me	  laten	  leiden	  door	  diverse	  boeken	  over	  het	  opzetten	  van	  observaties,	  
interviews	  en	  enquêtes:	  (Baarda,	  Goede,	  &	  Teunissen,	  2005)	  (Baarda	  &	  Goede,	  2006)	  (Harinck,	  
2009)	  (Someren,	  Barnard,	  &	  Sandberg,	  1994).	  Hieronder	  geef	  ik	  per	  hoofdvraag	  aan	  hoe	  ik	  het	  
onderzoek	  heb	  aangepakt.	  	  

5.1 Welke	  lesopbouw	  voor	  het	  hoofdstuk	  Combinatoriek	  sluit	  aan	  op	  de	  
literatuur?	  

Het	  literatuuronderzoek	  heeft	  me	  diverse	  richtlijnen	  gegeven	  voor	  het	  opzetten	  van	  een	  
lessenreeks,	  inclusief	  afsluitende	  toets.	  De	  lessenreeks	  werd	  uitgevoerd	  in	  mijn	  lessen	  in	  havo	  4	  
in	  de	  periode	  december	  2011	  tot	  en	  met	  januari	  2012.	  Zie	  Bijlage	  D	  	  voor	  een	  volledig	  overzicht	  
van	  de	  lessen	  en	  het	  gebruikte	  aanvullende	  lesmateriaal.	  

Er	  zijn	  twee	  clusters	  havo	  4	  wiskunde	  A.	  Mijn	  cluster	  heeft	  de	  lessen	  op	  een	  andere	  manier	  
aangeboden	  gekregen	  dan	  het	  cluster	  van	  mijn	  collega.	  Hierdoor	  is	  het	  mogelijk	  om	  te	  
onderzoeken	  of	  de	  verschillende	  aanpak	  daadwerkelijk	  een	  significant	  meetbaar	  verschil	  in	  
toetsresultaat	  oplevert.	  

5.2 Welke	  problemen	  ervaren	  leerlingen	  bij	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  
wiskunde?	  

De	  tweede	  hoofdvraag	  richt	  zich	  op	  de	  analyse	  van	  de	  werkwijze	  van	  leerlingen.	  Dit	  valt	  uiteen	  
in	  twee	  deelvragen.	  Het	  antwoord	  op	  de	  eerste	  deelvraag	  met	  betrekking	  tot	  de	  manier	  van	  
werken	  van	  leerlingen	  heb	  ik	  onderzocht	  door	  leerlingen	  te	  observeren.	  Deze	  observatie	  vond	  
plaats	  door	  uit	  beide	  clusters	  2	  leerlingen	  te	  vragen	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  onderzoek.	  De	  
leerlingen	  zijn	  niet	  aselect	  gekozen,	  maar	  op	  basis	  van	  bereidwilligheid	  en	  verbale	  vaardigheid.	  

Mijn	  initiële	  bedoeling	  was	  om	  twee	  observaties	  uit	  te	  voeren.	  De	  eerste	  observatie	  vond	  plaats	  
ongeveer	  halverwege	  het	  hoofdstuk,	  terwijl	  de	  tweede	  observatie	  gepland	  was	  vlak	  na	  de	  toets.	  
De	  leerlingen	  kregen	  een	  tweetal	  opgaven	  die	  ze	  moesten	  maken.	  Ik	  heb	  hierbij	  gebruik	  gemaakt	  
van	  een	  hardop-‐denk-‐protocol:	  de	  leerlingen	  werd	  gevraagd	  om	  alle	  gedachten	  bij	  de	  opgave	  te	  
verbaliseren.	  

De	  observatie	  bestond	  uit	  5	  delen:	  	  

1. Instructie;	  
2. Voorbeeldopgave;	  
3. Twee	  opgaven;	  
4. Vragen	  stellen	  ter	  verduidelijking;	  
5. Bespreken	  van	  eventuele	  fouten.	  

Na	  de	  gestandaardiseerde	  instructie,	  maakte	  de	  leerling	  een	  voorbeeldopgave.	  Hierna	  gaf	  ik	  
feedback	  op	  de	  wijze	  van	  hardop	  denken.	  Ik	  gaf	  geen	  feedback	  op	  de	  wiskundige	  correctheid	  van	  
de	  uitwerking.	  In	  het	  derde	  deel	  maakte	  de	  leerling	  de	  twee	  opgaven,	  waarbij	  ik	  me	  afzijdig	  hield	  
(alleen	  aansporingen	  tot	  hardop	  denken).	  Ik	  stelde	  geen	  vragen	  bij	  het	  maken	  van	  de	  opgaven,	  of	  
liet	  anderszins	  merken	  dat	  een	  opgave	  goed	  of	  fout	  was.	  Op	  het	  moment	  dat	  de	  leerling	  beide	  
opgaven	  voltooid	  had,	  stelde	  ik	  enkele	  vragen	  ter	  verduidelijking.	  Tot	  slot	  besprak	  ik	  met	  de	  
leerling	  de	  juiste	  oplossing.	  	  

Om	  tijdens	  de	  observatie	  niet	  voortdurend	  aantekeningen	  te	  moeten	  maken,	  heb	  ik	  de	  
observatie	  gefilmd.	  Daarnaast	  heb	  ik	  de	  leerlingen	  de	  opgaven	  laten	  maken	  op	  het	  digitale	  
schoolbord.	  Hierdoor	  kon	  ik	  goed	  zien	  wat	  leerlingen	  opschreven,	  en	  had	  ik	  ook	  direct	  een	  
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digitale	  versie	  van	  hun	  uitwerking.	  Van	  één	  observatie	  heb	  ik	  een	  volledige	  transcriptie	  (Bijlage	  
E	  )	  gemaakt.	  Voor	  alle	  observaties	  heb	  ik	  de	  manier	  van	  werken	  van	  de	  leerlingen	  geanalyseerd.	  	  

Omdat	  de	  analyse	  van	  de	  toets	  (zie	  paragraaf	  6.3.1)	  aangeeft	  dat	  er	  geen	  significante	  verschillen	  
tussen	  de	  onderzoeksgroep	  en	  de	  controlegroep	  zijn,	  heb	  ik	  de	  focus	  van	  mijn	  onderzoek	  
verlegd.	  Belangrijk	  vond	  ik	  om	  nu	  een	  uitgebreidere	  foutenanalyse	  van	  het	  proefwerk	  uit	  te	  
voeren.	  Ik	  heb	  de	  uitwerkingen	  van	  toetsen	  van	  alle	  leerlingen	  van	  beide	  clusters	  geanalyseerd.	  
De	  bedoeling	  van	  deze	  analyse	  was	  om	  te	  onderzoeken	  welke	  stappen	  in	  het	  verwerken	  van	  de	  
opgave	  tot	  problemen	  leiden.	  

Daarnaast	  heb	  ik	  niet	  een	  tweede	  ronde	  van	  observaties	  ingepland,	  zoals	  ik	  eerst	  van	  plan	  was,	  
maar	  heb	  ik	  met	  de	  vier	  leerlingen	  die	  ik	  eerder	  geobserveerd	  had	  een	  gesprek	  gevoerd.	  Ook	  
hier	  lag	  natuurlijk	  de	  nadruk	  op	  het	  onderzoeken	  van	  de	  aanpak	  van	  leerlingen,	  maar	  in	  plaats	  
van	  de	  leerlingen	  nieuwe	  opgaven	  te	  geven,	  onderzocht	  ik	  nu	  hun	  werkwijze	  tijdens	  het	  
proefwerk.	  Naar	  aanleiding	  van	  de	  analyse	  van	  de	  uitwerkingen	  van	  deze	  leerlingen,	  heb	  ik	  
enkele	  vragen	  ter	  verduidelijking	  gesteld.	  Dit	  leidde	  tot	  een	  semigestructureerd	  interview,	  waar	  
de	  opgaven	  die	  leerlingen	  fout	  gemaakt	  hadden	  werden	  geëvalueerd.	  In	  deze	  gesprekken	  werd	  
ook	  tijd	  genomen	  om	  de	  opgaven	  uit	  te	  leggen,	  als	  de	  leerling	  de	  fout	  niet	  begreep.	  	  

De	  gesprekken	  waren	  als	  volgt	  gestructureerd:	  

1. Welke	  vragen	  stel	  je	  jezelf	  als	  je	  een	  opgave	  moet	  oplossen?	  
2. Elke	  opgave	  die	  bij	  het	  hoofdstuk	  combinatoriek	  hoort,	  wordt	  besproken	  en	  ik	  stel	  

vragen	  naar	  de	  aanpak	  van	  deze	  opgaven.	  
3. Samenvatting	  van	  de	  lessenreeks	  door	  de	  leerling.	  

Van	  één	  interview	  heb	  ik	  een	  volledige	  transcripties	  opgenomen	  in	  Bijlage	  F	  .	  

De	  interviews	  zijn	  gefilmd	  opdat	  ik	  geen	  aantekeningen	  hoefde	  te	  maken.	  Voor	  al	  het	  
videomateriaal	  geldt	  dat	  ik	  met	  de	  leerlingen	  heb	  afgesproken	  dat	  ik	  het	  materiaal	  alleen	  
gebruik	  als	  ‘digitale	  aantekening’	  en	  dat	  het	  niet	  gepubliceerd	  zal	  worden.	  

5.3 Wat	  is	  de	  lesopbrengst	  na	  de	  lessenreeks	  en	  is	  een	  verschil	  waarneembaar?	  
De	  derde	  hoofdvraag	  onderzoekt	  welke	  effecten	  de	  alternatieve	  wijze	  van	  aanbieden	  van	  de	  
lesstof	  heeft.	  Om	  te	  beoordelen	  of	  er	  een	  meetbaar	  verschil	  is	  in	  toetsresultaten,	  heb	  ik	  een	  
kwantitatieve	  analyse	  van	  de	  resultaten	  van	  de	  beide	  clusters	  uitgevoerd.	  Omdat	  uit	  deze	  
analyse	  bleek	  dat	  er	  geen	  significante	  verschillen	  zijn	  tussen	  beide	  groepen,	  is	  besloten	  om	  de	  
nadruk	  te	  leggen	  op	  de	  foutenanalyse.	  

Wel	  heb	  ik	  in	  de	  interviews	  met	  de	  leerlingen	  gevraagd	  naar	  hun	  ervaring	  met	  de	  lessenreeks.	  
Ook	  heb	  ik	  alle	  leerlingen	  van	  mijn	  cluster	  een	  aantal	  reflectieve	  vragen	  voorgelegd	  m.b.t.	  de	  
lessenreeks	  (zie	  Bijlage	  G	  voor	  de	  resultaten	  van	  deze	  enquête).	  Voor	  deze	  leerlingen	  was	  dit	  een	  
heel	  andere	  manier	  van	  werken,	  en	  middels	  deze	  vragen	  probeerde	  ik	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  hoe	  zij	  
deze	  lessenreeks	  ervaren.	  Ook	  al	  is	  er	  geen	  meetbaar	  verschil	  in	  toetsresultaten,	  de	  vraag	  hoe	  
leerlingen	  deze	  manier	  van	  werken	  ervaren	  blijft	  relevant.	  De	  vragenlijst	  is	  via	  de	  elektronische	  
leeromgeving	  uitgezet	  en	  alle	  leerlingen	  uit	  het	  cluster	  is	  gevraagd	  om	  de	  vragenlijst	  in	  te	  vullen.	  
De	  vragenlijst	  heb	  ik	  niet	  anoniem	  laten	  invullen,	  omdat	  ik	  bij	  eventuele	  onduidelijkheden	  met	  
de	  leerling	  hierover	  in	  gesprek	  wilde	  gaan.	  Van	  deze	  mogelijkheid	  heb	  ik	  geen	  gebruik	  gemaakt.	  
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Hoofdstuk	  6 Resultaten	  en	  conclusies	  

6.1 Welke	  lesopbouw	  voor	  het	  hoofdstuk	  Combinatoriek	  sluit	  aan	  op	  de	  
literatuur?	  

De	  eerste	  hoofdvraag	  (zie	  paragraaf	  3.1)	  richt	  zich	  op	  het	  samenstellen	  van	  een	  lessenreeks	  bij	  
het	  hoofdstuk	  Handig	  Tellen	  van	  Getal	  en	  Ruimte	  (Reichard,	  et	  al.,	  2010),	  gebaseerd	  op	  de	  
resultaten	  van	  het	  literatuuronderzoek	  (zie	  Hoofdstuk	  4).	  De	  lessenreeks	  bestaat	  uit	  twee	  
onderdelen:	  het	  gebruikte	  lesmateriaal	  en	  de	  werkwijze	  van	  de	  leraar.	  In	  de	  volgende	  
paragrafen	  licht	  ik	  het	  ontwikkelde	  lesmateriaal	  toe,	  en	  bespreek	  wat	  mijn	  rol	  tijdens	  de	  lessen	  
was.	  Tevens	  bespreek	  ik	  mijn	  observaties	  gedurende	  de	  lessenreeks	  en	  mijn	  ervaring	  met	  de	  
lessenreeks.	  

6.1.1 Welke	  aanvullingen	  of	  wijzigingen	  zijn	  nodig	  in	  het	  gekozen	  hoofdstuk?	  

De	  methode	  Getal	  en	  Ruimte	  biedt	  een	  strakke	  structuur.	  Aan	  het	  begin	  van	  elk	  hoofdstuk	  staat	  
een	  voorkennisparagraaf.	  Hier	  wordt	  een	  aantal	  sommen,	  met	  beknopte	  uitleg,	  aangeboden	  over	  
een	  onderwerp	  dat	  relevant	  is	  voor	  het	  thema	  van	  het	  hoofdstuk:	  voor	  het	  hoofdstuk	  Handig	  
Tellen	  is	  het	  onderwerp	  rekenen	  en	  staan	  de	  rekenvolgorde	  en	  de	  breuknotatie	  voor	  delingen	  
centraal.	  Elk	  stukje	  nieuwe	  theorie	  wordt	  gestart	  met	  één	  of	  meer	  oriënterende	  opgaven	  die	  
voorkennis	  opfrissen	  en	  de	  nieuwe	  stof	  introduceren.	  Daarna	  volgt	  een	  blok	  waarin	  de	  theorie	  
wordt	  uitgelegd,	  met	  direct	  daarna	  een	  aantal	  opgaven	  om	  de	  nieuwe	  theorie	  te	  oefenen.	  Tot	  slot	  
volgen	  vaak	  enkele	  afrondende	  opgaven	  die	  wat	  lastiger	  zijn.	  Lastiger	  betekent	  dan	  vaak	  dat	  de	  
context	  iets	  complexer	  is.	  Aan	  het	  eind	  van	  het	  hoofdstuk	  staat	  een	  diagnostische	  toets,	  die	  
relatief	  eenvoudig	  is	  en	  exact	  de	  volgorde	  van	  het	  hoofdstuk	  volgt.	  Aan	  het	  eind	  van	  het	  boek	  
staat	  voor	  elk	  hoofdstuk	  een	  paragraaf	  gemengde	  opgaven.	  Deze	  paragraaf	  biedt	  wel	  opgaven	  
die	  meerdere	  paragrafen	  van	  het	  hoofdstuk	  bestrijken.	  

Het	  probleem	  van	  de	  opbouw	  van	  een	  hoofdstuk	  in	  de	  methode	  is	  dat	  het	  vaak	  erg	  voorspelbaar	  
is	  welke	  oplossingsstrategie	  gebruikt	  moet	  worden.	  Dit	  is	  namelijk	  bijna	  altijd	  de	  strategie	  die	  
vlak	  voor	  de	  opgave	  is	  uitgelegd.	  Hierdoor	  past	  het	  hoofdstuk	  volgens	  mij	  niet	  goed	  bij	  de	  
richtlijnen	  voor	  denkactiviteiten	  die	  ik	  op	  basis	  van	  de	  literatuur	  heb	  geformuleerd	  (zie	  
paragraaf	  4.2).	  

Om	  een	  lessenreeks	  te	  ontwikkelen	  die	  wel	  gericht	  is	  op	  denkactiviteiten,	  heb	  ik	  elk	  onderwerp	  
geïntroduceerd	  door	  de	  leerlingen	  vraagstukken	  voor	  te	  leggen.	  Deze	  vraagstukken	  waren	  
ingebed	  in	  een	  grote	  context.	  De	  vragen	  die	  gesteld	  worden,	  zijn	  niet	  leidend	  voor	  de	  
oplossingsstrategie,	  maar	  nodigen	  juist	  uit	  tot	  het	  zelfstandig	  zoeken	  naar	  een	  goede	  strategie.	  
Het	  doel	  van	  dit	  onderdeel	  was	  met	  name	  om	  in	  discussie	  met	  elkaar	  de	  benodigde	  voorkennis	  
op	  te	  halen	  en	  de	  nieuwe	  theorie	  te	  verkennen	  en	  ontdekken.	  

De	  lessen	  gebaseerd	  op	  de	  opgaven	  in	  een	  grote	  context	  werden	  gevolgd	  door	  een	  les	  met	  
oefeningen.	  Deze	  oefeningen	  waren	  vaak	  de	  afsluitende	  en	  reflectieve	  opgaven	  uit	  de	  methode.	  
De	  normale	  opgaven	  waren	  gedeeltelijk	  opgenomen	  in	  het	  programma,	  met	  name	  de	  opgaven	  
die	  ondersteund	  werden	  door	  de	  ICT	  van	  de	  methode.	  	  

Tijdens	  de	  lessen	  kon	  ik	  gebruik	  maken	  van	  laptops.	  Hierdoor	  was	  het	  mogelijk	  om	  leerlingen	  in	  
de	  les	  te	  laten	  werken	  in	  de	  digitale	  omgeving	  die	  de	  uitgever	  bij	  het	  boek	  levert.	  Het	  voordeel	  
van	  deze	  omgeving	  is	  dat	  het	  de	  mogelijkheid	  biedt	  om	  te	  oefenen	  en	  direct	  feedback	  te	  krijgen.	  	  
Deze	  directe	  feedback	  voorkomt	  dat	  leerlingen	  eerst	  10	  opgaven	  fout	  maken	  en	  er	  dan	  pas	  
achter	  komen	  dat	  hun	  werkwijze	  incorrect	  is.	  Een	  ander	  voordeel	  is	  dat	  de	  leerlingen	  ieder	  een	  
andere	  opgave	  krijgen,	  waardoor	  ze	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  gaan	  over	  de	  structuur	  van	  de	  opgave,	  
in	  plaats	  van	  over	  het	  antwoord.	  En	  dit	  is	  ook	  juist	  wat	  zo	  belangrijk	  is:	  welke	  wiskunde	  past	  bij	  
de	  gegeven	  context.	  	  

Zie	  Bijlage	  D	  Lesplanning	  en	  uitvoering	  voor	  de	  volledige	  lessenreeks,	  inclusief	  opgaven.	  	  
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6.1.2 Hoe	  begeleidt	  de	  leraar	  de	  leerlingen	  tijdens	  de	  verwerking	  van	  het	  hoofdstuk?	  

De	  traditionele	  wiskundeles	  bestaat	  uit	  een	  leraar	  die	  een	  onderwerp	  toelicht,	  gevolgd	  door	  een	  
periode	  van	  opgaven	  maken	  door	  leerlingen.	  De	  literatuur	  suggereert	  echter	  dat	  het	  effectiever	  
zou	  zijn	  om	  leerlingen	  zelfstandig	  de	  theorie	  te	  laten	  ontdekken,	  in	  plaats	  van	  alles	  voor	  te	  doen.	  
Dit	  vereist	  een	  andere	  manier	  van	  werken	  in	  de	  les.	  	  

Ik	  heb	  deze	  andere	  werkwijze	  als	  volgt	  vorm	  gegeven:	  in	  plaats	  van	  leerlingen	  de	  theorie	  eerst	  
uit	  te	  leggen,	  heb	  ik	  vraagstukken	  voorgelegd.	  Aan	  deze	  vraagstukken	  hebben	  de	  leerlingen	  in	  
groepen	  gewerkt.	  Door	  de	  leerlingen	  in	  groepen	  te	  laten	  werken,	  stimuleerde	  ik	  hen	  te	  
discussiëren	  over	  het	  onderwerp.	  Hierdoor	  kunnen	  de	  leerlingen	  elkaars	  kennis	  gebruiken	  en	  
deze	  verbinden	  met	  hun	  eigen	  kennis	  en	  zo	  nieuwe	  kennis	  ontwikkelen.	  	  

Mijn	  taak	  als	  leraar	  was	  in	  de	  lessen	  door	  deze	  werkwijze	  begeleidend	  en	  coachend	  van	  aard.	  Ik	  
ging	  vooral	  in	  gesprek	  met	  de	  leerlingen	  en	  stelde	  exploratieve,	  open	  vragen	  aan	  de	  groepjes.	  
Het	  doel	  van	  deze	  vragen	  was	  om	  te	  zien	  welke	  stappen	  de	  leerlingen	  al	  gezet	  hadden,	  en	  ze	  
daarna	  één	  stap	  verder	  te	  leiden,	  zonder	  te	  zeggen	  wat	  deze	  stap	  nu	  eigenlijk	  is.	  

Ik	  begon	  mijn	  gesprek	  met	  de	  leerlingen	  altijd	  met	  de	  vraag	  om	  aan	  mij	  te	  vertellen	  wat	  ze	  al	  
besproken	  hadden.	  Vervolgens	  werden	  de	  vragen	  gesteld	  die	  helpen	  bij	  het	  classificeren	  van	  het	  
probleem	  (bv.	  “Leg	  eens	  uit	  of	  de	  volgorde	  in	  dit	  vraagstuk	  belangrijk	  is.”).	  Het	  gesprek	  leidde	  
meestal	  tot	  een	  punt	  waarop	  één	  leerling	  zegt	  dat	  het	  begrepen	  wordt.	  Ik	  vroeg	  dan	  deze	  leerling	  
om	  dit	  uit	  te	  leggen	  aan	  de	  groep,	  waarna	  de	  groep	  verder	  kon	  werken	  aan	  de	  opdracht.	  	  

In	  de	  groepen	  werd	  over	  het	  algemeen	  goed	  gewerkt.	  Wel	  viel	  me	  op	  dat	  veel	  leerlingen	  toch	  
zelfstandig	  aan	  het	  werk	  gingen	  en	  pas	  samen	  gingen	  werken	  als	  ze	  er	  niet	  uitkwamen.	  Dit	  werd	  
veroorzaakt	  doordat	  er	  in	  de	  opgaven	  geen	  afhankelijkheid	  van	  elkaar	  was	  ingebouwd.	  Maar	  ik	  
wilde	  juist	  dat	  leerlingen	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  gingen	  over	  de	  opdracht.	  Door	  bij	  groepjes	  aan	  te	  
schuiven	  en	  vragen	  te	  stellen,	  bracht	  ik	  deze	  uitwisseling	  van	  ideeën	  op	  gang	  en	  doorbrak	  ik	  het	  
zelfstandig,	  antwoordgericht	  werken	  van	  de	  leerlingen.	  	  

Na	  de	  opdracht	  over	  kentekens	  gaven	  verschillende	  leerlingen	  aan	  dat	  ze	  het	  erg	  lastig	  vonden	  
om	  te	  werken	  aan	  opgaven,	  zonder	  dat	  ik	  als	  leraar	  eerst	  de	  uitleg	  had	  gegeven.	  De	  discussie	  die	  
we	  in	  deze	  les	  gehad	  hebben,	  richtte	  zich	  op	  het	  bewust	  maken	  van	  de	  leerlingen	  dat	  ik	  van	  hen	  
een	  actieve	  houding	  verwacht	  met	  betrekking	  tot	  het	  leren	  van	  nieuwe	  theorie.	  Ook	  benadrukte	  
ik	  dat	  ze	  juist	  in	  groepen	  bij	  elkaar	  zitten	  om	  met	  elkaar	  te	  onderzoeken	  hoe	  je	  een	  probleem	  
moet	  aanpakken.	  Mijn	  persoonlijke	  mening	  is	  dat	  veel	  leerlingen	  het	  makkelijker	  vinden	  als	  het	  
eerst	  even	  wordt	  voorgedaan	  en	  ze	  daarna	  het	  trucje	  mogen	  nadoen	  in	  opgaven:	  ze	  zijn	  namelijk	  
al	  minimaal	  drie	  jaar	  aan	  deze	  werkwijze	  gewend.	  

Omdat	  tussen	  het	  eerste	  deel	  van	  het	  hoofdstuk	  en	  het	  tweede	  deel	  ook	  de	  kerstvakantie	  lag,	  heb	  
ik	  mede	  vanwege	  het	  klassengesprek	  over	  de	  werkwijze,	  toch	  besloten	  om	  een	  les	  te	  besteden	  
aan	  het	  samenvatten	  van	  de	  stof.	  Deze	  les	  had	  de	  vorm	  van	  een	  presentatie	  aan	  de	  hand	  van	  een	  
Prezi	  gecombineerd	  met	  een	  onderwijsleergesprek.	  Na	  deze	  presentatie	  had	  ik	  het	  gevoel	  dat	  de	  
leerlingen	  doorhadden	  hoe	  de	  verschillende	  onderdelen	  theoretisch	  opgebouwd	  zijn.	  Voor	  mij	  
was	  zelfs	  duidelijk	  dat	  ze	  al	  meer	  begrepen	  dan	  ze	  dachten:	  aangekomen	  bij	  het	  verschil	  tussen	  
een	  permutatie	  en	  combinatie	  (dit	  was	  in	  de	  lessen	  nog	  niet	  ter	  sprake	  gekomen)	  slaagden	  
verschillende	  de	  leerlingen	  er	  in	  om	  uit	  te	  leggen	  dat	  het	  belangrijk	  is	  om	  groepen	  niet	  dubbel	  te	  
tellen.	  

De	  ICT	  die	  de	  uitgever	  biedt	  heeft	  enkele	  problemen	  met	  zich	  mee	  gebracht.	  Door	  technische	  
problemen	  functioneerde	  de	  software	  niet	  altijd	  goed.	  Soms	  lukte	  het	  leerlingen	  niet	  in	  te	  loggen	  
op	  de	  digitale	  omgeving.	  Ook	  de	  wijze	  van	  invoeren	  van	  het	  antwoord	  was	  voor	  sommige	  
leerlingen	  onduidelijk.	  Na	  een	  korte	  instructie	  lukte	  dat	  uiteindelijk	  wel.	  Maar	  mijns	  inziens	  zou	  
een	  programma	  zo	  intuïtief	  moeten	  zijn,	  dat	  nadenken	  over	  de	  manier	  van	  invoeren	  niet	  nodig	  
is.	  De	  effecten	  hiervan	  vallen	  echter	  buiten	  mijn	  onderzoek.	  Ook	  bleken	  sommige	  antwoorden	  
van	  leerlingen	  fout	  gerekend	  te	  worden,	  terwijl	  ze	  echt	  goed	  waren.	  Groepjes	  stelden	  me	  dan	  de	  
vraag	  waar	  hun	  fout	  zat,	  waarop	  ik	  kon	  aangeven	  dat	  dit	  een	  fout	  in	  het	  programma	  was.	  Voor	  
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sommige	  leerlingen	  werd	  het	  een	  sport	  om	  de	  fouten	  te	  vinden,	  maar	  andere	  leerlingen	  werden	  
hierdoor	  juist	  onzeker.	  

Mijn	  doel	  om	  door	  het	  inzetten	  van	  de	  ICT	  de	  discussie	  over	  de	  structuur	  van	  de	  opgaven	  te	  
bevorderen	  is	  geslaagd.	  De	  discussie	  over	  de	  structuur	  in	  plaats	  van	  het	  antwoord	  vond	  plaats.	  
Helaas	  leidde	  deze	  werkvorm	  toch	  tot	  individueler	  werken	  dan	  ik	  gehoopt	  had.	  Het	  scherm	  
zorgde	  letterlijk	  voor	  een	  te	  beperkte	  focus.	  Maar	  als	  leerlingen	  in	  discussie	  gingen	  over	  de	  
opgaven,	  dan	  zag	  ik	  dat	  het	  beargumenteren	  of	  in	  een	  situatie	  een	  permutatie	  of	  combinatie	  past,	  
de	  leerlingen	  goed	  lukte.	  Mijn	  taak	  was	  bij	  deze	  opgaven	  vaak	  niet	  meer	  dan	  leerlingen	  vragen	  
om	  de	  situatie	  uit	  te	  leggen,	  waarna	  ze	  (soms	  halverwege	  hun	  uitleg)	  doorhadden	  wat	  ze	  
moesten	  doen.	  

6.2 Welke	  problemen	  ervaren	  leerlingen	  bij	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  
wiskunde?	  

Het	  vermoeden	  dat	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  dit	  onderzoek	  is	  dat	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  
wiskunde	  een	  probleem	  is	  bij	  het	  maken	  van	  opgaven	  in	  het	  domein	  combinatoriek.	  Door	  middel	  
van	  observaties	  heb	  ik	  inzicht	  verkregen	  in	  de	  werkwijze	  van	  leerlingen.	  Ik	  heb	  twee	  leerlingen	  
uit	  mijn	  cluster	  (e09,	  e20)	  en	  twee	  leerlingen	  uit	  het	  cluster	  van	  mijn	  collega	  (c20	  en	  c26)	  
geobserveerd.	  Uit	  de	  observaties	  blijkt	  dat	  deze	  vertaling	  inderdaad	  een	  van	  de	  problemen	  is,	  
maar	  dat	  ook	  andere	  aspecten	  een	  rol	  spelen.	  

Nadat	  de	  leerlingen	  de	  afsluitende	  toets	  gemaakt	  hadden,	  heb	  ik	  de	  focus	  verlegd	  naar	  de	  
analyse	  van	  de	  fouten	  die	  leerlingen	  maakte	  in	  deze	  toets	  (zie	  paragraaf	  6.2.2).	  In	  paragraaf	  2.1	  
(zie	  ook	  Bijlage	  B	  en	  Bijlage	  C	  )	  is	  de	  analyse	  van	  de	  toets	  in	  schooljaar	  2010-‐2011	  besproken.	  Ik	  
heb	  globaal	  voor	  alle	  toetsen	  en	  gedetailleerder	  voor	  de	  geobserveerde	  leerlingen	  onderzocht	  
waar	  de	  oorzaak	  van	  de	  fouten	  ligt.	  Een	  deel	  van	  de	  fouten	  wordt	  veroorzaakt	  doordat	  leerlingen	  
wel	  lijken	  te	  weten	  welke	  gegevens	  uit	  de	  context	  gebruikt	  moeten	  worden,	  maar	  deze	  gegevens	  
op	  een	  verkeerde	  manier	  gebruiken.	  

Samenvattend	  concludeer	  ik	  dat	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  wiskunde	  op	  basis	  van	  wat	  ik	  
gezien	  heb	  deels	  de	  oorzaak	  is	  van	  het	  probleem	  dat	  leerlingen	  met	  dit	  onderwerp	  ervaren.	  
Daarnaast	  lijkt	  de	  taal	  waarin	  de	  context	  is	  verwoord	  soms	  zelf	  een	  struikelblok	  te	  zijn.	  
Leerlingen	  missen	  bijvoorbeeld	  belangrijke	  sleutelwoorden:	  als	  de	  opgave	  vraagt	  naar	  het	  aantal	  
volgordes,	  dan	  valt	  onmiddellijk	  een	  berekening	  met	  combinaties	  af.	  Maar	  ook	  woorden	  als	  
‘minstens’	  en	  ‘hoogstens’	  zorgen	  voor	  verwarring.	  

In	  paragraaf	  6.2.1	  beschrijf	  ik	  de	  resultaten	  van	  de	  observaties.	  Bijlage	  E	  bevat	  de	  gebruikte	  
opgaven	  en	  een	  volledige	  transcriptie	  van	  de	  observatie	  van	  leerling	  c26.	  De	  andere	  observaties	  
zijn	  niet	  uitgeschreven.	  In	  paragraaf	  6.2.2	  beschrijf	  ik	  de	  resultaten	  van	  de	  foutenanalyse.	  Bijlage	  
F	  bevat	  alle	  gegevens	  met	  betrekking	  tot	  de	  analyse	  van	  het	  proefwerk,	  inclusief	  een	  volledige	  
transcriptie	  van	  het	  interview	  van	  leerling	  e20.	  De	  andere	  interviews	  zijn	  niet	  uitgeschreven.	  

6.2.1 Hoe	  verwerken	  leerlingen	  contextrijke	  opdrachten?	  

6.2.1.1 Leerling	  e09	  

De	  leerling	  werkt	  gestructureerd	  en	  schrijft	  de	  feiten	  uit	  de	  context	  eerst	  op.	  Bij	  de	  eerste	  
context	  zegt	  de	  leerling:	  “…	  als	  de	  kleuren	  verschillen	  moet	  je	  12	  keer	  12	  keer	  12	  keer	  12	  keer	  12	  
keer	  12	  keer	  12	  keer	  12	  oftewel	  12	  tot	  de	  macht	  8”.	  Het	  lijkt	  er	  op	  dat	  het	  woord	  “verschillen”	  
niet	  goed	  wordt	  geïnterpreteerd.	  Als	  ik	  na	  afloop	  vraag	  hoe	  dit	  gelezen	  is,	  is	  het	  antwoord:	  
“hoeveel	  er	  eigenlijk	  mogelijk	  zijn.”	  Dit	  is	  de	  betekenis	  van	  de	  derde	  vraag.	  	  

Bij	  de	  volgende	  opgave,	  waar	  geen	  gelijke	  kleuren	  na	  elkaar	  mogen	  voorkomen,	  wordt	  
12 ×11×10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 	  berekend.	  Dit	  is	  echter	  het	  antwoord	  op	  de	  eerste	  vraag.	  Bij	  de	  
nabespreking	  merkt	  de	  leerling	  zelf	  dat	  dit	  eigenlijk	  het	  antwoord	  op	  de	  eerste	  vraag	  is.	  Het	  deel	  
van	  de	  vraag	  “na	  elkaar	  mogen	  voorkomen”	  is	  niet	  verwerkt.	  Ook	  hier	  blijkt	  de	  vraagstelling	  
voor	  problemen	  te	  zorgen.	  Als	  ik	  de	  leerling	  vraag	  waarom	  wel	  steekwoorden	  worden	  
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opgeschreven,	  maar	  geen	  schets	  van	  de	  situatie	  wordt	  gemaakt,	  is	  het	  antwoord:	  “Dat	  had	  ik	  
eigenlijk	  wel	  moeten	  doen,	  want	  dan	  had	  ik	  beter	  een	  overzicht	  gehad	  waar	  welke	  kleuren	  
zouden	  moeten	  komen.”	  

Bij	  de	  volgende	  opgave	  zegt	  de	  leerling:	  “Het	  zijn	  3	  lagen	  van	  de	  8	  dus	  dan	  moeten	  5	  lagen	  een	  
andere	  kleur	  hebben	  dan	  die	  3	  lagen.	  Dus	  die	  kleuren	  zijn	  eigenlijk	  allemaal	  weg.	  Dus	  dan	  
hebben	  ze	  hier	  12	  keer	  12	  keer	  12	  …”.	  	  Uit	  de	  argumentatie	  wordt	  duidelijk	  dat	  de	  vraag	  
begrepen	  is,	  alleen	  de	  vertaling	  naar	  de	  juiste	  berekening	  lukt	  niet.	  	  

De	  tweede	  context	  start	  de	  leerling	  met	  het	  schematiseren	  in	  woorden,	  maar	  maakt	  geen	  rooster	  
dat	  de	  code	  visualiseert.	  De	  leerling	  berekent	  per	  rij	  het	  aantal	  mogelijkheden,	  maar	  ziet	  de	  
verbinding	  niet	  juist.	  Uiteindelijk	  worden	  de	  aantallen	  per	  rij	  gesommeerd	  in	  plaats	  van	  
vermenigvuldigd.	  In	  de	  nabespreking	  wordt	  duidelijk	  waarom	  deze	  keuze	  gemaakt	  is:	  de	  leerling	  
heeft	  beide	  rijen	  als	  afzonderlijke	  codes	  geïnterpreteerd,	  in	  plaats	  van	  één	  code	  die	  uit	  2	  rijen	  
bestaat.	  Bij	  de	  derde	  opgave	  wordt	  voor	  de	  leerling	  pas	  duidelijk	  dat	  het	  1	  code	  betreft.	  De	  keuze	  
voor	  sommeren	  wordt	  ingegeven	  door	  het	  feit	  dat	  de	  code	  uit	  twee	  delen	  bestaat	  die	  samen	  
(opgeteld)	  één	  geheel	  vormen.	  De	  leerling	  zegt:	  “…	  dat	  het	  makkelijker	  was	  als	  ik	  het	  had	  
getekend,	  want	  dan	  had	  ik	  nog	  een	  beter	  overzicht	  gehad	  van	  wat	  waar	  kan	  komen	  te	  staan.”	  

6.2.1.2 Leerling	  e20	  

Reeds	  bij	  de	  introductie	  opgave	  moest	  ik	  de	  leerling	  meerdere	  malen	  aansporen	  om	  vooral	  te	  
blijven	  praten.	  Bij	  het	  laatste	  deel	  van	  deze	  opgave,	  na	  wederom	  een	  lange	  stilte,	  heb	  ik	  
nogmaals	  uitgelegd	  waarom	  het	  zo	  belangrijk	  is	  om	  vooral	  te	  blijven	  praten.	  Toch	  lukt	  het	  de	  
leerling	  nog	  steeds	  niet.	  Op	  een	  gegeven	  moment,	  na	  wederom	  stilte,	  zegt	  de	  leerling:	  “Ik	  denk	  
nu	  eigenlijk	  helemaal	  niks	  [lacht].	  Ik	  loop	  een	  beetje	  vast.”	  Hierop	  heb	  ik	  deze	  voorbeeld	  opgave	  
hardop	  denkend	  voorgedaan.	  De	  leerling	  gaf	  aan	  dat	  dit	  voorbeeld	  hielp	  om	  de	  volgende	  
opgaven	  hardop	  denkend	  te	  maken.	  

De	  leerling	  begon	  na	  bijna	  20	  minuten	  aan	  de	  eerste	  
context.	  De	  leerling	  struikelt	  bij	  het	  voorlezen	  van	  de	  
opgave	  over	  het	  woord	  ‘taggants’.	  De	  belangrijkste	  
gegevens	  worden	  vervolgens	  in	  woorden	  samengevat	  
(“8	  lagen.	  12	  kleuren”).	  De	  leerling	  start	  aan	  de	  
tweede	  opgave,	  maar	  realiseert	  zich	  dan	  dat	  de	  
uitwerking	  fout	  is.	  De	  verbetering	  is	  echter	  ook	  niet	  
juist.	  De	  leerling	  leest	  de	  vraag	  meerdere	  keren	  door,	  
en	  weet	  niet	  hoe	  de	  opgave	  opgelost	  moet	  	  worden.	  
De	  leerling	  bedenkt	  twaalf	  kleuren,	  en	  schrijft	  ze	  op	  
een	  rij.	  Vervolgens:	  “na	  elkaar?	  [stilte]	  Dus	  dan	  mag	  
er	  wel	  één	  andere	  kleur	  tussen	  zitten?	  Ik	  weet	  het	  
niet.	  En	  dan	  wel	  weer	  de	  zelfde	  kleur.	  Ik	  weet	  het	  
niet.”	  De	  leerling	  schrijft	  de	  lagen	  op	  (zie	  Afbeelding	  
1).	  Daarna	  wordt	  het	  weer	  stil.	  Ik	  spoor	  de	  leerling	  aan	  om	  te	  blijven	  praten,	  waarop	  de	  leerling	  
zegt:	  “Ik	  zit	  nu	  te	  veel	  te	  denken,	  oh	  mag	  daar	  dus	  een	  ander	  kleurtje	  tussen	  komen	  en	  dan	  weer	  
de	  zelfde	  kleur.”	  Ik	  bevestig	  dat	  dit	  juist	  is	  wat	  ik	  wil	  horen.	  De	  leerling	  geeft	  aan	  dat	  het	  niet	  lukt	  
om	  verder	  te	  komen	  met	  deze	  opgave,	  en	  gaat	  verder	  met	  de	  derde	  opgave.	  	  

Deze	  opgave	  start	  de	  leerling	  met	  een	  concreet	  voorbeeld:	  “je	  hebt	  bijvoorbeeld	  1	  laag	  blauw,	  en	  
7	  lagen	  roze.”	  Daarna	  zegt	  de	  leerling	  wederom	  niets.	  Na	  ruim	  een	  half	  uur	  breek	  ik	  de	  
observatie	  af.	  De	  leerling	  geeft	  aan	  dat	  het	  hardop	  denken	  juist	  voor	  verwarring	  zorgt.	  Ik	  
complimenteer	  de	  leerling	  met	  de	  wijze	  waarop	  de	  leerling	  de	  opgaven	  concreet	  maakt,	  en	  
stimuleer	  de	  leerling	  om	  dat	  te	  blijven	  doen.	  Deze	  leerling	  start	  telkens	  op	  een	  goede	  manier,	  
maar	  het	  lukt	  niet	  om	  tot	  de	  uiteindelijke	  oplossing	  te	  komen.	  De	  leerling	  geeft	  zelf	  aan	  dat	  
twijfel	  over	  de	  juiste	  interpretatie	  van	  de	  vraag	  of	  de	  eigen	  oplossing	  een	  probleem	  is.	  Op	  het	  
moment	  dat	  deze	  twijfel	  toeslaat,	  zegt	  de	  leerling	  dat	  alleen	  nog	  maar	  “het	  is	  fout”	  overheerst.	  

Afbeelding	  1	  
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6.2.1.3 Leerling	  c20	  

Ook	  bij	  deze	  leerling	  moet	  ik	  het	  verbaliseren	  van	  het	  denkproces	  voordoen,	  omdat	  de	  leerling	  te	  
vaak	  stil	  blijft.	  Bij	  de	  eerste	  context	  struikelt	  ook	  deze	  leerling	  over	  het	  woord	  ‘taggants’.	  	  In	  
plaats	  van	  in	  woorden	  de	  opgave	  samen	  te	  vatten,	  tekent	  deze	  leerling	  8	  hokjes	  en	  besluit	  om	  de	  
kleuren	  te	  nummeren.	  Vervolgens	  maakt	  de	  leerling	  een	  voorbeeld:	  “kleur	  12,	  11,	  10,	  9	  en	  dan	  zo	  
door,	  en	  je	  moet	  ze	  allemaal	  vermenigvuldigen	  omdat	  je	  ‘en’	  gebruikt,	  je	  gebruikt	  de	  kleuren	  
allemaal	  samen.”	  Bijzonder	  is	  dat	  de	  oplossing	  juist	  is,	  maar	  dat	  de	  stap	  van	  het	  door	  de	  leerling	  
bedachte	  voorbeeld	  naar	  de	  vermenigvuldiging	  theoretisch	  niet	  juist	  is.	  Bij	  een	  ander	  correct	  
voorbeeld,	  had	  deze	  berekening	  namelijk	  een	  verkeerd	  antwoord	  opgeleverd.	  	  

Ook	  bij	  de	  tweede	  opgave	  worden	  weer	  hokjes	  getekend	  en	  een	  voorbeeld	  bedacht.	  De	  leerling	  
concludeert	  dat	  de	  berekening	  het	  zelfde	  is	  als	  bij	  onderdeel	  a,	  maar	  zegt:	  “ik	  weet	  niet	  zeker	  of	  
dat	  wel	  met	  de	  vraag	  wordt	  bedoeld.”	  

Ook	  bij	  de	  derde	  opgave	  tekent	  de	  leerling	  de	  hokjes.	  	  De	  
leerling	  zegt	  dat	  kleuren	  dus	  meerdere	  keren	  mogen	  
voorkomen,	  en	  maakt	  weer	  een	  willekeurig	  voorbeeld.	  Hier	  
ontstaat	  dus	  voor	  de	  eerste	  keer	  een	  fout	  antwoord	  door	  het	  
gekozen	  voorbeeld.	  Ook	  bij	  de	  laatste	  opgave	  is	  dat	  het	  geval:	  
hier	  is	  de	  keuze	  voor	  kleur	  12	  als	  kleur	  die	  in	  3	  lagen	  
gebruikt	  wordt	  de	  basis	  voor	  de	  foutieve	  berekening	  (Zie	  
Afbeelding	  2).	  

Bij	  de	  nabespreking	  vraag	  ik	  de	  leerling	  hoe	  hij	  van	  zijn	  voorbeeld	  overstapt	  op	  de	  bijbehorende	  
berekening.	  De	  leerling	  zegt:	  “…	  kleur	  12	  kun	  je	  dus	  mee	  beginnen,	  maar	  voor	  mij	  staat	  dat	  ook	  
voor	  het	  aantal	  mogelijkheden	  dat	  je	  hebt…”.	  	  

Bij	  de	  tweede	  context	  denkt	  de	  leerling	  eerst	  heel	  lang	  na	  over	  “2	  rijen	  
met	  4	  hokjes”,	  waarna	  besloten	  wordt	  om	  een	  schets	  te	  maken	  van	  de	  
situatie.	  Ook	  hier	  wordt	  de	  situatie	  weer	  ingevuld	  met	  een	  voorbeeld.	  De	  
leerling	  beslist	  echter	  dat	  per	  rij	  slechts	  3	  mogelijkheden	  zijn.	  Het	  
gekozen	  voorbeeld	  heeft	  in	  elk	  hokje	  per	  rij	  dezelfde	  letter	  (zie	  
Afbeelding	  3),	  wat	  ook	  bij	  deze	  opgave	  tot	  een	  incorrecte	  berekening	  
leidt.	  De	  leerling	  geeft	  vervolgens	  aan	  dat	  hij	  de	  overige	  opgaven	  niet	  
begrijpt.	  

Bij	  de	  nabespreking	  zegt	  de	  leerling:	  “…	  de	  bovenste	  rij	  wordt	  gevuld	  met	  één	  van	  de	  letters	  
a,b,c,	  dus	  ik	  meende	  dat	  1	  rij	  wordt	  gevuld	  met	  maar	  1	  letter	  …”.	  Bij	  de	  derde	  deelvraag	  werd	  
voor	  de	  leerling	  duidelijk	  dat	  de	  interpretatie	  van	  de	  code	  niet	  klopte,	  waarop	  de	  leerling	  besloot	  
om	  te	  stoppen	  met	  de	  opgave.	  	  

6.2.1.4 Leerling	  c26	  

Ook	  bij	  deze	  leerling	  moet	  ik	  na	  het	  voorbeeld	  nog	  een	  keer	  uitleggen	  dat	  het	  belangrijk	  is	  om	  
vooral	  te	  blijven	  praten.	  Dit	  gaat	  verder	  prima.	  	  

Bij	  de	  eerste	  context	  heeft	  ook	  deze	  leerling	  problemen	  met	  het	  woord	  ‘taggant’.	  De	  leerling	  
schrijft	  de	  belangrijkste	  gegevens	  in	  woorden	  op.	  De	  leerling	  herhaalt	  “8	  lagen,	  12	  kleuren”,	  en	  
berekent	  vervolgens	   8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3× 2 ×1 .	  Na	  moment	  van	  twijfel	  bij	  het	  oplossen	  van	  de	  
derde	  opgave,	  begint	  de	  leerling	  op	  een	  nieuwe	  pagina	  opnieuw	  aan	  de	  opgave.	  De	  leerling	  
schrijft	  eerst	  weer	  de	  incorrecte	  berekening	  op,	  maar	  komt	  tot	  inzicht	  en	  corrigeert	  de	  
berekening.	  Als	  ik	  bij	  de	  nabespreking	  vraag	  waar	  deze	  verandering	  vandaan	  komt	  zegt	  de	  
leerling:	  “dus	  ik	  dacht	  van,	  oh,	  er	  zijn	  dus	  12	  kleuren	  mogelijk,	  dan	  moet	  je	  met	  die	  12	  beginnen	  
en	  dat	  8,	  7	  dus	  lang	  doen.”	  

Na	  het	  lezen	  van	  de	  tweede	  context	  tekent	  de	  leerling	  de	  situatie	  en	  werkt	  van	  daaruit	  de	  opgave	  
verder	  uit.	  Bij	  de	  derde	  vraag	  wordt	  slechts	  1	  van	  de	  4	  mogelijke	  volgordes	  berekend.	  De	  leerling	  

Afbeelding	  2	  

Afbeelding	  3	  
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komt	  in	  de	  nabespreking	  zelf	  tot	  de	  conclusie	  dat	  het	  antwoord	  met	  4	  vermenigvuldigd	  had	  
moeten	  worden.	  

6.2.1.5 Conclusie	  

Het	  blijkt	  voor	  alle	  leerlingen	  lastig	  om	  hardop	  denkend	  een	  opgave	  te	  maken.	  Leerling	  c26	  zegt	  
letterlijk:	  “Ja,	  ik	  vind	  het	  moeilijk	  om	  hardop	  te	  denken.	  Dan	  weet	  ik	  niet	  wat	  ik	  denk	  eigenlijk.”	  
Een	  belangrijke	  vraag,	  die	  ik	  niet	  heb	  kunnen	  beantwoorden,	  is	  in	  hoeverre	  het	  hardop	  denken	  
de	  werkwijze	  van	  de	  leerlingen	  beïnvloed	  heeft.	  Het	  is	  voor	  mij	  duidelijk	  dat	  alle	  leerlingen	  hier	  
in	  meer	  of	  mindere	  mate	  moeite	  mee	  hadden,	  waardoor	  het	  mogelijk	  ook	  hun	  werkwijze	  
beïnvloed	  heeft.	  	  

De	  oefenopgave	  blijkt	  voor	  sommige	  leerlingen	  erg	  lastig	  te	  zijn.	  Wellicht	  was	  het	  beter	  geweest	  
om	  hier	  een	  eenvoudigere	  opgaven	  te	  kiezen.	  Ik	  wilde	  echter	  dat	  leerlingen	  oefenen	  met	  een	  
opgave	  die	  vergelijkbaar	  is	  met	  de	  twee	  ‘echte’	  opgaven	  (Someren,	  Barnard,	  &	  Sandberg,	  p.	  45).	  	  

Het	  woord	  ‘taggants’	  vinden	  leerlingen	  moeilijk.	  Uit	  de	  observatie	  blijkt	  echter	  dat	  dit	  woord	  
geen	  problemen	  veroorzaakt.	  Alle	  leerlingen	  komen	  tot	  de	  conclusie	  dat	  het	  gaat	  om	  acht	  lagen	  
kleuren.	  Juist	  de	  vragen	  zelf	  zorgen	  voor	  problemen	  met	  de	  interpretatie.	  Leerlingen	  lezen	  de	  
belangrijke	  onderdelen	  van	  de	  vraag	  (bv.	  “geen	  gelijke	  kleuren	  na	  elkaar”)	  herhaaldelijk	  op.	  Ik	  
zie	  ze	  worstelen	  met	  de	  betekenis	  van	  de	  vraag.	  Soms	  zorgt	  een	  misinterpretatie	  van	  de	  vraag	  
voor	  een	  onjuiste	  berekening.	  Maar	  uit	  de	  observaties	  blijkt	  (bijvoorbeeld	  door	  de	  voorbeelden	  
te	  noemen),	  dat	  een	  leerling	  wel	  begrijpt	  wat	  er	  bedoeld	  wordt,	  maar	  dat	  het	  toch	  niet	  lukt	  om	  
de	  correcte	  oplossing	  te	  vinden.	  

De	  tweede	  context	  zorgt	  ook	  voor	  onduidelijkheid.	  De	  	  leerlingen	  proberen	  een	  beeld	  te	  krijgen	  
hoe	  de	  code	  er	  uit	  ziet.	  Dit	  gaat	  het	  beste	  door	  de	  code	  ook	  te	  tekenen	  of	  voorbeelden	  te	  maken.	  
Toch	  is	  ook	  hier	  het	  maken	  van	  een	  tekening	  of	  voorbeelden	  geen	  garantie	  voor	  succes.	  Juist	  de	  
gekozen	  voorbeelden,	  zorgen	  soms	  voor	  een	  incorrecte	  oplossing.	  

Ik	  ben	  van	  mening	  dat	  het	  verzinnen	  van	  voorbeelden	  een	  goede	  manier	  is	  om	  leerlingen	  te	  
helpen	  bij	  het	  begrijpen	  van	  de	  vraag.	  Daarbij	  is	  het	  wel	  belangrijk	  om	  leerlingen	  te	  laten	  zien	  
dat	  een	  voorbeeld	  ook	  slechts	  een	  voorbeeld	  is.	  Een	  voorbeeld	  met	  bijzondere	  eigenschappen	  
kan	  tot	  verlies	  van	  algemeenheid	  leiden,	  waardoor	  de	  leerling	  met	  een	  onjuist	  antwoord	  komt	  
(bijvoorbeeld	  het	  voorbeeld	  dat	  leerling	  c20	  bedenkt	  bij	  de	  opgave	  waarin	  het	  aantal	  taggants	  
moet	  worden	  bepaald	  waarin	  3	  gegeven	  lagen	  dezelfde	  kleur	  hebben	  en	  de	  overige	  lagen	  een	  
andere	  kleur).	  

Mijn	  observaties	  laten	  zien	  dat	  de	  leerlingen	  veel	  tijd	  besteden	  aan	  het	  begrijpen	  van	  de	  vraag.	  
Ze	  doen	  dit	  meestal	  door	  de	  kernwoorden	  uit	  de	  inleidende	  tekst	  op	  te	  schrijven,	  en	  de	  tekst	  
telkens	  opnieuw	  te	  lezen.	  Er	  worden	  weinig	  schema’s	  gemaakt.	  Soms	  blijkt	  de	  kennis	  van	  de	  
wiskunde	  onvoldoende	  te	  zijn.	  Mijn	  conclusie	  is	  dat	  de	  kernwoorden	  die	  leerlingen	  opschrijven	  
onvoldoende	  de	  structuur	  van	  de	  opgave	  blootleggen.	  Dit	  is	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  
wiskunde,	  die	  niet	  (of	  niet	  volledig)	  correct	  geschiedt.	  Mijn	  observaties	  lijken	  dus	  het	  vermoeden	  
dat	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  wiskunde	  een	  onderdeel	  van	  het	  probleem	  is	  te	  bevestigen.	  
Soms	  echter	  ligt	  het	  probleem	  al	  voor	  deze	  stap:	  de	  leerling	  begrijpt	  de	  vraag	  niet,	  wat	  tevens	  
leidt	  tot	  een	  incorrecte	  wiskundige	  representatie.	  

6.2.2 Welke	  fouten	  worden	  in	  een	  toets	  gemaakt?	  

Het	  feit	  dat	  er	  geen	  significant	  verschil	  in	  de	  toetsresultaten	  tussen	  de	  twee	  clusters	  is,	  heeft	  me	  
doen	  besluiten	  om	  mijn	  onderzoek	  enigszins	  bij	  te	  stellen.	  Analyse	  van	  de	  fouten	  van	  de	  leerling	  
toont	  dat	  ze	  vergelijkbaar	  zijn	  met	  de	  fouten	  die	  vorig	  jaar	  gemaakt	  werden	  (zie	  bijlage	  0):	  
combinaties	  en	  permutaties	  worden	  door	  elkaar	  gehaald.;	  het	  grondtal	  (aantal	  
keuzemogelijkheden)	  en	  de	  macht	  (aantal	  te	  maken	  keuzes)	  wordt	  door	  veel	  leerlingen	  
omgedraaid.	  Leerlingen	  weten	  dus	  dat	  ze	  deze	  twee	  gegevens	  uit	  de	  context	  moeten	  halen,	  maar	  
passen	  vervolgens	  een	  incorrecte	  berekening	  toe.	  Mijn	  voorlopige	  conclusie	  is	  dat	  de	  leerlingen	  
niet	  goed	  weten	  waarom	  de	  berekening	  op	  deze	  wijze	  uitgevoerd	  moet	  worden.	  	  
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Door	  de	  leerlingen	  die	  ik	  in	  de	  eerste	  ronde	  geobserveerd	  heb,	  	  in	  een	  semigestructureerd	  
interview	  te	  vragen	  naar	  hun	  werkwijze	  tijdens	  de	  toets,	  heb	  ik	  onderzocht	  waar	  de	  oorzaak	  van	  
de	  fouten	  die	  deze	  leerlingen	  gemaakt	  hebben	  ligt.	  Hier	  blijkt	  soms	  een	  incorrect	  begrip	  van	  de	  
vraag	  ten	  grondslag	  te	  liggen	  aan	  de	  fout.	  Soms	  lukt	  het	  een	  leerling	  wel	  om	  goed	  uit	  te	  leggen	  
wat	  gevraagd	  wordt,	  maar	  gaat	  het	  vervolgens	  bij	  het	  maken	  van	  de	  wiskundige	  berekening	  mis.	  

In	  de	  volgende	  paragrafen	  vat	  ik	  de	  interviews	  kort	  samen.	  Alle	  interviews	  volgen	  dezelfde	  
structuur	  die	  in	  paragraaf	  5.2	  beschreven	  staat.	  Van	  het	  interview	  met	  leerling	  e20	  is	  een	  
transcriptie	  gemaakt,	  die	  in	  Bijlage	  F.3.1	  te	  vinden	  is.	  

6.2.2.1 Interview	  e09	  

Leerling	  e09	  scoort	  26	  van	  de	  72	  punten.	  

De	  leerling	  zegt	  dat	  je	  moet	  weten	  of	  de	  volgorde	  belangrijk	  is	  en	  koppelt	  dit	  aan	  nPr	  (volgorde	  
belangrijk)	  en	  nCr	  (volgorde	  onbelangrijk)	  op	  de	  rekenmachine.	  Ook	  geeft	  de	  leerling	  aan	  dat	  het	  
belangrijk	  is	  of	  er	  ‘en’	  of	  ‘of’	  in	  de	  vraag	  staat	  en	  koppelt	  dit	  aan	  de	  bewerkingen	  
vermenigvuldigen	  en	  optellen.	  De	  leerling	  noemt	  herhaling	  niet.	  

Bij	  opgave	  1b	  kiest	  de	  leerling	  voor	  de	  vermenigvuldiging	  met	  4	  	  “…	  omdat	  er	  staat	  dat	  het	  
groter	  dan	  650	  moest	  zijn,	  en	  dan	  heb	  ik	  alleen	  maar	  de	  getallen	  6,	  7,	  8	  en	  9	  gebruikt”.	  De	  
leerling	  heeft	  tijdens	  de	  toets	  het	  verschil	  niet	  opgemerkt	  tussen	  getallen	  kleiner	  dan	  700	  en	  
groter	  of	  gelijk	  aan	  700.	  Als	  ik	  hier	  naar	  vraag,	  ziet	  de	  leerling	  het	  verschil	  wel.	  	  

Voor	  opgave	  1c	  heeft	  de	  leerling	  het	  grondtal	  en	  de	  exponent	  omgedraaid.	  De	  leerling	  licht	  de	  
werkwijze	  als	  volgt	  toe:	  “…	  je	  hebt	  twee	  letters	  dan	  als	  code	  dan	  en	  dan	  kan	  je	  voor	  de	  eerste	  
letter	  kan	  je	  26	  mogelijkheden	  hebben,	  maar	  voor	  de	  tweede	  letter	  ook”.	  	  Hieruit	  blijkt	  dat	  de	  
leerling	  door	  heeft	  hoe	  de	  berekening	  moet	  worden	  uitgevoerd.	  Op	  mijn	  vraag	  waarom	  dan	  toch	  
de	  incorrecte	  berekening	  wordt	  opgeschreven,	  blijft	  de	  leerling	  het	  antwoord	  schuldig:	  “…	  ik	  
weet	  zelf	  eigenlijk	  ook	  niet	  waarom	  ik	  dat	  heb	  gedaan.”	  	  

Bij	  opgave	  3c	  heeft	  de	  leerlingen	  als	  tweede	  opgeschreven	  “36	  zonder	  hbo	  erbij”.	  Voor	  mij	  is	  niet	  
duidelijk	  waarom	  de	  leerling	  dit	  doet.	  Het	  blijkt	  dat	  voor	  de	  leerling	  uit	  de	  vraag	  lijkt	  alsof	  de	  
hbo’ers	  niet	  meer	  meedoen.	  Vanwege	  twijfel	  hierover	  heeft	  de	  leerling	  beide	  antwoorden	  
(gesprekken	  met	  en	  zonder	  hbo’ers)	  opgeschreven.	  De	  terugkoppeling	  naar	  de	  inleiding	  waarin	  
staat	  dat	  er	  met	  alle	  9	  sollicitanten	  een	  gesprek	  plaatsvindt,	  heeft	  niet	  plaatsgevonden.	  Verder	  
heeft	  deze	  leerling	  opgave	  3	  zonder	  fouten	  gemaakt.	  

De	  eerste	  reactie	  van	  de	  leerling	  op	  opgave	  4	  is:	  “Die	  snapte	  ik	  helemaal	  niet.”	  Ik	  verbind	  deze	  
opgave	  aan	  opgave	  1	  en	  vraag	  de	  leerling	  waarom	  de	  oplossing	  hier	  anders	  is.	  De	  leerling	  weet	  
niet	  goed	  meer	  waarom	  een	  bepaalde	  berekening	  is	  opgeschreven.	  Als	  we	  verder	  doorpraten	  
over	  deze	  opgave,	  blijkt	  dat	  de	  leerling	  doordat	  de	  opgave	  niet	  begrepen	  werd,	  maar	  iets	  heeft	  
geprobeerd	  “wat	  ik	  dacht	  dat	  het	  beste	  erbij	  paste.”	  

Bij	  opgave	  6	  worden	  wederom	  het	  grondtal	  en	  de	  exponent	  omgedraaid.	  Dit	  verklaart	  tevens	  
waarom	  de	  leerling	  bij	  opgave	  6c	  uitrekent	  121 × 42 	  .	  De	  leerling	  zegt	  hierover:	  “…	  die	  12	  dat	  zijn	  
de	  hokjes	  aan	  de	  rand	  en	  daar	  is	  maar	  een	  mogelijkheid	  want	  dat	  is	  zwart.	  En	  de	  overige	  hokjes	  
dat	  zijn	  er	  vier	  [pauze]	  en	  dan	  had	  je	  voor	  die	  vier	  dan	  had	  je	  nog	  2	  mogelijkheden…”	  Hieruit	  is	  
af	  te	  leiden	  dat	  de	  leerling	  de	  vraag	  begrepen	  heeft	  en	  eigenlijk	  de	  juiste	  oplossing	  wel	  vindt,	  
maar	  de	  berekening	  verkeerd	  uitvoert.	  Bij	  opgave	  6d	  kiest	  de	  leerling	  2	  hokjes	  die	  grijs	  moeten	  
zijn,	  maar	  vergeet	  dat	  er	  verschillende	  manieren	  zijn	  om	  twee	  hokjes	  aan	  te	  wijzen.	  	  

Opgave	  7a	  is	  bij	  deze	  leerling	  niet	  gelukt,	  maar	  opgave	  7b	  wel,	  terwijl	  dit	  toch	  vergelijkbare	  
opgaven	  zijn.	  Hier	  blijkt	  de	  leerling	  het	  aantal	  getallen	  van	  3	  cijfers	  berekend	  te	  hebben,	  in	  plaats	  
van	  het	  aantal	  getallen	  van	  4	  cijfers.	  Bij	  opgave	  7c	  had	  de	  leerling	  geen	  idee	  hoe	  de	  opgave	  
aangepakt	  moest	  worden	  en	  is	  er	  een	  poging	  gedaan	  om	  iets	  op	  te	  schrijven.	  Deze	  opgave	  is	  op	  
een	  vergelijkbare	  wijze	  fout	  gegaan	  als	  opgave	  1b.	  
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Tot	  slot	  bij	  opgave	  8	  redeneert	  de	  leerling	  dat	  een	  som	  van	  20	  alleen	  mogelijk	  is	  als	  je	  5,	  6,	  7	  en	  8	  
gebruikt	  en	  concludeert	  dan	  dat	  het	  aantal	  mogelijkheden	  gelijk	  is	  aan	   4 × 4 × 4 .	  

6.2.2.2 Interview	  e20	  

Leerling	  e20	  scoort	  37	  van	  de	  72	  punten.	  	  

De	  leerling	  kan	  zich	  alleen	  de	  vraag	  naar	  de	  volgorde	  herinneren.	  	  

Bij	  opgave	  1b	  heeft	  de	  leerling	  per	  cijfer	  gekeken	  naar	  de	  mogelijkheden	  en	  niet	  naar	  de	  totale	  
waarde	  van	  het	  getal.	  Hierdoor	  wordt	  het	  aantal	  mogelijkheden	  niet	  opgesplitst	  in	  getallen	  tot	  
700	  en	  getallen	  groter	  of	  gelijk	  aan	  700.	  Bij	  opgave	  1c	  zegt	  de	  leerling	  “…	  het	  kunnen	  er	  ook	  2	  
zijn,	  maar	  het	  kunnen	  ook	  6	  letters	  zijn”.	  De	  leerling	  begrijpt	  de	  vraag	  dus	  goed,	  maar	  verbindt	  
dit	  niet	  aan	  het	  feit	  dat	  er	  dus	  een	  aantal	  alternatieven	  zijn,	  waarvan	  de	  aantallen	  gesommeerd	  
moeten	  worden.	  Het	  voorbeeld	  lijkt	  juist	  verwarring	  te	  veroorzaken.	  

Voor	  opgave	  3b,	  beargumenteert	  de	  leerling	  nu	  zelf	  dat	  er	  een	  fout	  is	  gemaakt,	  alleen	  gebruikt	  de	  
leerling	  het	  woord	  ‘combinatie’.	  Opgave	  3a	  wordt	  door	  de	  leerling	  goed	  opgelost,	  en	  de	  
oplossingsstrategie	  (“…	  die	  man	  en	  die	  vrouw	  komen	  om	  de	  beurt	  aan	  de	  beurt…”)	  komt	  
overeen	  met	  een	  goede	  strategie	  voor	  de	  opgaven	  b,	  c	  en	  d.	  Toch	  is	  het	  daar	  niet	  gelukt.	  De	  
leerling	  kan	  niet	  uitleggen	  waarom	  het	  daar	  niet	  is	  gelukt.	  	  

Bij	  opgave	  4	  begint	  de	  leerling	  met	  de	  opmerking:	  “Ik	  zat	  de	  hele	  tijd	  hier	  aan	  te	  denken	  [wijst	  
naar	  het	  voorbeeld]	  terwijl	  ik	  dat	  eigenlijk	  niet	  had	  moeten	  doen”.	  Ook	  hier	  leidt	  het	  voorbeeld	  
de	  leerling	  af	  en	  duwt	  de	  leerling	  in	  een	  verkeerde	  richting.	  Op	  basis	  van	  het	  voorbeeld	  (vier	  
mensen	  niet	  thuis),	  kiest	  de	  leerling	  voor	  de	  macht	  4.	  	  Opgave	  4d	  heeft	  de	  leerling	  in	  eerste	  
instantie	  overgeslagen,	  pas	  op	  het	  einde	  van	  het	  proefwerk	  heeft	  de	  leerling	  snel	  nog	  iets	  
ingevuld.	  

Bij	  opgave	  6c	  heeft	  de	  leerling	  met	  4	  vermenigvuldigd,	  omdat	  er	  vier	  rijen	  zijn.	  Bij	  opgave	  6d	  
beargumenteert	  de	  leerling	  dat	  het	  niet	  uit	  maakt	  welke	  twee	  grijs	  zijn.	  Maar	  als	  ik	  eerst	  twee	  
willekeurige	  hokjes	  aanwijs	  en	  vervolgens	  twee	  andere,	  ziet	  de	  leerling	  dat	  de	  codes	  dan	  
inderdaad	  anders	  zijn.	  Op	  basis	  van	  de	  uitwerking	  dacht	  ik	  dat	  het	  antwoord	  bijna	  goed	  was,	  
maar	  door	  de	  uitleg	  van	  de	  leerling	  blijkt	  dat	  de	  denkwijze	  achter	  het	  antwoord	  toch	  heel	  anders	  
was:	  de	  berekening	  van	  het	  aantal	  combinaties	  van	  2	  uit	  14	  is	  niet	  ingegeven	  doordat	  er	  2	  grijze	  
hokjes	  gekozen	  moeten	  worden,	  zoals	  ik	  dacht,	  maar	  omdat	  14	  hokjes	  2	  kleuren	  kunnen	  krijgen.	  	  

Bij	  opgave	  7c	  maakt	  de	  leerling	  dezelfde	  fout	  als	  bij	  opgave	  1b:	  de	  leerling	  heeft	  de	  vraag	  niet	  
opgesplitst	  in	  verschillende	  mogelijkheden	  voor	  getallen,	  maar	  alleen	  naar	  de	  individuele	  cijfers	  
gekeken.	  	  

Samenvattend	  heb	  ik	  het	  gevoel	  dat	  deze	  leerling	  de	  vraagstelling	  begrijpt,	  maar	  er	  vervolgens	  
niet	  of	  niet	  volledig	  in	  slaagt	  om	  deze	  vraag	  om	  te	  zetten	  naar	  een	  correcte	  berekening.	  

6.2.2.3 Interview	  c20	  

De	  leerling	  scoort	  26	  van	  de	  72	  punten.	  

De	  leerling	  weet	  nog	  dat	  volgorde	  belangrijk	  is.	  De	  herhaling	  en	  de	  keuze	  tussen	  ‘en’	  en	  ‘of’	  kon	  
de	  leerling	  niet	  reproduceren.	  	  

Bij	  opgave	  1a	  vertelt	  de	  leerling	  direct	  zelf	  dat	  de	  optelling	  een	  vermenigvuldiging	  moest	  zijn,	  en	  
wijt	  dat	  aan	  slordigheid.	  Tevens	  zegt	  de	  leerling:	  “…	  ik	  had	  in	  het	  begin	  al	  dat	  ik	  combinatie	  en	  
permutatie	  steeds	  een	  beetje	  door	  elkaar	  haalde	  en	  op	  een	  gegeven	  moment,	  toen	  ik	  dat	  
proefwerk	  aan	  het	  maken	  was	  dacht	  ik	  zo	  van:	  ja	  ik	  weet	  dat	  er	  toch	  niet	  veel	  zinnigs	  uit	  komt	  
maar	  ik	  kan	  beter	  wat	  opschrijven	  dan	  dat	  ik	  alles	  openlaat…”.	  Hierdoor	  kan	  de	  leerling	  ook	  niet	  
altijd	  duidelijk	  aangeven	  waarom	  een	  berekening	  is	  gekozen.	  

Als	  ik	  de	  leerling	  wijs	  op	  de	  analogie	  van	  opgave	  1c	  (de	  leerling	  berekent	  hier
 26 × 2 + 26 × 3+… 	  )	  met	  opgave	  1a	  (waar	  de	  leerling	  correct	  26 × 26 	  uitrekent)	  zegt	  de	  
leerling:	  “…	  na	  b	  begon	  ik	  zo	  echt	  een	  beetje	  overal	  aan	  te	  twijfelen.”	  	  
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Bij	  opgave	  3	  zegt	  de	  leerling:	  “ik	  had	  tijdens	  het	  proefwerk	  het	  gevoel	  dat	  ik	  klinkklare	  onzin	  aan	  
het	  opschrijven	  was.”	  Opgave	  3a,	  3b	  en	  3c	  heeft	  de	  leerling	  gebaseerd	  op	  een	  opgave	  die	  de	  
leerling	  eerder	  gemaakt	  had.	  De	  leerling	  zegt:	  “toen	  ik	  zo	  antwoorden	  kreeg	  van	  2880	  en	  4320	  
mogelijkheden	  terwijl	  je	  in	  principe	  maar	  […]	  9	  mensen	  [hebt],	  had	  ik	  zo	  wat	  van	  dat	  komt	  toch	  
gewoon	  niet	  logisch	  over.”	  De	  leerling	  denkt	  dat	  het	  niet	  mogelijk	  is	  dat	  zo	  weinig	  mensen	  op	  
zoveel	  verschillende	  manieren	  een	  rij	  kunnen	  vormen:	  “ik	  vind	  het	  totaal	  niet	  logisch	  overkomen	  
dat	  je	  met	  maar	  9	  mensen	  al	  een	  mogelijkheid	  van	  3000	  krijgt	  als	  je	  alleen	  al	  om	  en	  om	  mannen	  
en	  vrouwen	  doet.”	  De	  leerling	  heeft	  dus	  tijdens	  het	  maken	  van	  opgaven	  in	  dit	  hoofdstuk	  geen	  
gevoel	  gekregen	  voor	  de	  orde	  van	  grootte	  van	  mogelijke	  antwoorden.	  

Bij	  opgave	  4	  bespreken	  we	  kort	  de	  incorrecte	  notatie:	   5
25
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De	  leerling	  zegt:	  “ik	  wist	  wel	  van	  het	  rekenmachine	  van	  eerst	  het	  grootste	  getal,	  dan	  nCr	  en	  dan	  
pas	  het	  kleinere	  getal.”	  De	  leerling	  had	  dus	  het	  algoritme	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  de	  berekening	  
op	  de	  rekenmachine	  goed	  onthouden,	  maar	  de	  notatie	  niet.	  	  

Bij	  opgave	  4a	  blijkt	  het	  voorbeeld	  tot	  verwarring	  te	  leiden:	  de	  leerling	  geeft	  aan	  dat	  naar	  
aanleiding	  van	  het	  voorbeeld	  geldt	  “dat	  [in]	  iedere	  situatie	  4	  nummers	  thuis	  zijn.”	  

De	  leerling	  zegt:	  “6,	  7	  en	  8	  was	  een	  totale	  flop”.	  De	  leerling	  had	  geen	  idee	  meer	  hoe	  deze	  opgaven	  
aangepakt	  zijn.	  Bij	  opgave	  6	  maakt	  de	  leerling	  de	  zelfde	  fout	  als	  in	  opgave	  1c.	  

6.2.2.4 Interview	  c26	  

De	  leerling	  behaalt	  50	  van	  de	  72	  punten.	  

De	  leerlingen	  noemt	  de	  drie	  vragen	  niet	  en	  zegt	  dat	  deze	  vragen	  niet	  gebruikt	  worden:	  “ik	  heb	  er	  
nog	  niet	  eens	  echt	  goed	  over	  nagedacht	  eigenlijk;	  ik	  zie	  gewoon	  aan	  de	  vraag	  dat	  de	  volgorde	  
niet	  belangrijk	  is.”	  

Bij	  opgave	  1b	  geeft	  de	  leerling	  als	  antwoord	  24 ⋅24 4 ⋅5 ⋅8 + 3⋅8 ⋅8( ) 	  	  en	  telt	  per	  abuis	  een	  
aantal	  getallen	  dubbel.	  De	  leerling	  ziet	  in	  eerste	  instantie	  niet	  dat	  dit	  gebeurd	  is,	  maar	  legt	  wel	  
duidelijk	  uit	  waarom	  er	  twee	  gevallen	  onderscheiden	  moeten	  worden.	  	  

Bij	  opgave	  3c	  schrijft	  de	  leerling	  eerst	  een	  juiste	  schema	  op	  (vvvmmm???),	  maar	  vervolgens	  een	  
incorrecte	  berekening	  ( 4 ⋅3⋅2 ⋅5 ⋅4 ⋅3⋅3⋅2 ⋅1	  ).	  Op	  het	  moment	  dat	  de	  leerling	  de	  opgave	  bekijkt	  
om	  uit	  te	  leggen	  hoe	  de	  berekening	  tot	  stand	  kwam,	  zegt	  de	  leerling:	  “ik	  snap	  eigenlijk	  niet	  
waarom	  ik	  met	  4	  ben	  begonnen	  eigenlijk,	  het	  zou	  logischer	  zijn	  als	  ik	  met	  3	  was	  begonnen.”	  Het	  
lijkt	  op	  een	  slordigheidsfout	  waar	  de	  leerling	  per	  abuis	  alle	  vrouwen	  en	  alle	  mannen	  telt.	  

Bij	  opgave	  4d	  geeft	  de	  leerling	  aan	  dat	  bij	  het	  wegvallen	  van	  de	  huizen	  1	  tot	  en	  met	  5	  en	  20	  tot	  
met	  25	  er	  10	  huizen	  wegvallen.	  Dit	  blijkt	  een	  kleine	  rekenfout,	  omdat	  de	  leerling	  zich	  niet	  
realiseert	  dat	  huisnummers	  20	  tot	  en	  met	  25	  eigenlijk	  6	  huizen	  zijn.	  

Bij	  opgave	  6d	  vergeet	  de	  leerling	  de	  grijze	  hokjes	  en	  berekent	  alleen	  wat	  er	  met	  de	  overige	  14	  
hokjes	  kan	  gebeuren.	  De	  leerling	  weet	  niet	  meer	  wat	  er	  is	  gebeurd:	  “volgens	  mij	  heb	  ik	  daar	  niet	  
eens	  bij	  nagedacht	  bij	  die	  grijze	  hokjes.”	  

Bij	  opgave	  8	  heeft	  de	  leerling	  een	  aantal	  mogelijkheden	  waar	  de	  som	  van	  de	  ogen	  20	  is	  
opgeschreven.	  De	  leerling	  vergeet	  echter	  om	  de	  permutaties	  van	  de	  mogelijke	  sommen	  te	  tellen.	  

6.2.2.5 Conclusie	  

Het	  blijkt	  dat	  alleen	  een	  analyse	  van	  de	  fouten	  van	  leerlingen	  op	  de	  toets	  onvoldoende	  inzicht	  
geeft	  in	  de	  oorzaak	  van	  deze	  fout.	  Bij	  uitwerking	  van	  opgave	  6d	  van	  leerling	  e20	  is	  mijn	  eerste	  
indruk	  dat	  de	  leerling	  de	  opgave	  bijna	  begrijpt.	  Het	  blijkt	  echter	  dat	  de	  berekening	  gebaseerd	  is	  
op	  een	  volledig	  incorrecte	  assumptie.	  Hieruit	  volgt	  dat	  alleen	  een	  analyse	  van	  de	  schriftelijke	  
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resultaten	  op	  een	  toets	  onvoldoende	  informatie	  verschaft	  over	  het	  denkproces	  van	  de	  leerlingen,	  
en	  soms	  zelfs	  tot	  onjuiste	  conclusies	  kan	  leiden.	  

Uit	  de	  interviews	  blijkt	  dat	  fouten	  in	  de	  vertaling	  soms	  veroorzaakt	  worden	  door	  een	  incorrect	  
begrepen	  vraag.	  Soms	  zetten	  de	  voorbeelden	  die	  genoemd	  worden,	  de	  leerling	  zelfs	  op	  het	  
verkeerde	  spoor.	  Daarnaast	  zie	  ik	  ook	  leerlingen	  de	  vraag	  correct	  in	  eigen	  woorden	  of	  met	  eigen	  
voorbeelden	  formuleren,	  maar	  toch	  een	  incorrecte	  berekening	  maken.	  De	  oorzaak	  hier	  lijkt	  
mijns	  inziens	  te	  liggen	  in	  onvoldoende	  begrip	  van	  het	  verschil	  tussen	  een	  combinatie	  en	  een	  
permutatie,	  waardoor	  de	  vertaling	  van	  de	  gegeven	  context	  naar	  een	  correcte	  berekening	  niet	  
lukt.	  

6.3 Wat	  is	  de	  lesopbrengst	  na	  de	  lessenreeks	  en	  is	  een	  verschil	  waarneembaar?	  
Mijn	  laatste	  vraag	  betreft	  de	  lesopbrengst.	  Ik	  heb	  hiervoor	  de	  scores	  op	  de	  toets	  van	  mijn	  cluster	  
vergeleken	  met	  de	  scores	  van	  het	  cluster	  van	  mijn	  collega.	  Er	  is	  geen	  significant	  betere	  score	  
waarneembaar	  (zie	  paragraaf	  6.3.1),	  maar	  de	  score	  van	  mijn	  cluster	  was	  ook	  niet	  significant	  
slechter.	  

Daarnaast	  heb	  ik	  leerlingen	  naar	  hun	  ervaring	  met	  de,	  ook	  voor	  hen,	  nieuwe	  werkwijze	  
gevraagd.	  Door	  middel	  van	  interviews	  met	  een	  aantal	  leerlingen	  (paragraaf	  6.3.2.1)	  en	  een	  
enquête	  (paragraaf	  6.3.2.2)	  heb	  ik	  onderzocht	  of	  er	  wellicht	  andere	  effecten	  (zoals	  beleving	  van	  
de	  stof	  en	  de	  lessen)	  zijn.	  Samenvattend	  kan	  gezegd	  worden	  dat	  de	  leerlingen	  de	  werkwijze	  
wisselend	  waarderen.	  Gezien	  de	  overwegend	  positieve	  feedback	  op	  de	  lessenreeks	  en	  mijn	  eigen	  
ervaring,	  durf	  ik	  de	  lessen	  geslaagd	  te	  noemen:	  ik	  heb	  de	  leerlingen	  actief	  met	  een	  onderwerp	  
zien	  werken,	  waarvan	  we	  weten	  dat	  ze	  het	  erg	  moeilijk	  vinden.	  	  

6.3.1 In	  hoeverre	  verschillen	  de	  toetsresultaten	  tussen	  de	  twee	  clusters?	  

In	  de	  algemene	  proefwerkweek,	  maakt	  zowel	  mijn	  cluster	  als	  het	  cluster	  van	  mijn	  collega	  
dezelfde	  toets.	  Op	  deze	  toets	  kan	  een	  maximale	  score	  van	  72	  punten	  behaald	  worden.	  Mijn	  
cluster	  behaalt	  een	  gemiddelde	  score	  van	  32	  punten	  (standaarddeviatie	  10,351).	  Het	  cluster	  van	  
mijn	  collega	  behaalt	  een	  gemiddelde	  score	  van	  30,71	  (standaarddeviatie	  11,803).	  Een	  t-‐test	  op	  
de	  totaalscore	  van	  beide	  clusters	  geeft	  als	  p-‐waarde	  0,664,	  waardoor	  de	  hypothese	  dat	  er	  
significante	  verschillen	  in	  score	  tussen	  de	  onderzoeksgroep	  en	  de	  controlegroep	  zijn,	  verworpen	  
moet	  worden.	  Ook	  als	  de	  punten	  behaald	  bij	  de	  twee	  opgaven	  die	  niet	  over	  combinatoriek	  gaan	  
worden	  uitgesloten,	  is	  er	  nog	  steeds	  geen	  significant	  verschil	  (de	  p-‐waarde	  is	  dan	  0,126).	  	  

Een	  aantal	  opgaven	  uit	  de	  toets	  van	  dit	  jaar	  zijn	  gelijk	  aan	  opgaven	  in	  de	  toets	  van	  vorig	  jaar.	  De	  
opgave	  over	  het	  kenteken	  bijvoorbeeld.	  Als	  ik	  mijn	  cluster	  op	  deze	  opgave	  vergelijk	  met	  mijn	  
cluster	  vorig	  jaar,	  dan	  levert	  dat	  een	  p-‐waarde	  op	  van	  0,001.	  Dit	  is	  dus	  een	  significant	  verschil:	  
de	  gemiddelde	  score	  van	  het	  cluster	  dit	  jaar	  is	  significant	  hoger.	  Voor	  het	  cluster	  van	  mijn	  
collega	  geldt	  een	  p-‐waarde	  van	  0,252	  en	  is	  het	  verschil	  dus	  niet	  significant.	  Het	  verschil	  tussen	  
beide	  clusters	  dit	  jaar	  is	  echter	  niet	  significant	  als	  we	  alleen	  kijken	  naar	  deze	  opgave:	  een	  p-‐
waarde	  van	  0,046.	  

De	  opgave	  over	  de	  collecte	  was	  ook	  opgenomen	  in	  de	  toets	  van	  vorig	  jaar.	  Zowel	  voor	  mijn	  
cluster	  (p-‐waarde	  0,298)	  en	  het	  cluster	  van	  mijn	  collega	  (p-‐waarde	  0,172)	  is	  er	  geen	  significant	  
verschil	  waarneembaar.	  Tot	  slot	  laat	  ook	  de	  opgave	  met	  de	  kleurcode	  geen	  significant	  verschil	  
zien	  (p-‐waarde	  0,058	  voor	  mijn	  cluster	  en	  0,050	  voor	  het	  cluster	  van	  mijn	  collega).	  

Ik	  vermoed	  dat	  het	  verschil	  bij	  de	  opgaven	  waarin	  de	  context	  het	  kenteken	  is,	  veroorzaakt	  wordt	  
doordat	  één	  opgave	  in	  de	  lessencyclus	  een	  uitgebreide	  opgave	  met	  kentekens	  was.	  De	  leerlingen	  
in	  mijn	  cluster	  hebben	  gedurende	  een	  les	  uitgebreid	  met	  deze	  context	  gewerkt.	  Hierdoor	  was	  
deze	  context	  voor	  hen	  bekend.	  Mijn	  cluster	  vorig	  schooljaar	  en	  het	  cluster	  van	  mijn	  collega	  
hebben	  slechts	  een	  enkele	  opgave	  in	  het	  boek	  over	  deze	  context	  gemaakt.	  Voor	  hen	  was	  deze	  
context	  dus	  minder	  bekend.	  Dit	  kan	  wellicht	  de	  betere	  score	  van	  mijn	  cluster	  dit	  schooljaar	  op	  
deze	  opgave	  verklaren.	  
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In	  Bijlage	  F	  staan	  gedetailleerdere	  statistische	  gegevens	  betreffende	  de	  analyse	  van	  de	  scores	  
behaald	  door	  de	  leerlingen.	  

6.3.2 Hoe	  ervaren	  leerlingen	  de	  manier	  waarop	  de	  lesstof	  wordt	  aangeboden?	  

Naast	  de	  analyse	  van	  de	  resultaten	  op	  de	  toets	  ben	  ik	  geïnteresseerd	  in	  de	  beleving	  van	  de	  
lessenreeks	  door	  de	  leerlingen	  (zie	  paragraaf	  3.3.2).	  Ik	  heb	  dit	  op	  twee	  manieren	  onderzocht.	  In	  
de	  interviews	  met	  de	  leerlingen	  (zie	  ook	  paragraaf	  6.2.2),	  heb	  ik	  kort	  gevraagd	  naar	  hun	  
ervaringen	  met	  het	  hoofdstuk.	  Om	  meer	  informatie	  te	  verzamelen	  om	  deze	  deelvraag	  te	  
beantwoorden	  heb	  ik	  een	  korte	  enquête	  uitgezet	  onder	  de	  leerlingen	  van	  mijn	  cluster.	  Bijlage	  G	  
bevat	  de	  volledige	  resultaten	  van	  deze	  enquête.	  

6.3.2.1 Resultaten	  interviews	  

Aan	  het	  einde	  van	  het	  interview	  waarin	  ik	  met	  4	  leerlingen	  hun	  werkwijze	  tijdens	  het	  proefwerk	  
bespreek,	  vraag	  ik	  de	  leerlingen	  van	  mijn	  cluster	  om	  kort	  hun	  indruk	  van	  de	  lessenreeks	  te	  
geven	  en	  hoe	  zij	  deze	  lessen	  ervaren	  hebben.	  Bij	  de	  leerlingen	  uit	  het	  cluster	  van	  mijn	  collega	  
vraag	  ik	  wat	  ze	  van	  dit	  hoofdstuk	  vinden	  en	  de	  manier	  waarop	  mijn	  college	  de	  lessen	  in	  dit	  
hoofdstuk	  verzorgd	  heeft.	  De	  volgende	  alinea’s	  geven	  beknopt	  de	  antwoorden	  van	  de	  leerlingen	  
weer.	  

Leerling	  e09	  zegt	  direct	  nadat	  ik	  de	  vraag	  gesteld	  heb:	  “met	  die	  presentatie	  vond	  ik	  wel	  fijn,	  
omdat	  je	  dan	  alles	  wel	  op	  een	  rijtje	  had”.	  Vooral	  de	  eerste	  les,	  waar	  zonder	  theoretische	  uitleg	  
direct	  een	  probleem	  werd	  geïntroduceerd	  vond	  deze	  leerling	  lastig.	  De	  leerling	  geeft	  zelf	  aan	  dat	  
dit	  mede	  veroorzaakt	  wordt	  doordat	  de	  voorkennis	  (wegendiagrammen)	  ook	  in	  het	  vorige	  
leerjaar	  lastig	  gevonden	  werd.	  

Op	  mijn	  vraag	  hoe	  leerling	  e20	  het	  ervaren	  heeft	  dat	  in	  de	  les,	  zonder	  uitleg,	  meteen	  een	  
vraagstuk	  wordt	  gegeven,	  is	  het	  antwoord:	  “…	  ik	  vind	  dat	  wel	  fijn	  als	  je	  het	  eerst	  zelf	  een	  beetje	  
uit	  moet	  zoeken,	  en	  dat	  je	  daarna,	  zeg	  maar,	  uitleg	  krijgt,	  en	  dat	  je	  dan	  ook	  wordt	  gezegd	  ‘dit	  en	  
dat	  heb	  je	  fout	  gedaan.’	  Want	  dan	  kun	  je	  dat	  ook	  weer	  gelijk	  verbeteren.	  Dat	  je	  eerst	  zelf	  een	  
beetje	  na	  moet	  denken	  …”	  	  

Leerling	  c20	  waardeert	  de	  traditionele	  manier	  van	  lesgeven	  en	  zegt	  daarover:	  “gewoon	  de	  
standaard	  manier	  dat	  hij	  les	  geeft:	  hij	  legt	  eerst	  uit	  en	  dan	  heb	  je	  gewoon	  de	  laatste	  kwartier,	  20	  
minuten	  de	  tijd	  om	  opdrachten	  te	  maken.”	  	  

Tot	  slot	  zegt	  leerling	  c26	  dat	  de	  leraar	  de	  sommen	  “makkelijker	  [maakt]	  met	  schema’s,	  door	  ze	  
uit	  te	  schrijven	  met	  hokjes.”	  Deze	  werkwijze	  neemt	  de	  leerling	  over,	  maar	  gestructureerd	  de	  drie	  
standaard	  vragen	  langslopen	  doet	  deze	  leerling	  niet:	  “ik	  zie	  gewoon	  aan	  de	  vraag	  dat	  de	  
volgorde	  niet	  belangrijk	  is”.	  

6.3.2.2 Resultaten	  enquête	  

De	  enquête	  is	  uitgezet	  onder	  alle	  leerlingen	  van	  mijn	  cluster.	  De	  respons	  was	  41,4%.	  De	  eerste	  
vraag	  inventariseert	  hoe	  de	  leerlingen	  de	  verschillende	  onderdelen	  van	  de	  lessenreeks	  hebben	  
ervaren.	  Daarna	  heb	  ik	  per	  lesonderdeel	  gevraagd	  wat	  anders	  moet	  en	  wat	  goed	  was.	  Bijlage	  G	  
bevat	  alle	  resultaten	  van	  deze	  enquête.	  	  

De	  introductie	  les	  over	  Piet	  Mondriaan	  wordt	  door	  de	  leerlingen	  voldoende	  gewaardeerd.	  	  
Enkele	  leerlingen	  geven	  aan	  dat	  ze	  de	  uitleg	  vooraf	  misten:	  “eerst	  misschien	  uitleggen”,	  “het	  was	  
best	  wel	  lastig	  als	  je	  nog	  geen	  uitleg	  had	  gehad”,	  “van	  te	  voren	  iets	  beter	  zeggen	  wat	  je	  precies	  
moet	  doen”.	  	  Daarentegen	  zegt	  een	  andere	  leerling	  dat	  “eerst	  zelf	  laten	  proberen	  en	  als	  het	  niet	  
goed	  gaat	  pas	  uit	  gaan	  leggen”	  juist	  een	  goede	  werkwijze	  is.	  	  

Ook	  de	  les	  waarin	  de	  context	  met	  kentekens	  centraal	  staat,	  wordt	  voldoende	  gewaardeerd.	  
Wederom	  vragen	  enkele	  leerlingen	  om	  meer	  uitleg:	  “eerst	  even	  uitleggen	  hoe	  je	  het	  moet	  
aanpakken”,	  “ook	  hierbij	  vind	  ik	  het	  fijner	  om	  eerst	  wat	  uitleg	  te	  krijgen”.	  Maar	  ook	  hier	  stellen	  
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enkele	  leerlingen	  dat	  het	  juist	  goed	  is	  om	  leerlingen	  “eerst	  zelf	  [te]	  laten	  denken	  en	  dan	  pas	  
uitleggen.”	  

Tijdens	  de	  les	  heb	  ik	  veel	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  ICT	  bij	  de	  methode.	  Leerlingen	  verschillen	  
sterk	  in	  hun	  waardering	  voor	  dit	  onderdeel.	  Vijf	  leerlingen	  geven	  aan	  dat	  dit	  echt	  beter	  kan,	  
terwijl	  4	  leerlingen	  dit	  onderdeel	  met	  goed	  waarderen.	  Sommige	  leerlingen	  vinden	  het	  werken	  
met	  de	  computer	  niet	  prettig	  en	  zeggen	  letterlijk:	  “het	  is	  fijner	  om	  gewoon	  opdrachten	  uit	  het	  
boek	  te	  maken.”	  Verschillende	  leerlingen	  geven	  aan	  dat	  “door	  die	  sommen	  te	  maken	  op	  de	  
computer	  kun	  je	  gelijk	  checken	  of	  je	  het	  goeie	  antwoord	  hebt	  ingevuld,	  dat	  is	  handig.”	  

De	  samenvattende	  presentatie	  wordt	  door	  de	  leerlingen	  goed	  beoordeeld.	  Een	  leerling	  zegt:	  
“Deze	  presentatie	  niet	  aan	  het	  einde	  geven,	  maar	  aan	  het	  begin!”	  Deze	  presentatie	  heb	  ik	  in	  het	  
lesplan	  geplaatst	  omdat	  ik	  merkte	  dat	  leerlingen	  hier	  behoefte	  aan	  hadden	  en	  om	  de	  stof	  na	  de	  
vakantie	  op	  te	  frissen.	  	  

Tot	  slot	  heb	  ik	  in	  een	  laatste	  open	  vraag	  om	  tips	  gevraagd.	  Twee	  leerlingen	  geven	  aan	  dat	  ik	  juist	  
meer	  uitleg	  moet	  geven:	  “Beter	  uitleggen	  van	  te	  voren”,	  “Ja	  meer	  uitleg	  geven.	  Over	  elke	  
paragraaf	  uitleggen	  hoe	  het	  moet.”	  	  	  

6.3.2.3 Conclusie	  

Leerling	  e20	  verwoordt	  precies	  de	  basis	  waarop	  ik	  de	  lessenreeks	  ontworpen	  heb:	  “…dat	  je	  eerst	  
zelf	  een	  beetje	  na	  moet	  denken…”;	  het	  blijkt	  dat	  leerlingen	  hierover	  van	  mening	  verschillen.	  Een	  
goede	  variatie	  tussen	  klassikale	  uitleg	  en	  zelfstandig	  werken	  is	  ook	  volgens	  de	  leerlingen	  de	  
beste	  oplossing.	  Een	  leerling	  zegt:	  “eerst	  even	  uitleggen	  hoe	  je	  het	  moet	  aanpakken.”	  Een	  andere	  
leerling	  nuanceert	  dit:	  “Opzich	  is	  het	  zelf	  uit	  laten	  zoeken	  hoe	  de	  som	  werkt	  wel	  goed,	  want	  zo	  
leer	  je	  ook	  hoe	  je	  zelf	  achter	  de	  oplossing	  kunt	  komen	  (maar	  niet	  altijd.	  soms	  uitleg	  en	  soms	  
zelfstandig)”.	  

Met	  name	  over	  de	  inzet	  van	  de	  ICT	  bij	  de	  methode	  verschillen	  de	  leerlingen	  van	  mening.	  Een	  
deel	  van	  de	  problemen	  kan	  verklaard	  worden	  doordat	  we	  enkele	  technische	  problemen	  hebben	  
moeten	  overwinnen.	  Hierdoor	  ervaren	  de	  leerlingen	  het	  werken	  met	  de	  ICT	  als	  minder	  effectief	  
dan	  opgaven	  maken	  in	  het	  boek.	  Als	  de	  technische	  problemen	  achterwege	  blijven,	  heeft	  het	  toch	  
mijn	  voorkeur	  om	  ook	  volgend	  jaar	  de	  ICT	  weer	  in	  te	  zetten.	  Met	  name	  vanwege	  de	  directe	  
feedback	  die	  de	  ICT	  geeft	  op	  de	  antwoorden	  van	  de	  leerling.	  

Ik	  vind	  het	  bijzonder	  dat	  leerlingen	  onderling	  soms	  letterlijk	  het	  tegenovergestelde	  beweren	  als	  
ze	  de	  lessenreeks	  evalueren.	  Niet	  alle	  leerlingen	  vinden	  deze	  manier	  van	  werken	  prettig,	  en	  
sommige	  leerlingen	  vragen	  expliciet	  naar	  de	  traditionele	  manier	  van	  lesgeven.	  Een	  interessante	  
aanvulling	  op	  mijn	  onderzoek	  op	  dit	  onderdeel	  kan	  zijn	  om	  de	  ervaring	  van	  de	  leerling	  te	  
koppelen	  aan	  hun	  dominante	  leerstijl.	  
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Hoofdstuk	  7 Discussie	  en	  aanbevelingen	  
Mijn	  onderzoek	  heeft	  geen	  significant	  verschil	  in	  scores	  op	  de	  toets	  aangetoond,	  terwijl	  uit	  de	  
praktijksituatie	  die	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  dit	  onderzoek	  juist	  de	  hoop	  spreekt	  dat	  betere	  
resultaten	  behaald	  worden.	  Toch	  heeft	  mijn	  onderzoek	  tot	  verschillende	  inzichten	  geleid.	  Ik	  heb	  
gezien	  dat	  de	  vertaling	  van	  context	  naar	  wiskunde	  inderdaad	  een	  onderdeel	  is	  van	  het	  probleem,	  
maar	  dat	  er	  ook	  andere	  oorzaken	  zijn	  aan	  te	  wijzen.	  Waar	  ik	  niet	  in	  geslaagd	  ben	  is	  aantonen	  dat	  
de	  contextrijke,	  probleemgestuurde	  aanpak	  een	  effectieve	  wijze	  is	  om	  de	  vertaling	  van	  context	  
naar	  wiskunde	  aan	  te	  leren.	  Er	  is	  echter	  ook	  niet	  aangetoond	  dat	  deze	  werkwijze	  tot	  significant	  
slechtere	  resultaten	  leidt.	  Maar	  naast	  de	  didactische	  werkvorm,	  hebben	  ook	  enkele	  andere	  
variabelen	  volgens	  mij	  de	  resultaten	  beïnvloed.	  

Ten	  eerste	  waren	  de	  lessen	  in	  mijn	  cluster	  niet	  optimaal	  geroosterd.	  In	  plaats	  van	  verspreid	  over	  
de	  week,	  waardoor	  leerlingen	  gedurende	  de	  hele	  week	  regelmatig	  met	  wiskunde	  bezig	  zijn,	  
waren	  de	  lessen	  geroosterd	  op	  donderdag	  het	  laatste	  lesuur	  en	  vrijdag	  de	  laatste	  twee	  lesuren.	  
Leerlingen	  zijn	  dus	  slechts	  2	  dagen	  met	  de	  stof	  bezig	  op	  de	  minst	  efficiënte	  uren	  van	  de	  lesdag.	  
Tevens	  ontbreekt	  door	  het	  blokuur	  een	  huiswerkmoment,	  dat	  een	  extra	  mogelijkheid	  tot	  
bezinken	  en	  verwerken	  biedt.	  Een	  ander	  organisatorisch	  aspect	  is	  dat	  het	  hoofdstuk	  in	  twee	  
delen	  aangeboden	  werd:	  voor	  de	  kerstvakantie	  en	  na	  de	  kerstvakantie.	  Tot	  slot	  zijn	  enkele	  van	  
de	  lessen	  uitgevallen,	  wat	  de	  continuïteit	  niet	  ten	  goede	  komt.	  De	  kerstvakantie	  brak	  natuurlijk	  
ook	  de	  lessenreeks	  van	  het	  andere	  cluster,	  maar	  het	  lesrooster	  van	  deze	  lesgroep	  was	  
evenwichtiger	  verdeeld	  over	  de	  week	  en	  het	  moment	  op	  de	  dag:	  dinsdag	  7e	  les,	  woensdag	  5e	  les	  
en	  donderdag	  3e	  les.	  

Ik	  ben	  van	  mening	  dat	  deze	  organisatorische	  factoren	  de	  resultaten	  van	  het	  cluster	  beïnvloed	  
kunnen	  hebben.	  Wat	  de	  invloed	  hiervan	  is	  geweest	  is	  niet	  meetbaar,	  maar	  in	  een	  vervolg	  
onderzoek	  heeft	  het	  mijn	  voorkeur	  om	  een	  groot	  verschil	  in	  lesroosters	  te	  vermijden,	  om	  de	  
invloed	  hiervan	  uit	  te	  sluiten.	  Tevens	  verdient	  het	  aanbeveling	  om	  in	  de	  planning	  te	  voorkomen	  
dat	  een	  vakantie	  het	  hoofdstuk	  in	  tweeën	  deelt.	  

Een	  ander	  aspect	  is	  dat	  dit	  jaar	  de	  nieuwe	  editie	  van	  Getal	  en	  Ruimte	  (Reichard,	  et	  al.,	  2010)	  
gebruikt	  wordt.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  hoofdstuk	  combinatoriek	  op	  een	  ander	  moment	  in	  het	  jaar	  
gepland	  is.	  Het	  hoofdstuk	  zelf	  is	  echter	  op	  een	  vergelijkbare	  manier	  ingedeeld.	  Wel	  zijn	  enkele	  
problematische	  opgaven	  verwijderd.	  Hierdoor	  gaat	  de	  vergelijking	  met	  de	  opgaven	  uit	  het	  
proefwerk	  van	  vorig	  jaar	  gedeeltelijk	  mis.	  Ten	  eerste	  behandel	  ik	  niet	  exact	  dezelfde	  stof	  als	  
vorig	  jaar.	  Ten	  tweede	  hebben	  de	  leerlingen	  al	  twee	  hoofdstukken	  meer	  ervaring	  met	  wiskunde	  
A	  in	  het	  algemeen	  en	  de	  grafische	  rekenmachine	  in	  het	  bijzonder.	  Deze	  wijziging	  van	  methode	  
betreft	  natuurlijk	  alleen	  de	  vergelijking	  met	  de	  resultaten	  op	  de	  toets	  van	  vorig	  schooljaar,	  en	  
heeft	  derhalve	  mijn	  onderzoek	  slechts	  in	  beperkte	  mate	  beïnvloed.	  

Een	  meer	  fundamenteel	  probleem	  is	  de	  ervaring	  van	  de	  leerlingen.	  Zij	  zijn	  al	  minstens	  3	  jaar	  
gewend	  om	  wiskunde	  op	  een	  bepaalde	  manier	  aangeleerd	  te	  krijgen:	  de	  docent	  legt	  uit	  en	  de	  
leerling	  maakt	  sommen.	  Het	  bleek	  erg	  lastig	  voor	  de	  leerlingen	  om	  hier	  vanaf	  te	  stappen	  en	  meer	  
zelf	  verantwoordelijk	  te	  zijn	  voor	  het	  leren.	  Ik	  had	  hier	  in	  de	  aanloop	  naar	  het	  hoofdstuk	  meer	  
rekening	  mee	  moeten	  houden.	  Wellicht	  was	  het	  beter	  geweest	  om	  enkele	  gelijksoortige	  lessen	  
voorafgaand	  aan	  het	  hoofdstuk	  combinatoriek	  te	  plaatsen.	  De	  weerstand	  en	  soms	  hulpeloosheid	  
die	  de	  leerlingen	  tijdens	  de	  lessen	  laten	  zien,	  had	  ik	  dan	  wellicht	  kunnen	  voorkomen.	  Voor	  een	  
vervolgonderzoek	  zou	  ik	  dit	  zeker	  aanraden.	  Ik	  denk	  dat	  dan	  beter	  onderzocht	  kan	  worden	  wat	  
de	  invloed	  van	  de	  werkvorm	  is	  en	  niet	  hoe	  goed	  de	  leerlingen	  overweg	  kunnen	  met	  de	  gekozen	  
werkvorm.	  

Ook	  is	  mijn	  eigen	  handelen	  onderdeel	  van	  mijn	  onderzoek.	  Dit	  bepaalt	  natuurlijk	  allereerst	  de	  
wijze	  waarop	  ik	  invulling	  heb	  gegeven	  aan	  de	  lessen.	  Naast	  een	  nieuwe	  methode,	  gebruikte	  ik	  
ook	  een	  andere	  werkvorm.	  Deze	  twee	  onzekerheden,	  kunnen	  zeker	  de	  resultaten	  beïnvloed	  
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hebben.	  Dat	  er	  geen	  significant	  meetbaar	  verschil	  in	  score	  is,	  kan	  mede	  hierdoor	  veroorzaakt	  
zijn.	  Wellicht	  had	  meer	  ervaring	  met	  de	  werkwijze	  en	  de	  methode	  geleid	  tot	  een	  ander	  resultaat.	  

Daarnaast	  is	  mijn	  ervaring	  als	  observator	  en	  interviewer	  beperkt.	  Ik	  merkte	  dat	  ik	  het	  lastig	  
vond	  om	  vragen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  observatie	  zo	  te	  formuleren	  dat	  ze	  open	  zijn,	  en	  niet	  
aangeven	  of	  een	  antwoord	  goed	  of	  fout	  was.	  Het	  kost	  moeite	  om	  een	  vraag	  te	  stellen	  die	  neutraal	  
vraagt	  naar	  de	  werkwijze	  van	  de	  leerling5.	  Ik	  merkte	  wel	  dat	  ik	  in	  de	  verschillende	  observaties	  
daarin	  steeds	  beter	  werd:	  het	  werd	  makkelijker	  om	  snel	  de	  juiste	  vraag	  te	  vinden.	  	  

Ook	  in	  het	  interview	  vond	  ik	  het	  lastig	  om	  mijn	  rol	  als	  onderzoeker	  te	  scheiden	  van	  mijn	  rol	  als	  
leraar	  van	  de	  betreffende	  leerling.	  Als	  ik	  de	  interviews	  terugkijk,	  zie	  ik	  dat	  ik	  soms	  wellicht	  te	  
snel	  in	  de	  rol	  van	  leraar	  stap	  als	  ik	  de	  correcte	  werkwijze	  toelicht.	  Ook	  hier	  merkte	  ik	  dat	  het	  
doorvragen	  alvorens	  uitleg	  te	  geven	  steeds	  beter	  lukt,	  naarmate	  ik	  meer	  interviews	  heb	  
afgenomen.	  	  

Het	  is	  wel	  gelukt	  om	  een	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  oorzaken	  van	  de	  resultaten	  van	  de	  leerlingen.	  
Met	  name	  de	  observaties	  en	  de	  interviews	  lijken	  te	  bevestigen	  dat	  leerlingen	  soms	  wel	  de	  vraag	  
goed	  begrijpen,	  maar	  vervolgens	  een	  incorrecte	  vertaling	  naar	  de	  wiskunde	  maken.	  Deze	  
incorrecte	  vertaling	  lijkt	  soms	  verklaarblaar	  doordat	  leerlingen	  onvoldoende	  begrip	  hebben	  van	  
het	  wiskundig	  model	  dat	  gebruikt	  wordt,	  maar	  slechts	  een	  recept	  uitvoeren.	  	  

Concluderend	  betekent	  dit	  dat	  mijn	  beperkte	  onderzoek	  niet	  aantoont	  dat	  de	  alternatieve	  
manier	  van	  lesgegeven	  significant	  betere	  resultaten	  oplevert.	  De	  slechte	  resultaten	  die	  
leerlingen	  behalen	  waren	  juist	  wel	  de	  aanleiding	  voor	  mijn	  onderzoek.	  Er	  is	  echter	  ook	  niet	  
aangetoond	  dat	  de	  resultaten	  slechter	  worden.	  Dit	  zegt	  Van	  der	  Werf	  (2006,	  p.	  77)	  ook:	  “uit	  
onderzoek	  eind	  jaren	  negentig	  naar	  de	  meerwaarde	  van	  contextrijke	  reken-‐	  en	  
wiskundemethoden	  bleek	  dat	  deze	  niet	  effectiever	  waren	  dan	  traditionele	  methoden.”	  Mijn	  
onderzoek	  biedt	  in	  deze	  dus	  geen	  aanvullende	  informatie	  over	  de	  effectiviteit	  van	  een	  
contextrijke,	  probleemgestuurde	  aanpak.	  	  

Hierdoor	  is	  het	  voorbarig	  om	  op	  basis	  van	  dit	  onderzoek	  aanbevelingen	  te	  doen	  aan	  collega’s	  
over	  de	  wijze	  waarop	  het	  onderwerp	  combinatoriek	  op	  4	  havo	  aangeboden	  kan	  worden.	  Ik	  denk	  
dat	  mijn	  onderzoek	  wel	  een	  aantal	  aanknopingspunten	  geeft	  om	  lessen	  zo	  vorm	  te	  geven	  dat	  de	  
leerlingen	  op	  een	  effectieve	  manier	  de	  vaardigheden	  kunnen	  aanleren:	  

• Een	  lesopbouw	  gebaseerd	  op	  denkactiviteiten,	  waarin	  de	  leraar	  een	  begeleidende	  taak	  
heeft,	  zorgt	  voor	  actieve	  participatie	  van	  de	  leerlingen.	  Belangrijk	  is	  volgens	  mij	  om	  de	  
leerlingen	  die	  deze	  werkwijze	  lastiger	  vinden	  te	  ondersteunen	  met	  meer	  uitleg.	  Deze	  
uitleg	  kan	  gegeven	  worden	  op	  het	  moment	  dat	  een	  leerling	  daar	  om	  vraagt,	  maar	  de	  
leraar	  heeft	  hierin	  natuurlijk	  een	  belangrijke	  signalerende	  taak.	  

• Voor	  leerlingen	  kan	  het	  werken	  met	  grotere	  contexten	  zonder	  voorafgaande	  instructie	  
erg	  lastig	  zijn.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  leerlingen	  te	  leren	  hoe	  ze	  met	  deze	  werkvorm	  moeten	  
omgaan.	  Dit	  kan	  door	  leerlingen	  eerst	  te	  laten	  werken	  met	  deze	  contexten	  nadat	  
instructie	  is	  gegeven	  behorende	  bij	  een	  bepaald	  onderwerp.	  Door	  pas	  daarna	  contexten	  
aan	  te	  bieden	  waaruit	  leerlingen	  zelfstandig	  de	  bijbehorende	  theorie	  destilleren,	  
voorkom	  je	  dat	  de	  werkvorm	  zelf	  voor	  leerlingen	  een	  te	  grote	  drempel	  wordt.	  

• Een	  te	  eenzijdige	  strategie	  om	  een	  tekst	  te	  interpreteren	  kan	  voorkomen	  dat	  de	  
structuur	  doorgrond	  wordt.	  Het	  opschrijven	  van	  kernwoorden	  en	  herlezen	  van	  de	  tekst	  
werkt	  vaak	  onvoldoende.	  Leer	  leerlingen	  bijvoorbeeld	  de	  context	  te	  visualiseren	  door	  
schema’s	  te	  maken.	  

• Het	  verzinnen	  van	  voorbeelden	  is	  ook	  een	  strategie	  die	  de	  structuur	  duidelijk	  kan	  
maken.	  Wijs	  leerlingen	  er	  wel	  op	  dat	  ze	  met	  voorbeelden	  voorzichtig	  moeten	  
omspringen:	  een	  voorbeeld	  kan	  bijzondere	  eigenschappen	  hebben	  die	  in	  het	  algemeen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Mede	  vanwege	  dit	  probleem	  heb	  ik	  er	  voor	  gekozen	  om	  mijn	  eerste	  observatie	  te	  transcriberen,	  waaruit	  duidelijk	  blijkt	  dat	  ik	  zoek	  
naar	  een	  adequate	  formulering	  van	  mijn	  vragen	  (zie	  bijlage	  E.4.1	  ).	  
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niet	  gelden.	  Leer	  leerlingen	  hier	  mee	  om	  te	  gaan	  en	  bijzondere	  voorbeelden	  te	  
herkennen.	  

Bovenstaande	  aanknopingspunten	  dienen	  mijns	  inziens	  als	  een	  inspiratiebron	  voor	  
vervolgonderzoek,	  waarin	  duidelijk	  moet	  worden	  in	  hoeverre	  ze	  bijdragen	  tot	  een	  verbetering	  
van	  de	  resultaten.	  Met	  betrekking	  tot	  de	  interpretatie	  van	  de	  tekst,	  kan	  het	  zinvol	  zijn	  om	  dit	  
onderzoek	  te	  verrichten	  in	  combinatie	  met	  de	  verantwoordelijken	  voor	  het	  taalbeleid	  van	  de	  
school:	  de	  leesstrategie	  die	  leerlingen	  hanteren	  beïnvloedt	  de	  interpretatie	  van	  een	  opgave	  en	  
daarmee	  ook	  de	  vertaling	  van	  deze	  opgaven	  naar	  een	  wiskundige	  structuur.	  	  

Ik	  besluit	  met	  het	  uiten	  van	  de	  optimistische	  verwachting	  dat	  dit	  aanvullend	  onderzoek	  waarin	  
de	  hierboven	  gesignaleerde	  stoorzenders	  weggenomen	  zijn,	  wellicht	  tot	  een	  significant	  
meetbare	  verbetering	  kan	  leiden.	  	  
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Bijlage	  A	   Stappenplan	  combinatoriek	  
We	  leren	  onze	  leerlingen	  om	  door	  een	  aantal	  vragen	  te	  beantwoorden	  over	  de	  context	  te	  
bepalen	  welke	  wiskunde	  nodig	  is.	  Bij	  opgaven	  die	  we	  klassikaal	  bespreken,	  worden	  telkens	  deze	  
vragen	  gesteld	  en	  beantwoord.	  Het	  toepassen	  van	  dit	  schema	  vereist	  echter	  wel	  dat	  leerlingen	  
de	  wiskunde	  beheersen.	  

Dit	  stappenplan	  wordt	  gebruikt	  bij	  het	  behandelen	  van	  de	  huiswerkopgaven.	  In	  combinatie	  met	  
een	  grafische	  rekenmachine	  op	  het	  digitale	  schoolbord,	  worden	  de	  leerlingen	  begeleid	  in	  het	  
oplossen	  van	  de	  opgaven.	  Ze	  leren	  een	  opgave	  gestructureerd	  aan	  te	  pakken,	  en	  zien	  hoe	  de	  
grafische	  rekenmachine	  gebruikt	  wordt.	  

Het	  schema	  leidt	  de	  leerling	  naar	  de	  juiste	  wiskundige	  bewerking.	  In	  het	  schema	  staat	  de	  letter	  n	  
voor	  het	  totale	  aantal	  elementen	  en	  de	  letter	  k	  voor	  het	  aantal	  elementen	  dat	  gekozen	  moet	  
worden.	  In	  de	  versie	  voor	  leerlingen	  wordt	  wiskundige	  notatie	  en	  gebruik	  van	  de	  rekenmachine	  
gecombineerd.	  

Vraag	  1:	  Is	  herhaling	  toegestaan?	  

Ja:	  het	  aantal	  mogelijkheden	  is	  nk.	  

Nee:	  ga	  dan	  verder	  met	  vraag	  2.	  

Vraag	  2:	  Is	  de	  volgorde	  belangrijk?	  

Ja:	  het	  is	  een	  permutatie,	  ga	  verder	  met	  vraag	  2a	  

Vraag	  2a	  :	  Worden	  alle	  n	  elementen	  gebruikt?	  

Ja:	  het	  aantal	  mogelijkheden	  is	  n!	  .	  

Nee:	  slechts	  k	  elementen,	  het	  aantal	  mogelijkheden	  is	  n	  nPr	  k.	  

Nee:	  het	  is	  een	  combinatie.	  Het	  aantal	  mogelijkheden	  is	  n	  nCr	  k.	  
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Bijlage	  B	   Analyse	  toets	  havo	  4	  combinatoriek	  november	  2010	  
Omdat	  de	  resultaten	  van	  de	  toets	  zo	  slecht	  waren,	  heb	  ik	  een	  foutenanalyse	  gemaakt.	  Deze	  
analyse	  bestaat	  uit	  twee	  onderdelen:	  een	  kwantitatieve	  analyse	  waarin	  ik	  het	  aantal	  behaalde	  
scorepunten	  per	  opgave	  inventariseer	  en	  een	  kwalitatieve	  analyse	  waarin	  ik	  gerichter	  kijk	  naar	  
de	  fouten	  van	  leerlingen.	  Voor	  deze	  analyse	  heb	  ik	  de	  uitwerkingen6	  van	  de	  leerlingen	  gebruikt,	  
en	  het	  klassengesprek	  dat	  bij	  de	  bespreking	  van	  de	  toets	  heeft	  plaatsgevonden.	  Deze	  
“samenvatting”	  hebben	  wij	  gebruikt	  om	  de	  resultaten	  van	  de	  toets	  na	  te	  bespreken	  met	  de	  
leraren	  die	  les	  geven	  aan	  de	  havo	  4	  wiskunde	  A	  groepen.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Helaas	  beschik	  ik	  niet	  meer	  over	  de	  uitwerkingen	  van	  leerlingen,	  omdat	  ik	  deze	  toets	  in	  november	  2010	  heb	  besproken	  en	  
teruggegeven	  aan	  de	  leerlingen.	  
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B.1	  Opgave	  1	  

	  
Deze	  opgave	  is	  direct	  verwant	  aan	  een	  opgave	  in	  het	  boek	  waar	  leerlingen	  moeten	  rekenen	  aan	  
het	  aantal	  mogelijke	  Nederlandse	  kentekens.	  Ook	  in	  deze	  opgave	  in	  het	  boek	  worden	  steeds	  
aanvullende	  eisen	  gesteld	  aan	  de	  mogelijke	  tekens	  

Bij	  opgave	  1b	  gaan	  leerlingen	  niet	  structureel	  genoeg	  aan	  het	  werk.	  Hierdoor	  vinden	  ze	  slechts	  
een	  deel	  van	  de	  mogelijke	  kentekens.	  Het	  zinsdeel	  “groter	  dan	  650”	  zorgt	  voor	  dit	  probleem:	  
leerlingen	  ontdekken	  niet	  wat	  dit	  betekent	  voor	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  drie	  cijfers.	  

Bij	  opgave	  1c	  kunnen	  leerlingen	  de	  zin	  niet	  vertalen	  naar	  de	  wiskundige	  opgave	  2	  letters	  of	  3	  
letters	  of	  4	  letters	  of	  5	  letters	  of	  6	  letters:	  26²	  +	  26³	  +	  26⁴	  +	  26⁵	  +	  26⁶.	  
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B.2	  Opgave	  2	  

	  
Bij	  opgave	  2b	  is	  het	  belangrijkste	  om	  uit	  te	  zoeken	  of	  de	  volgorde	  belangrijk	  is	  en	  of	  herhaling	  is	  
toegestaan.	  De	  helft	  van	  de	  leerlingen	  ziet	  niet	  dat	  het	  hier	  om	  een	  combinatie	  gaat,	  en	  gebruikt	  
de	  permutatie.	  

Bij	  opgave	  2c	  is	  zelfs	  aangegeven	  dat	  herhaling	  is	  toegestaan.	  Dit	  is	  een	  directie	  hint	  richting	  de	  
te	  gebruiken	  wiskundige	  oplossingsstrategie.	  Meer	  dan	  de	  helft	  van	  de	  klas	  lost	  dit	  probleem	  
niet	  op.	  

Opgave	  2d	  is	  lastiger,	  omdat	  het	  de	  leerling	  vraagt	  om	  twee	  stappen	  te	  zetten.	  Daarnaast	  leidt	  de	  
vraag	  tot	  verwarring	  bij	  leerlingen:	  maakt	  het	  uit	  aan	  welke	  klas	  een	  docent	  wordt	  toegekend?	  
Dit	  was	  niet	  de	  bedoeling	  van	  de	  vraag	  (het	  gaat	  om	  een	  docententeam,	  en	  niet	  een	  klas-‐docent	  
koppeling).	  We	  zijn	  bij	  nader	  inzien	  niet	  tevreden	  met	  deze	  vraag.	  Dit	  is	  gecompenseerd	  in	  het	  
cijfer.	  
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B.3	  Opgave	  3	  

	  
Leerlingen	  moeten	  in	  bovenstaande	  vraag	  een	  rooster	  herkennen	  met	  daarin	  een	  blokkade.	  Als	  
dat	  rooster	  is	  gevonden,	  dan	  kan	  de	  aangeleerde	  oplossingsstrategie	  direct	  worden	  toegepast.	  
Het	  lukt	  slechts	  5	  leerlingen	  om	  dit	  rooster	  te	  vinden.	  De	  meeste	  leerlingen	  hebben	  deze	  vraag	  
niet	  beantwoord.	  
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B.4	  Opgave	  4	  

	  
Bij	  opgave	  4a	  halen	  leerlingen	  225	  en	  25²	  door	  elkaar.	  De	  wiskundige	  vertaling	  (voor	  elk	  huis	  zijn	  
er	  twee	  mogelijkheden)	  lukt	  ze	  niet.	  De	  leerlingen	  vertelden	  dat	  ze	  wisten	  dat	  ze	  iets	  moesten	  
doen	  met	  de	  25	  en	  de	  2,	  maar	  ze	  zagen	  de	  relatie	  niet.	  

Vooral	  opgave	  4c	  en	  4d	  zijn	  erg	  lastig	  voor	  de	  leerlingen.	  De	  vertaling	  van	  “minder	  dan	  4	  huizen	  
waar	  niemand	  thuis	  is”	  naar	  “op	  hoeveel	  manieren	  kan	  ik	  3,	  2,	  1	  of	  0	  huizen	  aanwijzen	  uit	  25”	  
lukt	  niet.	  Nul	  huizen	  wordt	  vaak	  vergeten,	  en	  de	  vertaling	  van	  het	  woord	  “of”	  naar	  het	  optellen	  
van	  de	  verschillende	  aantallen	  mogelijkheden	  gebeurt	  niet.	  

Bij	  opgave	  4d	  ziet	  een	  deel	  van	  de	  leerlingen	  niet	  dat	  huizen	  1	  t/m	  5	  en	  20	  t/m	  25	  eigenlijk	  
gewoon	  niet	  meer	  meedoen.	  Hierdoor	  houd	  je	  huis	  6	  t/m	  19	  over	  waar	  telkens	  iemand	  wel	  of	  
niet	  thuis	  is:	  de	  opgave	  is	  dan	  teruggebracht	  tot	  een	  variant	  op	  opgave	  4a.	  Dit	  zijn	  14	  huizen	  
(veel	  leerlingen	  rekenen	  met	  15	  huizen).	  

B.5	  Opgave	  5	  

	  
In	  de	  les	  is	  geleerd	  om	  dit	  type	  opgaven	  te	  vertalen	  naar	  een	  rij	  van	  16	  vakjes,	  waarbij	  er	  voor	  
elk	  vakje	  3	  mogelijkheden	  zijn	  (zwart,	  grijs	  of	  wit).	  Deze	  opgave	  is	  over	  het	  algemeen	  goed	  
gemaakt,	  met	  uitzondering	  van	  opgave	  5d.	  Veel	  leerlingen	  zien	  wel	  dat	  er	  nu	  voor	  de	  
overgebleven	  14	  vakjes	  nog	  maar	  2	  mogelijkheden	  zijn.	  Maar	  vergeten	  wordt	  dat	  het	  kiezen	  van	  
de	  grijze	  vakjes	  tot	  aanvullende	  mogelijkheden	  leidt.	  Ze	  berekenen	  dus	  alleen	  214,	  zonder	  daar	  
rekening	  mee	  te	  houden.	  
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B.6	  Opgave	  6	  

	  
Dit	  is	  een	  contextloze	  opgave,	  waarvan	  er	  in	  het	  hoofdstuk	  verschillende	  zijn	  gemaakt.	  Het	  blijkt	  
dat	  een	  deel	  van	  de	  leerlingen	  niet	  goed	  doorheeft	  hoe	  alternatieve	  routes	  in	  dit	  rooster	  
berekend	  kunnen	  worden.	  Dit	  heeft	  directe	  gevolgen	  voor	  opgave	  3:	  deze	  kennis	  is	  namelijk	  de	  
basis	  voor	  deze	  opgave.	  Als	  deze	  kennis	  ontbreekt,	  lukt	  het	  ook	  niet	  om	  de	  context	  te	  
interpreteren	  en	  te	  vertalen	  naar	  het	  rooster	  waarin	  eenvoudig	  gerekend	  kan	  worden.	  
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Bijlage	  C	   Beperkte	  analyse	  toets	  havo	  4	  	  
Ook	  deze	  toets	  was	  in	  mijn	  klas	  zeer	  slecht	  gemaakt:	  15	  van	  de	  27	  leerlingen	  scoren	  een	  
onvoldoende,	  waarvan	  3	  lager	  dan	  4	  en	  7	  lager	  dan	  5.	  In	  de	  mail	  waarin	  ik	  de	  collega's	  een	  
beknopte	  analyse	  stuur,	  die	  we	  later	  gebruikt	  hebben	  om	  verder	  te	  discussiëren	  over	  deze	  toets,	  
schrijf	  ik:	  

Waar	  gaat	  het	  mis?	  

Niet	  gebruiken	  van	  de	  GR	  waar	  dat	  nodig	  is	  (bijv.	  het	  oplossen	  van	  de	  vergelijking	  bij	  
opgave	  2	  met	  de	  balansmethode	  !!!!).	  Niet	  opschrijven	  zoals	  afgesproken	  wat	  je	  met	  de	  
GR	  gedaan	  hebt	  (Y1,	  Y2,	  gekozen	  window,	  gekozen	  optie,	  resultaat	  en	  interpretatie).	  

Veel	  leerlingen	  laten	  hierdoor	  veel	  punten	  liggen.	  Voor	  de	  nabespreking	  heb	  ik	  de	  
opgaven	  nog	  eens	  naast	  het	  boek7	  gelegd.	  Het	  is	  echt	  niet	  heel	  anders	  of	  veel	  moeilijker:	  

1) Bijna	  gelijk	  aan	  de	  theorie	  op	  bladzijde	  70	  
2) Lijkt	  op	  opgave	  37	  van	  hoofdstuk	  2	  (alleen	  andere	  formules)	  
3) Lijkt	  op	  opgave	  61	  van	  hoofdstuk	  3	  (alleen	  nu	  verkoop	  van	  jassen,	  i.p.v.	  een	  

barbecue)	  
4) Zie	  theorie	  bladzijde	  101	  
5) Vergelijkbaar	  met	  bijvoorbeeld	  opgave	  53	  uit	  hoofdstuk	  3	  
6) Bevat	  verschillende	  onderdelen:	  

a) zie	  bladzijde	  52	  
b) zie	  bladzijde	  89	  
c) zie	  bladzijde	  99	  

7) Bevat	  verschillende	  onderdelen:	  
a) zie	  bladzijde	  88	  
b) verschillende	  vaardigheden	  uit	  paragraaf	  2.1	  en	  2.2	  en	  algemene	  

rekenvaardigheden	  

Bij	  de	  nabespreking	  met	  de	  klas	  blijkt	  dat	  leerlingen	  de	  overeenkomst	  tussen	  de	  opgaven	  in	  het	  
boek	  en	  de	  opgaven	  in	  de	  toets	  niet	  zien.	  Voor	  hen	  zijn	  de	  contexten	  zo	  anders	  dan	  de	  contexten	  
in	  het	  boek	  dat	  ze	  geen	  idee	  hebben	  over	  de	  oplossingsrichting.	  Zelfs	  niet	  als	  ik	  de	  opgaven	  uit	  
het	  boek	  er	  naast	  leg:	  is	  de	  kennis	  van	  de	  leerlingen	  over	  de	  leerstof	  te	  zeer	  gekoppeld	  aan	  de	  
contexten	  in	  de	  opgaven	  en	  theorieblokken	  in	  het	  boek?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Getal	  en	  Ruimte	  ed.	  2007,	  Havo	  wiskunde	  A	  Deel	  1	  
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Bijlage	  D	   Lesplanning	  en	  uitvoering	  
D.1	  Globale	  planning	  van	  de	  lessen	  
De	  lessen	  aan	  havo	  4	  zijn	  op	  donderdag	  het	  8e	  lesuur,	  en	  op	  vrijdag	  het	  6e	  en	  7e	  lesuur.	  Vanwege	  
diverse	  activiteiten	  vallen	  enkele	  lessen	  in	  deze	  periode	  uit.	  	  

Leerlingen	  kunnen	  via	  de	  elektronische	  leeromgeving	  alle	  door	  mij	  samengestelde	  opgaven,	  
presentaties	  en	  uitwerkingen	  opvragen.	  Ook	  via	  de	  leerlingenkit	  bij	  de	  methode	  kunnen	  de	  
uitwerkingen	  van	  alle	  opgaven	  in	  het	  boek	  geraadpleegd	  worden.	  	  

De	  volgende	  lessen	  zijn	  gegeven	  in	  het	  kader	  van	  dit	  onderzoek:	  

Les	   Datum	   Onderwerp	  

1	   Vrijdag	  9	  december	  2011	   Introductie	  les	  Mondriaan	  

2	   Donderdag	  15	  december	  2011	   Bespreken	  huiswerk,	  zelfstandig	  oefenen	  

3	   Vrijdag	  16	  december	  2011	   Opdracht	  Kentekens	  

4	   Donderdag	  22	  december	  2011	   Bespreken	  huiswerk	  

5	   Donderdag	  12	  januari	  2012	   Samenvatting	  lesstof	  tot	  nu	  

6	   Vrijdag	  13	  januari	  2012	   Opgaven	  uit	  boek	  en	  in	  digitale	  omgeving	  in	  
groepjes	  

7	   Vrijdag	  20	  januari	  2012	   Oefenen	  voor	  proefwerk	  in	  groepjes.	  

8	   Dinsdag	  26	  januari	  2012	   Proefwerk	  

D.2	  Les	  1	  

D.2.1	  Doel	  van	  de	  les	  

Het	  doel	  van	  deze	  les	  is	  een	  introductie	  op	  het	  onderwerp	  en	  het	  onderwerp	  van	  dit	  hoofdstuk	  
(tellen)	  plaatsen	  binnen	  de	  kansrekening	  (waar	  dit	  onderwerp	  later	  in	  het	  jaar	  voor	  nodig	  is).	  
Daarnaast	  wordt	  basale	  kennis	  uit	  de	  onderbouw	  opgefrist.	  

D.2.2	  Introductie	  

De	  context	  uit	  de	  opgave	  wordt	  geïntroduceerd	  met	  een	  korte	  animatie	  over	  het	  leven	  en	  werk	  
van	  Piet	  Mondriaan.	  In	  de	  elektronische	  leeromgeving	  zijn	  links	  geplaatst	  waar	  leerlingen	  de	  
animatie	  en	  meer	  informatie	  over	  Piet	  Mondriaan	  kunnen	  vinden8:	  

• http://www.youtube.com/v/i5kZL6_920g	  
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondriaan	  
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Victory_Boogie_Woogie	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  De	  websites	  zijn	  voor	  het	  laatst	  bezocht	  in	  februari	  2012	  
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D.2.3	  Instructie	  bij	  de	  opgave	  

Leerlingen	  werken	  in	  door	  mij	  samengestelde	  groepen:	  goede	  en	  minder	  goede	  leerlingen	  bij	  
elkaar	  in	  een	  groep.	  Ze	  krijgen	  de	  opdracht	  om	  de	  oplossingsstrategie	  te	  visualiseren,	  en	  in	  
onderling	  overleg	  met	  elkaar	  een	  juiste	  visualisatie	  te	  kiezen.	  

D.2.4	  Opgave	  Piet	  Mondriaan9	  

Het	  werk	  van	  de	  Nederlandse	  schilder	  Piet	  Mondriaan	  is	  
wereldberoemd.	  Omdat	  zijn	  “composities”	  ogenschijnlijk	  
eenvoudig	  zijn	  (horizontale	  en	  verticale	  lijnen,	  en	  een	  beperkt	  
aantal	  kleuren)	  zijn	  er	  veel	  “mondriaanachtige”	  werken	  gemaakt.	  
Er	  zijn	  websites	  waar	  je	  jouw	  “eigen	  Mondriaan	  kunt	  maken”,	  er	  
zijn	  Mondriaan-‐kleurplaten,	  etc.	  Mondriaan	  wordt	  gezien	  als	  
vertegenwoordiger	  van	  de	  kunstrichting	  de	  Stijl.	  

Behalve	  de	  “strakke	  lijnen”	  is	  kenmerkend	  het	  kleurgebruik:	  naast	  
wit	  (achtergrond),	  zwart	  en	  soms	  grijs	  worden	  alleen	  de	  primaire	  
kleuren	  rood,	  geel	  en	  blauw	  gebruikt.	  In	  de	  compositie	  rechts10	  zijn	  
vier	  vlakdelen	  ingekleurd:	  	  

A. Linksboven	  een	  driehoek	  (geel).	  
B. Daar	  direct	  onder	  een	  vierkant	  (zwart).	  
C. Linksonder	  een	  klein	  driehoekje	  (rood).	  
D. Rechts	  een	  vierhoek	  –	  bijna	  een	  driehoek	  –	  (blauw).	  

Via	  andere	  kleurkeuzes	  zijn	  uiteraard	  tal	  van	  variaties	  mogelijk	  op	  deze	  compositie	  van	  
Mondriaan.	  Voorlopig	  gebruiken	  we	  slechts	  vier	  kleuren:	  rood,	  blauw,	  geel	  en	  zwart	  (we	  
gebruiken	  het	  begrip	  kleur	  ruim).	  

Onderzoek	  de	  volgende	  vragen.	  Probeer	  jouw	  aanpak	  te	  visualiseren,	  en	  zorg	  er	  voor	  dat	  je	  jouw	  
antwoord	  kunt	  uitleggen	  aan	  de	  klas.	  

1. Bereken	  het	  aantal	  mogelijke	  composities	  wanneer	  de	  vlakdelen	  A	  t/m	  D	  allemaal	  
(opnieuw)	  gekleurd	  worden.	  (Dezelfde	  kleur	  mag	  meer	  keren	  gebruikt	  worden)	  .	  

2. In	  de	  oorspronkelijke	  compositie	  hebben	  de	  vier	  genoemde	  vlakdelen	  vier	  verschillende	  
kleuren.	  Hoeveel	  mogelijke	  composities	  zijn	  er	  mogelijk	  als	  alle	  delen	  een	  verschillende	  
kleur	  moeten	  krijgen?	  	  

3. In	  totaal	  kun	  je	  in	  de	  compositie	  11	  vlakdelen	  onderscheiden.	  Al	  deze	  vlakdelen	  kunnen	  
een	  kleur	  krijgen:	  rood,	  geel,	  blauw,	  zwart	  of	  grijs	  en	  natuurlijk	  ook	  wit.	  Bereken	  hoeveel	  
verschillende	  composities	  er	  mogelijk	  zijn.	  

D.2.5	  Uitwerking	  

Leerlingen	  worden	  aangespoord	  om	  bij	  de	  verschillende	  opgaven	  tekeningen	  en	  diagrammen	  te	  
maken.	  Van	  concreet	  (een	  voorbeeld	  van	  een	  schilderij)	  naar	  abstract	  (een	  wegendiagram).	  

D.2.5.1	  Opgave	  1	  

Aantal	  composities: 4 ⋅4 ⋅4 ⋅4 = 44 = 256 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Deze	  opgave	  is	  gebaseerd	  op	  de	  opgave	  uit	  het	  boekje	  “Rekenen	  met	  patronen”	  (versie	  2.0,	  2010-‐09-‐14,	  pagina	  2	  en	  3)	  van	  cTWO	  
uit	  het	  domein	  Wiskunde	  A	  voor	  VWO.	  
http://www.fi.uu.nl/ctwo/lesmateriaaldir/ExperimenteelLesmateriaal/VWO%20Wiskunde%20A/Combinatoriek/Lesmateriaal%2
0-‐%20Algebra%20en%20Tellen%20-‐%20Rekenen%20met%20patronen.100817.pdf	  (februari	  2012).	  
10	  Ruitvormige	  compositie	  met	  geel,	  zwart,	  blauw,	  rood	  en	  grijs.	  1921.	  Olieverf	  op	  doek.	  60	  x	  60	  cm.	  Chicago,	  Art	  Institute	  of	  Chicago.	  
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/109819	  (februari	  2012)	  
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D.2.5.2	  Opgave	  2	  

Aantal	  composities:	   4 ⋅3⋅2 ⋅1= 24 	  

D.2.5.3	  Opgave	  3	  

Aantal	  composities:	  611 = 362.797.056 	  

D.2.6	  Reflectie	  op	  de	  les	  

De	  context	  en	  de	  animatie	  over	  het	  leven	  en	  werk	  van	  Mondriaan	  wordt	  lauw	  ontvangen	  door	  de	  
klas.	  Een	  enkele	  leerling	  geeft	  aan	  dit	  een	  interessante	  context	  te	  vinden.	  

Uiteindelijk	  bleek	  dat	  de	  opdracht	  wellicht	  toch	  te	  eenvoudig	  was.	  Leerlingen	  waren	  snel	  klaar,	  
maar	  voeren	  de	  opdracht	  niet	  uit	  zoals	  gevraagd:	  de	  leerlingen	  zijn	  te	  gericht	  op	  het	  geven	  van	  
het	  antwoord	  en	  richten	  zich	  niet	  op	  het	  schematiseren	  van	  de	  oplossingsstrategie.	  

Doordat	  de	  leerlingen	  zelfstandig	  de	  opdracht	  doorwerken,	  krijg	  ik	  door	  bij	  groepjes	  aan	  te	  
schuiven	  en	  vragen	  te	  stellen	  een	  goed	  beeld	  van	  de	  werkwijze	  van	  de	  leerlingen.	  Ik	  merk	  dat	  ik	  
veel	  leerlingen	  moet	  aansporen	  tot	  het	  maken	  van	  een	  tekening.	  

Leerlingen	  blijven	  het	  moeilijk	  vinden,	  met	  name	  het	  samenwerken	  in	  groepjes	  wordt	  niet	  door	  
alle	  leerlingen	  gewaardeerd.	  Sommige	  leerlingen	  werken	  ook	  zelfstandig	  verder	  en	  overleggen	  
niet	  of	  nauwelijks	  met	  de	  groepsgenoten.	  

In	  het	  gesprek	  met	  de	  klas	  over	  de	  opgave	  werd	  duidelijk	  dat	  bij	  de	  meeste	  leerlingen	  de	  kennis	  
van	  het	  boomdiagram,	  het	  wegendiagram	  en	  het	  rooster	  grotendeels	  niet	  meer	  aanwezig	  was.	  

De	  resterende	  tijd	  werd	  gevuld	  met	  het	  maken	  van	  opgaven	  uit	  het	  boek	  (17	  t/m	  19),	  die	  
leerlingen	  netjes	  binnen	  de	  lestijd	  afgerond	  hebben.	  

Het	  huiswerk	  voor	  de	  volgende	  les	  betreft	  het	  maken	  van	  enkele	  opgaven	  via	  de	  ICT	  component	  
van	  de	  methode.	  

D.3	  Les	  2	  

D.3.1	  Doel	  van	  de	  les	  

Leerlingen	  hebben	  in	  de	  voorgaande	  les	  kennis	  gemaakt	  met	  gestructureerd	  tellen	  door	  het	  
maken	  van	  schema’s.	  Ze	  hebben	  thuis	  enkele	  opgaven	  gemaakt	  die	  in	  deze	  les	  besproken	  
worden.	  

D.3.2	  Persoonlijke	  aantekeningen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  les	  

De	  opgaven	  hebben	  slechts	  weinig	  problemen	  veroorzaakt.	  Voor	  de	  meeste	  leerlingen	  is	  het	  
maken	  van	  schema’s	  als	  oplossingsstrategie	  duidelijk.	  Enkele	  opgaven	  zijn	  toegelicht.	  

D.4	  Les	  3	  

D.4.1	  Doel	  van	  de	  les	  

Leerlingen	  onderzoeken	  de	  regelmaat	  in	  een	  reeks	  tekens.	  De	  gebruikte	  context	  is	  die	  van	  
kentekens.	  

D.4.2	  Instructie	  en	  werkwijze	  

Leerlingen	  werken	  in	  dezelfde	  groepen	  als	  in	  les	  1.	  Leerlingen	  moeten	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  
gaan	  over	  de	  opgaven,	  om	  gezamenlijk	  tot	  de	  juiste	  oplossingsstrategie	  te	  komen.	  Ook	  worden	  
leerlingen	  gestimuleerd	  om	  voorbeelden	  te	  bedenken	  en	  vanuit	  deze	  voorbeelden	  de	  algemene	  
regels	  te	  vinden	  en	  zo	  tot	  een	  berekening	  te	  komen.	  
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D.4.3	  Opgaven	  Kentekens11	  

D.4.3.1	  Kentekens	  van	  bromfietsen	  

De	  eerste	  kentekens	  voor	  brom-‐en	  snorfietsen	  hadden	  de	  volgende	  opbouw:	  	  

• Een	  getal	  01-‐99	  	  
• Een	  code	  van	  drie	  letters	  waarvan	  het	  eerste	  een	  D	  of	  een	  F	  ,	  en	  de	  laatste	  twee	  

willekeurig,	  maar	  geen	  A,	  C,	  E,	  I,	  M,	  O,	  Q	  ,U,	  of	  W	  	  
• Een	  getal	  1-‐9	  	  

Hoeveel	  verschillende	  kentekens	  waren	  er	  mogelijk	  met	  dit	  systeem	  wanneer	  alle	  combinaties	  
zijn	  toegestaan?	  	  

Vervolgens	  bestond	  een	  kenteken	  uit	  twee	  letters,	  waarvan	  de	  eerste	  een	  D	  of	  een	  F,	  en	  de	  
tweede	  uit	  een	  groep	  van	  17	  letters	  (BDFGHJKLNPRSTVXYZ),	  een	  getal	  001-‐999	  en	  een	  letter	  uit	  
de	  zelfde	  reeks	  van	  17.	  	  

Hoeveel	  verschillende	  kentekens	  waren	  er	  in	  theorie	  mogelijk	  met	  dat	  systeem	  ?	  	  

Sinds	  2009	  hebben	  brom-‐	  en	  snorfietsen	  e.d.	  hebben	  een	  kenteken	  dat	  als	  volgt	  is	  opgebouwd:	  	  

• De	  letter	  D	  of	  F	  	  
• Een	  getal	  001	  –	  999	  	  
• Twee	  letters	  uit	  een	  reeks	  van	  17.	  	  

Lees	  onderstaande	  tekst.	  

“Na	  jaren	  van	  dalende	  verkopen	  is	  de	  afzet	  van	  brom-‐	  en	  snorfietsen	  in	  de	  afgelopen	  
jaren	  weer	  sterk	  gestegen.	  In	  de	  periode	  2001-‐2005	  was	  de	  verkoop	  van	  
bromfietsen	  bijvoorbeeld	  gedaald	  van	  34.200	  tot	  ruim	  22.400	  exemplaren,	  maar	  in	  
2010	  was	  de	  verkoop	  weer	  opgeklommen	  tot	  34.000	  bromfietsen.	  Ook	  de	  
snorfietsverkoop	  was	  tussen	  2001	  en	  2005	  gedaald	  van	  22.000	  naar	  18.500,	  maar	  in	  
2010	  werden	  ruim	  61.000	  exemplaren	  verkocht.	  	  

In	  totaal	  rijden	  er	  zo’n	  1.067.737	  brom-‐	  en	  snorfietsen	  in	  Nederland.”12	  

Schat	  hoe	  lang	  men	  nog	  voort	  kan	  met	  dit	  systeem	  ?	  	  

D.4.3.2	  Kentekens	  van	  auto's	  in	  Europa	  

Elke	  auto	  hoort	  een	  kentekenplaat	  te	  hebben.	  

Omdat	  elk	  land	  zijn	  eigen	  model	  heeft,	  kun	  je	  aan	  de	  kentekenplaat	  meteen	  zien	  of	  de	  auto	  uit	  
het	  buitenland	  komt.	  

In	  sommige	  landen	  kun	  je	  bovendien	  aan	  de	  cijfer-‐	  of	  lettercombinatie	  zien	  uit	  welke	  regio	  de	  
auto	  komt.	  In	  Nederland	  was	  dat	  tot	  halverwege	  de	  twintigste	  eeuw	  ook	  zo.	  Kentekens	  die	  
begonnen	  met	  een	  A	  kwamen	  uit	  Groningen,	  kentekens	  die	  begonnen	  met	  een	  B	  uit	  Friesland,	  
enzovoorts.	  In	  Frankrijk	  kun	  je	  het	  nog	  steeds	  zien,	  want	  de	  laatste	  twee	  cijfers	  geven	  aan	  uit	  
welk	  gebied	  de	  auto	  komt.	  Een	  auto	  met	  een	  Frans	  kenteken	  dat	  op	  14	  eindigt	  komt	  bijvoorbeeld	  
uit	  Parijs.	  

Tegenwoordig	  hebben	  we	  in	  Nederland	  een	  systeem	  met	  zes	  symbolen	  op	  de	  kentekenplaat,	  
twee	  cijfers,	  drie	  letters,	  één	  cijfer.	  Je	  kunt	  aan	  de	  kentekenplaat	  wel	  zien	  dat	  de	  auto	  uit	  
Nederland	  komt,	  maar	  niet	  uit	  welke	  streek.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Deze	  opgave	  is	  gebaseerd	  op	  de	  praktische	  opdracht	  “Waar	  komt	  die	  auto	  vandaan?”	  van	  Paul	  Schuffelers,	  Ad	  Floren	  en	  Martin	  
Winkel	  
http://www.groenewoud.nl/subsites/wiskunde/Inhoudsopgave%20diversen/Praktische%20opdracht%20nummerborden%20feb
2005.doc	  (febrauri	  2012)	  
12	  http://www.raivereniging.nl/markt-‐informatie/branche_analyses/gemotoriseerde-‐tweewielers.aspx	  (februari	  2012)	  
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In	  de	  kentekens	  worden	  de	  klinkers	  (A,	  E,	  I,	  O,	  U,	  Y)	  niet	  meer	  gebruikt	  om	  allerlei	  ongewenste	  
woorden	  te	  vermijden.	  

Bereken	  hoeveel	  auto	  kentekens	  je	  kunt	  maken	  met	  de	  letters	  in	  de	  huidige	  systematiek	  (99-‐
AAA-‐9),	  als	  de	  enige	  beperking	  is	  dat	  de	  klinkers	  niet	  mee	  doen.	  	  

Er	  zijn	  nog	  meer	  beperkingen.	  Zo	  geldt	  dat	  voor	  auto's	  alleen	  de	  volgende	  letters	  als	  eerste	  letter	  
mogen	  voorkomen:	  G,	  H,	  J,	  K,	  L,	  N,	  P,	  R,	  S,	  T,	  X,	  Z.	  

Bereken	  hoeveel	  kentekens	  nu	  nog	  mogelijk	  zijn.	  

Op	  Wikipedia	  staat:	  “Echter:	  alle	  drie-‐lettercombinaties	  die	  op	  SD	  of	  SS	  eindigen	  worden	  hierin	  
overgeslagen,	  dat	  zijn	  dus	  GSD,	  GSS,	  HSD,	  HSS,	  JSD,	  JSS	  enz.	  Ook	  zijn	  SDB	  t/m	  SDZ	  en	  SSB	  t/m	  SSZ	  
om	  dezelfde	  reden	  overgeslagen.	  Daarnaast	  worden	  bepaalde	  drie-‐lettercombinaties	  zoals	  GVD,	  
KKK,	  LPF,	  NSB,	  PKK,	  PSV,	  PVV	  en	  TBS	  in	  deze	  nieuwe	  serie	  niet	  gebruikt.	  Verder	  worden	  geen	  
klinkers	  gebruikt,	  zodat	  ook	  geen	  woordcombinaties	  (zoals	  GEK,	  LYK	  of	  drieletterige	  
schuttingwoorden)	  kunnen	  ontstaan.”13	  

Hoeveel	  kentekens	  blijven	  er	  nu	  nog	  over?	  

Bijzonder	  was	  dat	  de	  RVD	  vergeten	  was	  om	  VVD	  uit	  te	  sluiten	  (kentekens	  voor	  bestelwagens	  
beginnen	  met	  de	  letter	  V).	  In	  januari	  2010	  bleken	  er	  dus	  bestelauto's	  te	  zijn	  met	  een	  kenteken	  
met	  daarin	  VVD.	  Deze	  kentekens	  kunnen	  gratis	  omgeruild	  worden	  voor	  een	  ander	  kenteken.	  	  

Eenvoudig	  afsluiten:	  hoeveel	  bestelauto's	  betreft	  dit	  maximaal?	  

D.4.3.3	  Alles	  af?	  

Zijn	  jullie	  klaar?	  Maak	  dan	  de	  opgaven	  24	  t/m	  31.	  

D.4.4	  Uitwerking	  

D.4.4.1	  Opgave	  1	  

Er	  zijn	  99	  mogelijke	  getallen	  waarmee	  het	  kenteken	  kan	  beginnen.	  

De	  eerste	  letter	  is	  een	  D	  of	  een	  F;	  dat	  zijn	  2	  mogelijkheden.	  

De	  volgende	  twee	  letters	  zijn	  9	  letters	  niet	  toegestaan,	  dus	   26 − 9 = 17 	  mogelijkheden.	  
Er	  zijn	  9	  mogelijkheden	  voor	  het	  laatste	  cijfer.	  

Aantal	  kentekens:	   99 ⋅2 ⋅17 ⋅17 ⋅9 = 514.998 	  

D.4.4.2	  Opgave	  2	  

Aantal	  kentekens:	   2 ⋅17 ⋅999 ⋅17 = 577.422 	  

D.4.4.3	  Opgave	  3	  

Aantal	  kentekens:	   2 ⋅999 ⋅172 = 577.422 .	  
Stel	  dat	  je	  elk	  jaar	  ongeveer	  60.000	  nieuwe	  kentekens	  nodig	  hebt.	  

Je	  kunt	  dan	  ongeveer	  
577.422
60.000

≈ 9,6 	  jaar	  vooruit.	  

Het	  kenteken	  kan	  tot	  ongeveer	  2018	  gebruikt	  worden.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_kenteken	  (februari	  2012)	  
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D.4.4.4	  Opgave	  4	  

Klinkers	  zijn	  niet	  toegestaan,	  dus	  nog	   26 − 6 = 20 	  letters	  te	  gebruiken.	  
Je	  kunt	  10	  cijfers	  gebruiken	  (0	  t/m	  9).	  

De	  vorm	  van	  het	  kenteken	  is	  99	  BBB	  99	  

Aantal	  kentekens:102 ⋅203 ⋅10 = 8.000.000 	  

D.4.4.5	  Opgave	  5	  

De	  eerste	  letter	  mag	  alleen	  G,	  H,	  J,	  K,	  L,	  N,	  P,	  R,	  S,	  T,	  X,	  Z	  zijn	  voor	  auto’s.	  Dat	  zijn	  12	  
mogelijkheden.	  

De	  rest	  van	  het	  kenteken	  blijft	  onveranderd.	  

Aantal	  kentekens:	  102 ⋅12 ⋅202 ⋅10 = 4.800.000 	  

D.4.4.6	  Opgave	  6	  

Als	  een	  bepaalde	  drie-‐lettercode	  niet	  wordt	  toegestaan,	  dan	  vervallen	  1000	  kentekens.	  

Er	  zijn	  12	  drie-‐lettercodes	  die	  eindigen	  op	  SD,	  en	  12	  die	  eindigen	  op	  SS.	  

Er	  zijn	  20	  drie-‐lettercodes	  die	  beginnen	  met	  SD	  en	  20	  die	  beginnen	  op	  SS.	  

Daarnaast	  zijn	  er	  nog	  8	  ‘bijzondere’	  drie-‐lettercodes.	  

In	  totaal	  zijn	  dus	  12 +12 + 20 + 20 + 8 = 72 	  drie-‐lettercodes	  niet	  toegestaan.	  
Er	  blijven	  dus	   4.800.000 − 72 ⋅1000 = 4.728.000 kentekens	  over.	  

D.4.4.7	  Opgave	  7	  

Er	  vervalt	  1	  drie-‐lettercode,	  dus	  het	  betreft	  maximaal	  1000	  bestelauto’s.	  

D.4.5	  Persoonlijke	  aantekeningen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  les	  

Leerlingen	  zijn	  enthousiast	  bezig	  met	  de	  opgaven.	  Er	  wordt	  druk	  overlegd	  en	  de	  gesprekken	  
over	  de	  opgaven	  zijn	  geanimeerd.	  Leerlingen	  bespreken	  welke	  mogelijkheden	  er	  zijn	  en	  hoe	  ze	  
deze	  mogelijkheden	  kunnen	  tellen	  (met	  een	  berekening).	  

De	  context	  van	  kentekens	  lijkt	  de	  leerlingen	  meer	  aan	  te	  spreken	  dan	  de	  context	  van	  schilderijen	  
van	  Mondriaan.	  

Leerlingen	  verschillen	  vooral	  van	  mening	  over	  hoe	  ze	  de	  opgave	  waar	  een	  aantal	  drie-‐
lettercodes	  niet	  mee	  mag	  doen	  moeten	  uitrekenen.	  Ze	  vinden	  het	  lastig	  om	  de	  gedachtenstap	  te	  
maken	  naar	  het	  tellen	  van	  het	  aantal	  kentekens	  dat	  niet	  mag	  en	  dat	  vervolgens	  af	  te	  trekken	  van	  
het	  berekende	  totale	  aantal	  kentekens.	  Als	  ze	  hier	  eenmaal	  uit	  zijn,	  dan	  lukt	  het	  verder	  wel.	  

D.5	  Les	  4	  

D.5.1	  Doel	  van	  de	  les	  

Leerlingen	  hebben	  in	  de	  voorgaande	  les	  kennis	  gemaakt	  met	  gestructureerd	  tellen	  door	  het	  
maken	  van	  schema’s.	  Ze	  hebben	  thuis	  enkele	  opgaven	  gemaakt	  die	  in	  deze	  les	  besproken	  
worden.	  

D.5.2	  Persoonlijke	  aantekeningen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  les	  

De	  opgaven	  hebben	  enkele	  problemen	  veroorzaakt.	  Sommige	  leerlingen	  geven	  aan	  dat	  ze	  het	  
zelfstandig	  uitzoeken	  van	  de	  theorie	  erg	  lastig	  vinden.	  Het	  blijkt	  dat	  ze	  de	  blokjes	  met	  uitleg	  in	  
het	  boek	  niet	  lezen,	  direct	  beginnen	  aan	  de	  opgaven	  en	  vervolgens	  vastlopen.	  	  
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D.6	  Les	  5	  
Leerlingen	  hebben	  de	  vorige	  les	  duidelijk	  laten	  merken	  dat	  ze	  het	  zelfstandig	  onderzoeken	  en	  zo	  
nodig	  nalezen	  van	  de	  stof	  erg	  lastig	  vinden.	  Ook	  is	  er	  vanwege	  de	  kerstvakantie	  3	  weken	  
verstreken	  sinds	  de	  laatste	  les,	  terwijl	  over	  twee	  weken	  de	  toets	  al	  gepland	  is.	  Hierdoor	  heb	  ik	  
besloten	  om	  deze	  les	  een	  samenvatting	  te	  geven	  van	  de	  stof	  die	  voor	  de	  vakantie	  behandeld	  is	  en	  
een	  vooruitblik	  op	  de	  komende	  onderwerpen.	  

Ik	  heb	  hiervoor	  een	  presentatie	  met	  Prezi14	  gemaakt,	  waarin	  het	  hoofdstuk	  is	  samengevat.	  

	  

D.6.1	  Persoonlijke	  aantekeningen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  les	  

Leerlingen	  waarderen	  deze	  les	  zeer:	  "Waarom	  doet	  u	  dit	  niet	  voordat	  we	  sommen	  moeten	  
maken?"	  Nogmaals	  uitgelegd	  dat	  de	  bedoeling	  van	  de	  lessen	  is	  dat	  ze	  aan	  de	  hand	  van	  de	  
opgaven	  er	  achter	  komen	  hoe	  het	  werkt.	  Dit	  wordt	  door	  een	  deel	  van	  de	  leerlingen	  niet	  prettig	  
ervaren.	  Vooral	  zwakkere	  leerlingen	  vinden	  dit	  erg	  moeilijk.	  

Bijzonder	  is	  dat	  het	  laatste	  stuk	  van	  de	  presentatie,	  waar	  ik	  vooruitkijk	  op	  de	  combinaties	  waar	  
ze	  volgende	  les	  mee	  aan	  de	  slag	  gaan,	  door	  de	  leerlingen	  snel	  wordt	  op	  gepakt.	  Ze	  begrijpen	  de	  
verschillen,	  en	  zien	  dat	  ze	  moeten	  ‘voorkomen’	  dat	  groepjes	  dubbel	  geteld	  worden	  bij	  een	  
combinatie.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  http://prezi.com/0yk6f8ig49q3/handig-‐tellen/?auth_key=313c815c8ce81379816a6d277ae474b09038b92e	  
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D.7	  Les	  6	  

D.7.1	  Doel	  van	  de	  les	  

Leerlingen	  hebben	  in	  de	  vorige	  les	  na	  de	  samenvatting	  kennis	  gemaakt	  met	  combinaties	  en	  gaan	  
aan	  het	  werk	  met	  opgaven	  waarin	  combinaties	  en	  permutaties	  centraal	  staan.	  Er	  staan	  
opdrachten	  in	  de	  leerlingenkit	  en	  uit	  het	  boek	  op	  het	  programma.	  Leerlingen	  werken	  in	  groepjes	  
van	  4	  en	  mogen	  overleggen	  over	  de	  opdrachten.	  

D.7.2	  Persoonlijke	  aantekeningen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  les.	  

Tijdens	  de	  les	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  laptoppen,	  waardoor	  ik	  kan	  zien	  hoe	  leerlingen	  met	  
de	  digitale	  opgaven	  werken.	  	  De	  leerlingen	  overleggen	  over	  de	  aanpak	  en	  naar	  aanleiding	  van	  de	  	  
presentatie	  van	  de	  vorige	  les,	  is	  het	  voor	  de	  meeste	  leerlingen	  ook	  duidelijk	  hoe	  ze	  dit	  kunnen	  
aanpakken.	  Leerlingen	  krijgen	  direct	  feedback	  op	  het	  moment	  dat	  er	  iets	  niet	  goed	  gaat	  en	  
hierdoor	  wordt	  hun	  aanpak	  snel	  gecorrigeerd.	  

In	  het	  begin	  is	  er	  vooral	  wat	  onduidelijkheid	  over	  hoe	  de	  berekeningen	  ingevoerd	  moeten	  
worden	  in	  de	  leerlingenkit.	  Maar	  als	  dit	  probleem	  verholpen	  is,	  werkt	  de	  leerlingenkit	  prima.	  	  

De	  groepjes	  stellen	  aan	  mij	  vragen	  over	  de	  opdrachten,	  en	  door	  telkens	  dezelfde	  wedervragen	  te	  
stellen	  (Hoeveel	  mogelijkheden	  zijn	  er?	  Hoeveel	  moet	  je	  kiezen?	  Is	  de	  volgorde	  belangrijk?)	  krijg	  
ik	  de	  indruk	  dat	  de	  meeste	  leerlingen	  doorkrijgen	  hoe	  het	  allemaal	  werkt.	  

Bijzonder	  is	  dat	  de	  leerlingen	  (ook	  al	  zitten	  ze	  in	  groepjes	  bij	  elkaar)	  toch	  grotendeels	  
individueel	  bezig	  zijn.	  De	  opdrachten	  nodigen	  niet	  uit	  tot	  samenwerken	  en	  discussiëren	  over	  de	  
opgave.	  Er	  worden	  wel	  korte	  vragen	  aan	  elkaar	  gesteld,	  maar	  echte	  discussie	  over	  de	  opgaven	  
vindt	  niet	  in	  alle	  groepen	  plaats.	  Waarschijnlijk	  wordt	  dit	  veroorzaakt	  doordat	  elke	  leerlingen	  
een	  andere	  variant	  van	  de	  opgave	  krijgt.	  Ze	  vinden	  het	  lastig	  om	  de	  concrete	  opgave	  te	  laten	  
voor	  wat	  het	  is	  en	  vooral	  te	  spreken	  over	  structuur	  van	  de	  vraag.	  

D.8	  Les	  7	  

D.8.1	  Doel	  van	  de	  les	  

Volgende	  week	  is	  de	  proefwerkweek.	  Ter	  voorbereiding	  op	  dit	  proefwerk,	  heb	  ik	  een	  voorbeeld	  
toets	  gemaakt,	  met	  opgaven	  over	  alle	  onderdelen	  die	  getoetst	  worden.	  Leerlingen	  moeten	  na	  
deze	  les	  weten	  welke	  onderdelen	  ze	  wellicht	  nog	  eens	  moeten	  bestuderen.	  

D.8.2	  Werkwijze	  

Leerlingen	  werken	  in	  groepjes	  aan	  de	  opgaven.	  Ze	  worden	  gestimuleerd	  om	  vooral	  elkaar	  
vragen	  te	  stellen	  over	  de	  opgaven.	  Ik	  loop	  rond,	  schuif	  zo	  nodig	  aan	  en	  stel	  vooral	  vragen.	  	  

D.8.3	  Opgaven15	  

D.8.3.1	  Naar	  de	  expositie.	  

Schilder	  Carel	  Citroen	  houdt	  een	  expositie	  van	  zijn	  schilderijen	  in	  galerie	  de	  Glazen	  Kast.	  In	  zijn	  
atelier	  heeft	  hij	  15	  schilderijen	  staan,	  die	  goed	  genoeg	  zijn	  om	  geëxposeerd	  te	  worden.	  

1.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kan	  hij	  de	  schilderijen	  in	  zijn	  auto	  leggen?	  

Aan	  gekomen	  bij	  de	  galerie	  blijkt	  dat	  hij	  maar	  12	  schilderijen	  kan	  ophangen.	  

2.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kan	  hij	  de	  12	  schilderijen	  uit	  de	  meegenomen	  schilderijen	  kiezen?	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Deze	  opgaven	  zijn	  gebaseerd	  op	  een	  proefwerk	  van	  Peter	  Vaandrager	  dat	  via	  WisBase.nl	  beschikbaar	  is	  (alleen	  voor	  deelnemers	  
van	  WisBase).	  
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De	  galerie	  bestaat	  uit	  een	  glazen	  voorkant	  en	  3	  wanden	  waar	  de	  schilderijen	  komen	  te	  hangen.	  
Aan	  de	  langste	  wand	  kunnen	  5	  schilderijen	  hangen	  en	  aan	  de	  andere	  wanden	  3	  en	  4.	  

3.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kan	  hij	  de	  12	  schilderijen	  verdelen	  in	  een	  groep	  van	  5,	  een	  groep	  van	  3	  
en	  een	  groep	  van	  4	  schilderijen?	  

Negen	  leerlingen	  met	  het	  profiel	  CM	  bezoeken	  samen	  met	  twee	  docenten	  de	  expositie.	  Ze	  gaan	  
met	  twee	  auto’s.	  De	  twee	  docenten	  rijden	  in	  hun	  eigen	  auto.	  Bij	  de	  ene	  docent	  kunnen	  4	  
leerlingen	  meerijden	  en	  bij	  de	  andere	  5.	  	  

4.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kunnen	  de	  leerlingen	  over	  de	  auto’s	  verdeeld	  worden?	  

Bij	  aankomst	  gaat	  een	  van	  de	  docenten	  als	  eerste	  naar	  binnen,	  gevolgd	  door	  de	  leerlingen	  en	  de	  
andere	  docent	  komt	  als	  laatste	  binnen.	  

5.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kan	  de	  groep	  naar	  binnen	  gaan?	  

Een	  van	  de	  schilderijen	  van	  Carel	  Citroen	  bestaat	  uit	  8	  verschillende	  gekleurde	  lijnen.	  Hij	  had	  bij	  
het	  maken	  van	  dit	  schilderij	  5	  kleuren	  tot	  zijn	  beschikking	  te	  weten:	  rood,	  geel,	  blauw,	  oranje	  en	  
paars.	  

6.	  Hoeveel	  verschillende	  schilderijen	  had	  hij	  met	  deze	  kleuren	  kunnen	  maken?	  

7.	  Hoeveel	  verschillende	  schilderijen	  had	  hij	  kunnen	  maken	  als	  twee	  opeenvolgende	  lijnen	  niet	  
van	  dezelfde	  kleur	  zijn?	  

Bij	  het	  vertrek	  krijgt	  elke	  leerling	  een	  visitekaartje	  van	  Carel	  Citroen	  mee.	  Daar	  staat	  uiteraard	  
zijn	  naam	  op	  en	  drie	  lijnen	  uit	  het	  genoemde	  schilderij.	  Elk	  kaartje	  is	  met	  de	  hand	  getekend.	  Ook	  
hier	  had	  hij	  5	  kleuren	  tot	  zijn	  beschikking.	  

8.	  Hoeveel	  verschillende	  kaartjes	  kan	  Carel	  maken	  als	  de	  drie	  lijnen	  verschillend	  van	  kleur	  zijn?	  

D.8.3.2	  Naar	  het	  zwembad	  

Een	  kaartje	  voor	  zwembad	  ‘de	  Vijver’	  kost	  €	  3,20	  en	  er	  komen	  gemiddeld	  280	  bezoekers	  per	  
dag.	  Het	  managementteam	  van	  ’de	  Vijver’	  is	  ontevreden	  over	  de	  inkomsten	  uit	  de	  
kaartjesverkoop.	  Ze	  vraagt	  zich	  af	  of	  de	  prijs	  van	  het	  toegangskaartje	  wel	  goed	  is.	  	  

Marktonderzoek	  wijst	  uit	  dat	  er	  een	  verband	  is	  tussen	  de	  prijs	  p	  van	  een	  kaartje	  in	  euro	  en	  het	  
aantal	  bezoekers	  N	  per	  dag.	  

De	  formule	  N = 600 −100p past	  bij	  dit	  verband.	  

9.	  Hoeveel	  bezoekers	  komen	  er	  per	  dag	  volgens	  deze	  formule	  bij	  een	  prijs	  van	  €	  3,20?	  	  

10.	  Bereken	  bij	  welke	  prijs	  van	  een	  toegangskaartje	  er	  gemiddeld	  375	  bezoekers	  per	  dag	  zullen	  
komen.	  	  

De	  totale	  opbrengst	  per	  dag	  TO	  kun	  je	  berekenen	  met	  de	  formule	  TO = 600p −100p2 .	  

11.	  Plot	  en	  schets	  de	  grafiek	  bij	  de	  formule	  TO.	  	  

Welke	  waarden	  van	  p	  zijn	  zinvol	  in	  deze	  situatie?	  

12.	  Bij	  welke	  prijs	  is	  de	  totale	  opbrengst	  per	  dag	  maximaal?	  	  

D.8.3.3	  Naar	  de	  WC.	  

Een	  rol	  closetpapier	  is	  dunner	  naarmate	  er	  meer	  velletjes	  zijn	  
gebruikt.	  De	  diameter	  D	  van	  een	  rol	  closetpapier	  in	  cm	  hangt	  af	  van	  
het	  aantal	  gebruikte	  velletjes	  n	  volgens	  de	  formule	  

D = 145 − 0,48n 	  	  
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De	  diameter	  van	  het	  kokertje	  binnen	  in	  de	  rol	  is	  5	  cm.	  

13.	  Plot	  en	  schets	  de	  grafiek.	  

14.	  Na	  hoeveel	  gebruikte	  velletjes	  is	  de	  diameter	  van	  de	  rol	  closetpapier	  10	  cm?	  	  

15.	  Laat	  met	  een	  berekening	  zien	  dat	  er	  250	  velletjes	  op	  een	  volle	  rol	  closetpapier	  zitten.	  	  

In	  het	  toilet	  hangt	  een	  rol	  waarvan	  de	  diameter	  de	  helft	  is	  van	  de	  diameter	  van	  een	  volle	  rol.	  	  

16.	  Hoeveel	  velletjes	  zitten	  er	  nog	  op	  de	  rol	  in	  het	  toilet?	  

D.8.4	  Uitwerkingen	  

D.8.4.1	  Naar	  de	  expositie	  

1.	  De	  volgorde	  is	  belangrijk,	  dus	  15!= 1,3⋅1012 	  manieren.	  

2.	  De	  volgorde	  is	  niet	  belangrijk,	  dus	   15
12

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= 15nCr12 = 455 	  combinaties.	  

3.	  Een	  groep	  van	  5	  kiezen	  uit	  15	  EN	  een	  groep	  van	  3	  kiezen	  uit	  15	  –	  5	  =	  10	  EN	  een	  groep	  van	  4	  
kiezen	  uit	  10	  –	  3	  =	  7.	  	  

EN	  betekent	  aantallen	  vermenigvuldigen.	  

In	  alle	  stappen	  is	  de	  volgorde	  niet	  belangrijk.	  

Aantal	  mogelijkheden:	   15
5

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
⋅ 10

3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
⋅ 7
4

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= 12.612.600 	  

4.	  Kies	  4	  leerlingen	  voor	  d	  eerste	  auto	  (en	  dan	  ligt	  de	  rest	  vast).	  	  

De	  volgorde	  is	  niet	  belangrijk.	  Kies	  dus	  4	  leerlingen	  uit	  9:	  

Aantal	  mogelijkheden:	   9
4

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= 126 	  

5.	  De	  volgorde	  is	  belangrijk.	  Eerst	  een	  docent	  (2	  mogelijkheden),	  dan	  de	  9	  leerlingen,	  en	  tot	  slot	  
de	  andere	  docent	  (1	  mogelijkheid).	  
Aantal	  volgordes:	  2 ⋅9!⋅1= 725.760 	  

6.	  Voor	  elke	  lijn	  de	  keuze	  uit	  5	  kleuren:	   58 = 390.625 	  verschillende	  schilderijen.	  
7.	  Voor	  de	  eerste	  lijn	  5	  mogelijkheden,	  maar	  voor	  elke	  volgende	  lijn	  kun	  je	  nog	  slechts	  4	  kleuren	  
kiezen:	  5 ⋅48 = 81.920 verschillende	  schilderijen.	  
8.	  Elke	  lijn	  heeft	  een	  andere	  kleur.	  Dus	  voor	  de	  eerste	  lijn	  kun	  je	  kiezen	  uit	  5	  kleuren,	  voor	  de	  
tweede	  lijn	  4	  kleuren,	  en	  voor	  de	  derde	  lijn	  nog	  3	  kleuren.	  

Er	  zijn	   5 ⋅4 ⋅3= 60 verschillende	  kaartjes.	  
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D.8.4.2	  Naar	  het	  zwembad	  

9.	  N = 600 −100 ⋅3,20 = 280bezoekers.	  

10.	  Uitrekenen	  met	  de	  balansmethode:	  

600 −100p = 375
−100p = −225

p = 2,25
	  

Je	  mag	  ook	  de	  GR	  gebruiken:	  

Y1	  =	  600	  –	  100X	  

Y2	  =	  375	  

Kies	  een	  geschikt	  venster,	  en	  dan:	  

	   CALC	  INTERSECT	  Y1,	  Y2	  geeft	  X=2,25	  en	  Y	  =	  375	  

Conclusie	  niet	  vergeten!	  	  

Dus	  bij	  een	  prijs	  van	  €	  2,25	  is	  het	  aantal	  bezoekers	  
gemiddeld	  375.	  

11.	  Y1	  =	  600X	  –	  100X2	  

WINDOW:	  Xmin	  =	  0,	  Xmax	  =	  10,	  Ymin	  =	  -‐100,	  Ymax	  =	  1000	  

CALC	  ZERO	  Y1	  geeft	  X	  =	  6	  en	  Y	  –	  0	  

Een	  negatieve	  opbrengst	  is	  niet	  zinvol,	  dus	   0 ≤ p ≤ 6 	  

Let	  op:	  zorg	  dat	  je	  LEFT	  BOUND	  voor	  het	  nulpunt	  kiest,	  en	  RIGHT	  BOUND	  na	  het	  nulpunt.	  Als	  je	  
met	  de	  pijltjestoetsen	  werkt,	  MEOT	  je	  er	  voor	  zorgen	  dat	  je	  een	  klein	  stukje	  van	  de	  negatieve	  y-‐
as	  kunt	  zien.	  Je	  kunt	  LEFT	  BOUND	  en	  RIGHT	  BOUND	  ook	  
gewoon	  intypen	  (in	  dit	  geval	  bv.	  4	  en	  7).	  

D.8.4.3	  Naar	  de	  wc	  

13.	  Y1= 145 − 0,48X 	  

WINDOW:	  Xmin=0,	  Xmax=500,	  Ymin=0,	  Ymax=15	  
Zie	  schets.	  Vergeet	  niet	  om	  de	  namen	  bij	  de	  assen	  te	  plaatsen!	  

14.	  Y2	  =	  10	  

CLAC	  INTERSECT	  Y1,	  Y2	  geeft	  X	  =	  93,75	  en	  Y	  =	  10	  

Dus	  na	  94	  velletjes	  is	  de	  diameter	  10	  cm.	  

15.	  D = 140 − 0,48 ⋅250 = 5 	  

Dus	  na	  250	  velletjes	  is	  de	  diameter	  5	  cm,	  en	  dat	  is	  precies	  de	  diameter	  van	  het	  kokertje.	  Er	  zitten	  
250	  velletjes	  op	  de	  rol	  closetpapier.	  

16.	  Volle	  rol,	  0	  velletjes	  gebruikt,	  dus	  n	  =	  0:	  D = 145 − 0,48 ⋅0 = 145 ≈12,0cm 	  

Dus	  uitzoeken	  wanneer	  de	  diameter	   12 145 is.	  

Let	  op:	  gebruik	  niet	  de	  afgeronde	  diameter,	  maar	  reken	  met	  de	  wortel!	  

Y 3= 1
2 145 	  

CALC	  INTERSECT	  Y1,	  Y3	  geeft	  X	  =	  226,5625	  en	  Y	  =	  6,0207937	  

TO	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  P	  

	  

D	  

	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n	  
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Dus	  na	  227	  velletjes	  is	  de	  diameter	  de	  helft	  van	  een	  volle	  rol.	  

Er	  zitten	  dan	  nog	  250	  –	  227	  =	  23	  velletjes	  op	  de	  rol.	  

D.8.5	  Persoonlijke	  aantekeningen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  les	  

Er	  wordt	  over	  het	  algemeen	  goed	  gewerkt.	  Voelen	  leerlingen	  de	  druk	  van	  het	  proefwerk?	  Het	  
blijkt	  dat	  de	  theorie	  uit	  de	  voorgaande	  hoofdstukken	  voor	  een	  groot	  probleem	  zorgt,	  waardoor	  
ik	  bij	  diverse	  groepjes	  een	  korte	  toelichting	  geef	  over	  het	  gebruik	  van	  de	  grafische	  rekenmachine	  
voor	  het	  vinden	  van	  snijpunten	  van	  grafieken.	  	  

Bij	  de	  opgave	  over	  het	  museumbezoek	  worstelen	  de	  leerlingen	  vooral	  met	  de	  vraag	  of	  de	  
volgorde	  nu	  wel	  of	  	  niet	  belangrijk	  is.	  Het	  helpt	  om	  de	  context	  te	  verkleinen	  tot	  alleen	  de	  
leerlingen	  in	  het	  groepje.	  Het	  lukt	  ze	  dan	  om	  te	  zien	  of	  de	  volgorde	  belangrijk	  is.	  	  

	  

	  

	  

	  



Erik	  van	  den	  Hout	  (2047837)	   48	  

Bijlage	  E	   Observatie	  december	  2011	  

E.1	  Wijze	  van	  transcriptie	  	  
In	  deze	  bijlage	  staat	  de	  volledige	  transcriptie	  van	  één	  observatie	  in	  december	  2011.	  De	  volgende	  
notatie	  wordt	  gebruikt:	  
1	  : Letterlijke	  transcriptie	  van	  wat	  de	  leerling	  zegt	  
2	  : [Actie	  door	  de	  geobserveerde]	  
3	  : [ActivInspire	  1	  verwijst	  naar	  afbeeldingen	  van	  de	  uitwerking	  die	  de	  leerling	  op	  het	  digitale	  schoolbord	  gemaakt	  heeft]	  
4	  : EHO:	  letterlijke	  transcriptie	  van	  wat	  ik	  gezegd	  heb	  

E.2	  Algemene	  instructie	  
Alle	  leerlingen	  krijgen	  voorafgaand	  aan	  de	  sessie	  exact	  dezelfde	  instructie	  voorgelezen.	  Deze	  
instructie	  luidt:	  	  

Gedurende	  dit	  onderzoek	  gaan	  je	  een	  wiskunde	  opgave	  maken.	  Ik	  ben	  
geïnteresseerd	  in	  hoe	  je	  deze	  opgave	  aanpakt,	  en	  niet	  of	  het	  jou	  wel	  of	  niet	  lukt	  om	  
het	  juiste	  antwoord	  te	  vinden.	  Om	  dit	  voor	  mij	  duidelijk	  te	  maken	  is	  het	  belangrijk	  
dat	  je	  alle	  gedachten	  die	  je	  bij	  de	  opgave	  hebt,	  hard	  op	  uitspreekt.	  Lees	  ook	  de	  
opgave	  hardop.	  

Bijvoorbeeld	  bij	  de	  rekensom	  (5	  +	  2)	  x	  3	  zeg	  je:	  “ik	  reken	  eerst	  5	  +	  2	  uit,	  want	  dat	  
staat	  tussen	  haakjes	  en	  moet	  dus	  eerst.	  5	  +	  2	  =	  7.	  Dan	  7	  x	  3	  =	  21.	  Het	  antwoord	  is	  
21.”	  

Als	  je	  te	  lang	  niets	  zegt	  zal	  ik	  je	  alleen	  aansporen	  om	  te	  blijven	  praten.	  Je	  mag	  mij	  
geen	  vragen	  stellen	  tijdens	  het	  maken	  van	  de	  opgaven,	  en	  ik	  zal	  ook	  geen	  tips	  of	  
hints	  geven.	  

De	  bedoeling	  is	  dat	  je	  de	  opgave	  uitwerkt	  op	  het	  ActivBoard.	  Gum	  niets	  uit,	  maar	  
neem	  een	  volgende	  pagina	  als	  je	  meer	  ruimte	  nodig	  hebt.	  

Als	  je	  klaar	  bent,	  dan	  kan	  het	  zijn	  dat	  ik	  nog	  enkele	  vragen	  heb	  over	  jouw	  werkwijze.	  
Daarna	  mag	  je	  me	  vragen	  stellen	  over	  de	  opgave	  als	  iets	  onduidelijk	  is.	  

Terwijl	  jij	  met	  de	  opgave	  bezig	  bent,	  wordt	  alles	  gefilmd.	  Deze	  film	  wordt	  natuurlijk	  
niet	  verspreid,	  maar	  gebruik	  ik	  alleen	  om	  straks	  details	  terug	  te	  kunnen	  kijken.	  	  

We	  beginnen	  met	  een	  voorbeeldopgave.	  	  

E.3	  Opgaven	  
De	  taak	  bestaat	  uit	  drie	  opgaven.	  De	  eerste	  opgave	  dient	  als	  voorbeeld	  opgave	  om	  de	  leerling	  te	  
laten	  wennen	  aan	  het	  verwoorden	  van	  het	  denkproces.	  Na	  deze	  opgave	  gaf	  ik	  de	  leerling	  
eventueel	  enkele	  tips.	  

Voorbeeldopgave:	  

Bij	  de	  belegde	  broodjeszaak	  Waysub	  zijn	  drie	  soorten	  broodjes	  te	  verkrijgen:	  
Ciabatta,	  Volkorenpunt	  of	  Pistolet.	  Elk	  van	  deze	  broodjes	  is	  voorzien	  van	  beleg	  
waarbij	  je	  de	  keuze	  hebt	  uit	  verschillende	  soorten	  namelijk:	  vlees,	  vis,	  kaas,	  groente	  
en	  ei.	  

	  

	   Ciabatta	   Volkorenpunt	   Pistolet	  
Vlees	   5	   2	   4	  
Vis	   4	   2	   3	  
Kaas	   2	   3	   0	  
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	   Ciabatta	   Volkorenpunt	   Pistolet	  
Groente	   4	   4	   0	  
Ei	   2	   2	   3	  

In	  de	  tabel	  zie	  je	  bijvoorbeeld	  dat	  er	  bij	  de	  ciabatta	  vijf	  soorten	  vleesbeleg	  zijn,	  en	  bij	  
de	  volkorenpunt	  vier	  soorten	  groentebeleg.	  

Jeroen	  gaat	  met	  twee	  vrienden	  eten	  bij	  Waysub.	  Hij	  bestelt	  een	  ciabatta,	  een	  
volkorenpunt	  en	  een	  pistolet.	  

Hoeveel	  bestellingen	  zijn	  mogelijk	  als	  hij	  

1. op	  elk	  broodje	  vleesbeleg	  wil?	  

2. op	  elk	  broodje	  hetzelfde	  soort	  beleg	  wil?	  

3. een	  broodje	  met	  vis	  en	  twee	  broodjes	  met	  ei	  belegd	  wil	  hebben?	  

De	  standaarduitwerking	  bij	  deze	  opgave	  is:	  

1. Voor	  ciabatta	  5	  mogelijkheden.	  
Voor	  volkorenpunt	  2	  mogelijkheden.	  
Voor	  pistolet	  4	  mogelijkheden.	  
Hij	  bestelt	  alle	  drie	  (EN,	  dus	  vermenigvuldigen).	  
mogelijkheden = 5 ⋅2 ⋅4 = 40 	  

2. Of	  alleen	  vlees,	  of	  alleen	  vis,	  of	  alleen	  kaas,	  of	  alleen	  groente	  of	  alleen	  ei.	  
Voor	  elk	  soort	  beleg	  de	  aantallen	  met	  elkaar	  vermenigvuldigen(en).	  
Vervolgens	  de	  antwoorden	  bij	  elkaar	  optellen	  (of)	  
mogelijkheden = 5 ⋅2 ⋅4 + 4 ⋅2 ⋅3+ 2 ⋅3⋅0 + 4 ⋅4 ⋅0 + 2 ⋅2 ⋅3

= 40 + 24 + 0 + 0 +12
= 76

	  

3. Mogelijkheden:	  vis	  ei	  ei	  OF	  ei	  vis	  ei	  OF	  ei	  ei	  vis.	  
mogelijkheden = 4 ⋅2 ⋅3+ 2 ⋅2 ⋅3+ 2 ⋅2 ⋅3

= 24 +12 +12
= 48

	  

Opgave	  1:	  

In	  verband	  met	  de	  vele	  bomaanslagen	  die	  de	  wereld	  onveilig	  maken,	  verplichten	  de	  
autoriteiten	  erkende	  fabrikanten	  van	  munitie	  om	  microscopisch	  kleine	  
hoeveelheden	  materiaal	  aan	  hun	  explosieven	  toe	  te	  voegen.	  Deze	  zogenaamde	  
taggants	  maken	  het	  eenvoudiger	  de	  herkomst	  van	  een	  bom	  te	  traceren.	  	  

Een	  veelgebruikt	  type	  taggant	  is	  opgebouwd	  uit	  een	  aantal	  gekleurde	  laagjes,	  
waarbij	  te	  achterhalen	  is	  wat	  de	  bovenkant	  is.	  

Een	  bedrijf	  gebruikt	  taggants	  bestaande	  uit	  acht	  lagen,	  waarvoor	  in	  totaal	  twaalf	  
kleuren	  beschikbaar	  zijn.	  	  

Hoeveel	  taggants	  zijn	  mogelijk	  als:	  

1. de	  kleuren	  verschillen?	  

2. geen	  gelijke	  kleuren	  na	  elkaar	  mogen	  voorkomen?	  

3. twee	  of	  meer	  lagen	  dezelfde	  kleur	  mogen	  hebben?	  

4. de	  tweede,	  derde	  en	  vijfde	  laag	  dezelfde	  kleur	  hebben,	  en	  de	  andere	  lagen	  
deze	  kleur	  niet	  hebben?	  
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De	  standaarduitwerking	  bij	  deze	  opgave	  is:	  

1. Ik	  begin	  met	  twaalf	  kleuren,	  maar	  na	  elke	  laag	  is	  er	  een	  kleur	  minder	  om	  uit	  
te	  kiezen.	  Er	  zijn	  8	  lagen.	  
mogelijkheden = 12 ⋅11⋅10 ⋅9 ⋅8 ⋅7 ⋅6 ⋅5 = 19.958.400 	  

2. Voor	  de	  eerste	  laag	  kan	  ik	  uit	  twaalf	  kleuren	  kiezen.	  Daarna	  is	  telkens	  1	  
kleur	  ‘verboden’.	  Dit	  geldt	  voor	  7	  lagen.	  
mogelijkheden = 12 ⋅117 = 233.846.052 	  

3. Er	  is	  geen	  restrictie	  op	  de	  kleur	  die	  ik	  kies.	  Ik	  kan	  dus	  telkens	  kiezen	  uit	  12	  
kleuren.	  Er	  zijn	  8	  lagen.	  
mogelijkheden = 128 = 429.981.696 	  

4. Ik	  kies	  eerst	  de	  kleur	  voor	  de	  tweede,	  derde	  en	  vijfde	  laag.	  Dat	  zijn	  12	  
mogelijkheden.	  
“EN”	  dan	  kies	  ik	  de	  kleuren	  voor	  de	  ander	   8 − 3= 5 lagen.	  
Er	  zijn	  nog	  11	  mogelijkheden	  voor	  deze	  lagen	  over.	  
mogelijkheden = 12 ⋅115 = 1.932.612 	  

Opgave	  2:	  

In	  een	  fabriek	  werkt	  men	  met	  codes	  die	  bestaan	  uit	  twee	  rijen,	  elk	  met	  vier	  hokjes.	  
De	  bovenste	  rij	  wordt	  gevuld	  met	  één	  van	  de	  letters	  A,	  B	  of	  C.	  De	  onderste	  rij	  wordt	  
gevuld	  met	  één	  van	  de	  letters	  D,	  E	  of	  F.	  Elk	  onderdeel	  van	  het	  product	  dat	  gemaakt	  
wordt,	  krijgt	  een	  unieke	  code.	  

1. Hoeveel	  codes	  zijn	  er	  in	  totaal	  mogelijk?	  

2. Hoeveel	  codes	  zijn	  er	  waarin	  de	  letters	  C	  en	  D	  niet	  voorkomen?	  

3. Hoeveel	  codes	  zijn	  er	  waarin	  drie	  keer	  de	  letter	  A	  voorkomt?	  

4. Hoeveel	  codes	  zijn	  er	  waarbij	  in	  elk	  van	  de	  vier	  kolommen	  het	  zelfde	  staat?	  

De	  standaarduitwerking	  bij	  deze	  opgave	  is:	  

Eerst	  een	  schets	  maken	  bij	  de	  situatie.	  Eventueel	  ook	  per	  deelvraag	  een	  schets	  
maken.	  Bijvoorbeeld:	  	  

	   	   	   A,B	  of	  C	   A,B	  of	  C	   A,B	  of	  C	   A,B	  of	  C	  

	   	   	   D,E	  of	  F	   D,E	  of	  F	   D,E	  of	  F	   D,E	  of	  F	  

1. Voor	  elk	  vakje	  kan	  ik	  uit	  3	  letters	  kiezen.	  Er	  zijn	  8	  vakjes.	  
mogelijkheden = 38 = 6561 	  

2. Voor	  elk	  vakje	  vervalt	  1	  mogelijkheid.	  Er	  zijn	  dus	  nog	  2	  mogelijkheden	  per	  
vakje.	  Er	  zijn	  8	  vakjes.	  
mogelijkheden = 28 = 256 	  

3. Drie	  keer	  letter	  A,	  dus	  AAA?	  Of	  AA?A	  of	  A?AA	  of	  ?AAA	  (?	  =	  B	  of	  C).	  	  
Gevolgd	  door	  vier	  vakjes	  met	  D,	  E	  of	  F.	  
mogelijkheden = 1⋅1⋅1⋅2 ⋅34 +1⋅1⋅2 ⋅1⋅34 +1⋅2 ⋅1⋅1⋅34 + 2 ⋅1⋅1⋅1⋅34

= 648
	  

4. In	  kolom	  1	  kan	  ik	  boven	  en	  onder	  een	  willekeurige	  letter	  kiezen,	  maar	  dan	  
liggen	  de	  letters	  in	  de	  andere	  kolommen	  vast.	  
mogelijkheden = 3⋅1⋅1⋅1⋅3⋅1⋅1⋅1= 9 	  
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E.4	  Observaties	  van	  leerlingen	  

E.4.1	  Transcriptie	  observatie	  leerling	  c26	  
1	  : [EHO	  leest	  instructie	  voor]	  
2	  : [c26	  leest	  voorbeeldopgave	  voor]	  
3	  : Uhm…	  
4	  : Een	  broodje	  vleesbeleg	  
5	  : Als	  ik	  lees	  weet	  ik	  niet	  wat	  ik	  lees	  eigenlijk,	  als	  ik	  hardop	  lees	  dus…	  
6	  : Hij	  bestelt	  een	  ciabatta	  [onverstaanbaar]	  
7	  : EHO:	  Kun	  je	  iets	  harder	  praten	  anders	  dan	  kan	  ik	  het	  straks	  niet	  terughoren	  
8	  : Hij	  bestelt	  een	  ciabatta	  
9	  : Op	  elk	  broodje	  vleesbeleg	  
10	  : Ciabatta	  met	  vlees	  
11	  : [Leerling	  klopt	  op	  de	  deur	  en	  stelt	  EHO	  een	  vraag.	  EHO	  geeft	  

aan	  dat	  dit	  nu	  niet	  kan,	  en	  stuurt	  de	  leerling	  weg]	  
12	  : [stilte]	  

[c26	  kijkt	  naar	  de	  opgave.	  Schudt	  “nee”	  met	  haar	  hoofd	  en	  
begint	  te	  schrijven:	  ActivInspire	  1]	  	  

13	  : Ciabatta	  
[schrijft:	  ciab]	  

14	  : Met	  vlees	  
[schrijft:	  pijl	  vlees]	  

15	  : 5	  soorten	  
[schrijft:	  5]	  

16	  : Volkorenpunt	  
[schrijft:	  volkoren]	  

17	  : Met	  vlees	  
[schrijft:	  pijl	  vlees]	  

18	  : Er	  zijn	  2	  soorten	  
[schrijft:	  2]	  

19	  : Een	  pistolet	  met	  vlees	  
[schrijft:	  pistolet	  pijl	  ,,]	  

20	  : Er	  zijn	  [stilte]	  
[c26	  kijkt	  naar	  opgaven	  blad]	  

21	  : Ah	  
[schrijft:	  4]	  

22	  : Elk	  broodje	  vleesbeleg	  gewoon	  
23	  : [stilte]	  

[c26	  kijkt	  naar	  opgave,	  hoofd	  beweegt	  van	  links	  naar	  rechts]	  
24	  : dat	  is	  3	  broodjes,	  op	  elk	  broodje	  vleesbeleg	  
25	  : 3	  broodjes	  
26	  : [Stilte]	  

[c26	  krabt	  met	  hand	  op	  achterhoofd]	  
27	  : EHO:	  blijf	  vooral	  praten	  
28	  : elk	  broodje	  vleesbeleg	  

[c26	  zet	  hand	  in	  de	  zij]	  
29	  : dus	  3	  broodjes	  
30	  : hij	  kan	  5	  soorten	  vlees	  met	  ciabatta	  
31	  : [onverstaanbaar]	  
32	  : 11	  
33	  : Ja,	  dan	  denk	  ik	  dat	  er	  11	  broodjes	  eh	  11	  soorten	  vlees	  in	  totaal	  zijn	  
34	  : En	  daar	  wil	  hij	  er	  drie	  van	  

[schrijft:	  
11
3

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
ncr]	  

35	  : Zo.	  
36	  : Eh.	  Ja	  ik	  kan	  het	  niet	  uitrekenen	  nou,	  dus	  ja…	  

[c26	  kijkt	  om,	  EHO	  geeft	  GR]	  
37	  : [stilte,	  bedient	  GR]	  
38	  : [onverstaanbaar]	  
39	  : Ja,	  moet	  ik	  het	  uitrekenen	  of	  kan	  ik	  het	  zo	  laten	  staan	  
40	  : EHO:	  laat	  zo	  maar	  staan	  
41	  : Elk	  broodje	  het	  zelfde	  soort	  beleg	  heeft	  

[schrijft:	  2)	  ]	  
42	  : Er	  zijn	  dus	  3	  broodjes	  en	  er	  gaat	  op	  elk	  broodje	  het	  zelfde	  	  soort	  beleg	  

[schrijft:	  3	  broodjes]	  
43	  : Mmmm,	  ehm	  

[c26	  zet	  hand	  in	  zij]	  
44	  : Op	  elk	  broodje	  of	  vlees	  of	  vis	  of	  kaas	  of	  groente	  of	  ei	  
45	  : [onverstaanbaar]	  
46	  : Ja,	  uhm,	  ciabatta	  kan	  1,	  2,	  3,	  4,	  5	  soorten	  
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47	  : Die	  snap	  ik	  even	  niet	  helemaal	  
48	  : Welke	  broodjes	  hebben	  we?	  
49	  : Dan	  doe	  ik	  gewoon	  bij	  elke	  wat	  ik	  bij	  1	  heb	  gedaan	  [wijst	  naar	  ncr]	  doe	  ik	  gewoon	  bij	  alles	  ook	  bij	  vis,	  kaas	  en	  groente	  
50	  : Vis	  zijn	  er	  4,	  6,	  9	  soorten,	  nee	  

[c26	  krabt	  zich	  in	  de	  nek]	  
51	  : Mag	  ik	  deze	  ook	  overslaan?	  
52	  : EHO:	  ja	  
53	  : [ActivInspire	  2]	  	  

[schrijft:	  3)]	  
54	  : Een	  broodje	  met	  visbeleg	  en	  twee	  broodjes	  met	  ei	  
55	  : Eh…	  dan	  heeft	  hij	  3	  keuzes	  uit	  broodjes	  

[schrijft:	  3	  keuze	  broodjes]	  
56	  : Eh…	  eentje	  met	  vis	  
57	  : Vis	  dat	  zijn	  er	  in	  het	  totaal	  9	  
58	  : Dus	  dan	  moet	  het	  gewoon	  zo	  

[schrijft:	  
9
3

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
ncr]	  

59	  : Ennu	  twee	  broodjes	  met	  ei	  
60	  : Eh…	  er	  zijn	  van	  ei	  totaal	  

[schrijft:	  ei	  pijl]	  
61	  : [stilte]	  

[c26	  kijkt	  naar	  opgave	  blad]	  
62	  : 7	  

[schrijft:	  7]	  
63	  : 7	  verschillende	  mogelijkheden	  
64	  : hij	  wil	  er	  twee	  van	  
65	  : dus	  dat	  is	  zo	  

[schrijft	  
7
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
ncr]	  

66	  : [lacht]	  zal	  wel	  niks	  van	  kloppen,	  maarruh	  
67	  : EHO:	  ok.	  Of	  het	  klopt	  of	  niet	  daar	  gaat	  het	  nu	  heel	  even	  niet	  om	  hè.	  Probeer	  zo	  dadelijk	  bij	  de	  volgende	  opgave	  iets	  langer	  

te	  blijven	  praten	  
68	  : Ja,	  ik	  vind	  het	  moeilijk	  om	  hardop	  te	  denken.	  Dan	  weet	  ik	  niet	  wat	  ik	  denk	  eigenlijk.	  
69	  : EHO:	  op	  het	  moment	  dat	  jij	  naar	  dat	  papier	  staart	  en	  aan	  het	  nadenken	  bent,	  dan	  moet	  je	  proberen	  om	  zoveel	  mogelijk	  te	  

zeggen	  wat	  je	  dan	  probeert	  uit	  te	  zoeken,	  want	  je	  bent	  wat	  aan	  het	  uitzoeken	  
70	  : Ja.	  
71	  : EHO:	  kijk	  als	  ik	  een	  som	  heb	  als	  5	  +	  2	  tussen	  haakjes	  maal	  6.	  Wat	  ik	  dan	  doe	  in	  mijn	  hoofd	  is	  eerst	  5	  +	  2	  uitrekenen	  want	  

dat	  staat	  tussen	  haakjes,	  dat	  is	  7	  en	  dat	  vermenigvuldig	  ik	  dan	  met	  6.	  En	  dat	  kun	  je	  proberen	  te	  verwoorden.	  En	  dat	  is	  waar	  
het	  hier	  om	  gaat,	  want	  ik	  wil	  heel	  graag	  zien	  hoe	  jij	  tot	  jouw	  oplossing	  komt,	  en	  ik	  kan	  niet	  in	  jouw	  hoofd	  kijken.	  

72	  : Nee	  [lacht]	  
73	  : EHO:	  Probeer	  het	  bij	  de	  volgende	  opgave,	  ik	  heb	  nog	  2	  opgaven	  hier	  liggen	  
74	  : Zijn	  die	  wat	  makkelijker	  of	  is	  dat	  allemaal	  met	  de	  permutatie	  en	  combinatie?	  
75	  : EHO:	  Het	  gaat	  over	  het	  eerste	  deel	  van	  het	  hoofdstuk,	  dus	  de	  eerste	  helft	  zeg	  maar.	  Als	  het	  goed	  is	  heb	  je	  die	  nog	  niet	  nodig	  
76	  : Ok.	  
77	  : Oh.	  Dus	  dan	  had	  ik	  hier	  helemaal	  geen	  ncr	  nodig	  eigenlijk.	  
78	  : EHO:	  Nee,	  maar	  dadelijk	  als	  we	  klaar	  zijn	  zal	  ik	  je	  dat	  verder	  uitleggen	  
79	  : EHO	  geeft	  c26	  volgende	  opgave	  
80	  : EHO:	  Vooral	  blijven	  praten	  dus	  
81	  : Ja.	  

[ActivInspire	  3]	  	  
82	  : [c26	  leest	  de	  opgave	  voor]	  

[c26	  heeft	  probleem	  met	  het	  woord	  taggant	  (spreekt	  uit	  als	  tachánt)]	  
83	  : ehm.	  In	  totaal	  eh,	  er	  zijn	  er	  in	  totaal	  12	  

[schrijft:	  totaal]	  
84	  : totaal	  is	  12	  kleuren	  

[schrijft:	  pijl	  12	  kleuren]	  
85	  : [onverstaanbaar]	  De	  taggants	  bestaan	  uit	  8	  

lagen	  [onverstaanbaar]	  8	  lagen	  
[schrijft:	  8	  lagen]	  

86	  : Hoeveel	  taggants	  zijn	  mogelijk	  als	  de	  kleuren	  
verschillen	  

87	  : [stilte]	  Ah	  zo.	  Als	  de	  kleuren	  verschillen	  
88	  : Dat	  is	  8	  lagen,	  12	  kleuren	  [onverstaanbaar]	  

[c26	  krabt	  het	  hoofd	  en	  bekijkt	  de	  opgave]	  
89	  : Ehm,	  dat	  is	  8	  keer	  7	  keer	  6	  keer	  5	  keer	  4	  keer	  

3	  keer	  2	  keer	  1	  
[schrijft:	  8x7x6x5x4x3x2x1]	  

90	  : 2,	  4	  6	  
[c26	  wijst	  de	  factoren	  van	  rechts	  naar	  links	  in	  
tweetallen	  aan]	  
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91	  : 1,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  7,	  8..	  ja	  
[c26	  wijst	  elke	  factor	  van	  links	  naar	  rechts	  aan]	  

92	  : ja,	  de	  uitkomst	  
[schijft:	  =]	  

93	  : eh	  
[schrijft:	  2)]	  

94	  : Geen	  gelijke	  kleuren	  na	  elkaar	  mogen	  komen	  
95	  : Alle	  kleuren	  verschillen	  dus	  
96	  : Dan	  draai	  ik	  die	  dadelijk	  om	  	  

[schrijft:	  een	  pijl	  met	  twee	  punten]	  
97	  : en	  maak	  ik	  nou	  die	  andere	  
98	  : Geen	  gelijke	  kleuren	  na	  elkaar	  mogen	  komen,	  dan	  heb	  ik	  de	  kleuren	  verschillen	  

[c26	  krabt	  op	  hoofd]	  
99	  : Kleuren	  verschillen,	  dan	  heb	  je	  8	  keer	  8	  keer	  8	  keer	  

[schijft:	  8x8x8x]	  
100	  : [c26	  pauzeert,	  kijkt	  naar	  opgeschreven	  berekening]	  
101	  : 8	  x	  8	  	  
102	  : 1,	  2,	  3,	  4,	  5	  

[c26	  wijst	  de	  8-‐en	  aan]	  
103	  : 6,	  7,	  8	  

[schijft:	  x	  8	  x	  8	  x	  8]	  
104	  : nou	  ik	  moet	  deze	  omwisselen	  

[c26	  wijst	  naar	  beide	  berekeningen	  op	  het	  bord]	  
[schrijft:	  3)	  ]	  

105	  : Twee	  of	  meer	  lagen	  de	  zelfde	  kleur	  mogen	  hebben,	  uh	  
106	  : Een	  lagen	  bestaat	  uit	  bestaat	  uit	  8	  lagen	  12	  kleuren	  
107	  : 2	  of	  meer	  lagen	  de	  zelfde	  kleur	  mogen	  hebben	  
108	  : dan	  mag	  ie	  vaker	  voorkomen	  de	  kleur	  
109	  : dus	  het	  maakt	  niks	  uit	  
110	  : dat	  is	  toch	  gewoon	  het	  zelfde	  
111	  : [stilte]	  
112	  : Nee,	  ik	  ga	  even	  helemaal	  overnieuw	  beginnen	  

[ActivInspire	  4]	  	  
113	  : Ik	  weet	  niet	  wat	  ik	  heb	  opgeschreven	  

[schrijft:	  1)]	  
114	  : De	  kleuren	  verschillen	  
115	  : Dan	  moet	  je	  dus	  steeds	  een	  andere	  kleur	  
116	  : Dan	  heb	  je	  dus	  8	  keer	  andere	  keer	  die	  is	  wel	  

goed	  dan	  keer	  5	  keer	  4	  keer	  3	  keer	  2	  keer	  1	  
[schrijft:	  8x7x6x5x4x3x2x1]	  

117	  : [schrijft:	  2)]	  
118	  : En	  geen	  gelijke	  kleuren	  na	  elkaar	  mogen	  

maken,	  hmmm	  of	  voorkomen	  
119	  : Want	  dan	  [stilte]	  ooo	  [stem	  gaat	  omhoog]	  
120	  : [Een	  collega	  van	  EHO	  komt	  het	  lokaal	  binnen.	  

c26	  kijkt	  om	  en	  gaat	  verder]	  
121	  : [c26	  streept	  8x7x6x5x4x3x2x1	  door]	  
122	  : [stilte]	  10	  keer	  9	  keer	  8	  keer	  7	  

[schrijft:	  12x11x10x9x8x7]	  
123	  : 1,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  7	  

[c26	  wijst	  de	  factoren	  aan,	  maar	  wijst	  de	  factor	  10	  twee	  keer	  aan]	  
124	  : keer	  

[schrijft:	  x6x5]	  
[c26	  streept	  x	  5	  door]	  

125	  : Geen	  twee	  kleuren	  na	  elkaar	  mogen	  voorkomen	  
126	  : [stilte]	  dus	  dan	  

[schrijft:	  12x]	  
127	  : maakt	  het	  uit	  wat	  hier	  komt,	  hier	  mag	  niet	  de	  zelfde	  komen	  

[c26	  wijst	  naar	  de	  lege	  plaats	  achter	  het	  vermenigvuldigingsteken]	  
128	  : 11	  [stilte]	  en	  dan	  	  

[schrijft:	  11x11]	  
129	  : [stilte]	  

[schrijft:	  x10x10x9x9]	  
130	  : 1,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  7	  

[c26	  wijst	  alle	  opgeschreven	  factoren	  aan]	  
131	  : 8	  

[schrijft:	  x8]	  
132	  : 3	  

[schrijft:	  3)	  ]	  
133	  : 2	  of	  meer	  lagen	  de	  zelfde	  kleur	  mogen	  hebben	  
134	  : Dus	  het	  maakt	  niets	  uit	  welke	  hier	  komt	  

[schrijft:	  12	  x]	  
135	  : 2	  of	  meer	  de	  zelfde	  kleur	  mogen	  hebben	  
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136	  : dan	  heb	  je	  hier	  nog	  de	  keuze	  uit	  de	  zelfde	  kleur	  
[schrijft:	  12]	  

137	  : Dan	  heb	  je	  eigenlijk	  nog	  altijd	  de	  zelfde	  ,	  zelfde,	  zelfde	  
[schrijft:	  x12x12x12]	  

138	  : 1,2,3,4,5	  
[c26	  wijst	  de	  factoren	  aan]	  

139	  : 7,8	  
[schrijft:	  x12x12]	  

140	  : 4	  
[schrijft:	  4)	  ]	  

141	  : De	  2e,	  3e,	  en	  5e	  de	  zelfde	  kleur	  hebben	  en	  de	  andere	  lagen	  deze	  kleur	  niet	  hebben	  
142	  : Dus	  dan	  heb	  je	  bij	  de	  eerste,	  dat	  maakt	  niets	  uit	  welke	  dat	  is	  

[schrijft:	  12]	  
143	  : Keer	  

[schrijft:	  x]	  
144	  : 2e	  ,	  2e	  moet	  de	  zelfde	  als	  de	  3e	  	  en	  de	  5e	  laag	  hebben	  
145	  : hoeveel	  keuzes	  heb	  je	  dan?	  
146	  : Uh,	  dan	  heb	  je	  hier	  nog	  steeds	  11	  keuzes	  

[schrijft:	  11	  x]	  
147	  : De	  3e	  moet	  de	  zelfde	  als	  die	  hebben	  

[c26	  wijs	  naar	  11	  als	  ze	  “die”	  zegt]	  
148	  : Uhm,	  heb	  je	  nog	  steeds	  11	  keuzes	  

[schrijft:	  	  11	  x]	  
149	  : De	  vierde	  10	  de	  vijfde	  11	  

[schrijft:	  x10x11x]	  
150	  : Deze	  kleuren,	  de	  andere	  lagen	  deze	  kleuren	  niet	  hebben	  
151	  : Er	  zijn	  al	  2	  kleuren	  afgevallen,	  dus	  volgens	  mij	  keer	  10,	  keer	  10	  

[schrijft:	  x10x10]	  
152	  : Wacht	  even	  1,2,3,4,5,6,7	  

[c26	  wijst	  de	  factoren	  aan]	  
153	  : 8	  

[schrijft:	  x10]	  
154	  : [c26	  draait	  zich	  om	  en	  kijkt	  EHO	  vragend	  aan]	  
155	  : EHO:	  Ok,	  dan	  gaan	  we	  meteen	  verder	  met	  de	  volgende	  opgave	  
156	  : [ActivInspire	  5]	  
157	  : [c26	  leest	  de	  opgave	  voor]	  
158	  : uh,	  	  we	  hebben	  2	  rijen	  voor	  de	  codes	  

[schrijft:	  2	  rijen]	  
159	  : elk	  met	  4	  hokjes	  
160	  : 4	  hokjes	  

[schrijft:	  4	  hokjes]	  
161	  : dus	  dan	  hier	  één,	  hier	  één,	  hier	  één	  en	  hier	  één	  

[schrijft:	  vier	  hokje	  op	  een	  rij]	  
162	  : en	  hier	  nog	  één	  en	  hier	  nog	  één	  

[schrijft:	  vier	  hokje	  op	  een	  rij	  onder	  de	  eerste	  rij]	  
163	  : zo	  komen	  de	  codes	  dus	  er	  uit	  te	  zien	  
164	  : de	  bovenste	  rij	  wordt	  gevuld	  met	  één	  van	  de	  

letters	  A,	  B	  of	  C	  
165	  : de	  bovenste	  rij	  wordt	  gevuld	  met	  één	  van	  de	  

letters	  D,	  E	  of	  F	  
166	  : uhm,	  hoeveel	  codes	  zijn	  er	  in	  totaal	  mogelijk?	  
167	  : Totaal	  
168	  : Hier	  mag	  dus	  A,	  B	  of	  C	  in,	  3	  mogelijkheden	  

[schrijft	  boven	  eerste	  hokje:	  3]	  
169	  : Hier	  zijn	  3	  mogelijkheden,	  hier	  zijn	  3	  

mogelijkheden	  en	  hier	  zijn	  3	  mogelijkheden	  
[schrijft	  3	  boven	  elk	  hokje	  op	  de	  bovenste	  rij]	  

170	  : En	  hier	  ook	  
[schrijft	  3	  onder	  elk	  hokje	  op	  de	  onderste	  rij]	  

171	  : Uh	  dan	  hebben	  we	  dus	  
172	  : 3	  keer	  3	  keer	  3	  keer	  3	  keer	  3	  keer	  3	  keer	  3	  keer	  3	  

[schrijft:	  3x3x3x3x3x3x3x3]	  
173	  : 2,	  4,	  6,	  8	  

[c26	  wijst	  de	  factoren	  in	  tweetallen	  aan]	  
174	  : 8,	  ja	  
175	  : [stilte]	  

[schrijft:	  1)]	  
176	  : Uh,	  waarin	  de	  letters	  C	  en	  D	  niet	  voorkomen	  
177	  : Uhm,	  dan	  heb	  je	  daar	  nog	  maar	  2	  mogelijkheden	  omdat	  de	  C	  niet	  mag	  voorkomen	  

[c26	  wijst	  naar	  eerste	  hokje	  van	  links	  op	  de	  bovenste	  rij]	  
178	  : Dan	  heb	  je	  dus	  nog	  A	  en	  B,	  dat	  zijn	  2	  mogelijkheden	  

[schrijft:	  2x]	  
179	  : Dan	  heb	  je	  ook	  nog	  2	  mogelijkheden,	  heb	  je	  ook	  nog	  2	  mogelijkheden,	  gewoon	  alles	  2	  mogelijkheden	  

[schrijft:	  2x2x2x2	  
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180	  : 2,	  4,	  5	  
[c26	  wijst	  de	  factoren	  in	  paren	  aan]	  

181	  : 6,	  7,	  8	  
[schrijft:	  x2x2x2]	  

182	  : 3	  
[schrijft:	  3)]	  

183	  : Hoeveel	  codes	  zijn	  er	  waarin	  3	  keer	  de	  letter	  A	  voorkomt?	  
184	  : 3	  keer	  de	  letter	  A,	  dus,	  
185	  : Dan	  komt	  daar	  een	  A,	  daar	  een	  A	  en	  daar	  een	  A	  

[c26	  kijkt	  naar	  de	  vierkantjes]	  
[schrijft:	  1x1x1x]	  

186	  : En	  daar	  kan	  je	  nog	  [onverstaanbaar]	  3	  keer	  een	  letter	  A	  
187	  : Dus	  daar	  mag	  geen	  A	  in	  voorkomen	  die	  laatste,	  dus	  daar	  dan	  keer	  de	  B	  of	  C	  

[schrijft:	  x2]	  
188	  : En	  dan	  keer	  3,	  keer	  3	  
189	  : Keer	  3,	  keer	  3,	  keer	  3,	  keer	  3	  

[schrijft:	  x3x3x3x3]	  
190	  : Uhm,	  4	  

[ActivInspire	  6]	  
[schrijft:	  4)	  

191	  : Hoeveel	  codes	  zijn	  er	  waarbij	  in	  elk	  van	  de	  vier	  kolommen	  het	  
zelfde	  staat?	  

192	  : In	  elk	  van	  de	  vier	  kolommen	  het	  zelfde	  staat?	  
193	  : Uh,	  in	  elk	  van	  de	  vier	  kolommen	  het	  zelfde	  staat	  

[c26	  kijkt	  naar	  opgaven,	  en	  bladert	  de	  flipchart	  één	  pagina	  
terug(ActivInspire	  5)]	  

194	  : Dus	  dan	  moet…	  
[c26	  kijkt	  naar	  de	  hokjes]	  

195	  : 4	  kolommen,	  2	  rijen	  van	  elk	  4	  hokjes	  
196	  : In	  vier	  kolommen	  het	  zelfde	  staat	  
197	  : Dus	  dat	  is…	  overal	  het	  zelfde	  
198	  : Dan	  heb	  je	  hier	  overal	  A,	  B	  of	  C	  

[c26	  wijst	  naar	  de	  bovenste	  rij	  met	  hokjes]	  
199	  : Dan	  heb	  je	  dus	  hier	  3	  mogelijkheden,	  nee,	  3	  mogelijkheden	  

[c26	  wijst	  naar	  het	  linker	  hokje	  van	  de	  bovenste	  rij]	  
200	  : [stilte]	  

[c26	  wijst	  naar	  het	  tweede	  hokje	  van	  de	  bovenste	  rij]	  
201	  : en	  daar	  heb	  je	  1	  omdat	  daar	  het	  zelfde	  is	  
202	  : dus	  3	  keer	  1	  keer	  1	  en	  daar	  ook	  al	  weer	  

[Activ:	  naar	  volgende	  pagina	  (ActivInspire	  6)]	  
203	  : Dus	  3	  A,	  B,	  C,	  zijn	  	  

[schrijft:	  3x]	  
204	  : En	  dan	  1	  omdat	  het	  het	  zelfde	  moet	  zijn	  en	  hier	  ook	  en	  hier	  ook	  

[schrijft:	  1x1x1]	  
205	  : [c26	  wil	  het	  vervolg	  eerst	  onder	  3x1x1x1	  schrijven,	  maar	  bedenkt	  zich]	  
206	  : En	  vervolgens	  weer	  keer	  die	  onderste	  rij	  
207	  : Keer	  3	  keer	  1	  keer	  1	  keer	  1	  

[schrijft:	  x3x1x1x1]	  
208	  : [c26	  geeft	  aan	  dat	  ze	  klaar	  is]	  
209	  : EHO:	  ok,	  ik	  heb	  nog	  een	  paar	  vragen	  waar	  je	  dingen	  deed	  waarvan	  ik	  niet	  wist	  waarom	  je	  ze	  deed	  
210	  : EHO:	  als	  je	  heel	  even	  terugbladert	  naar	  de	  vorige	  opgave	  
211	  : [Activ:	  c26	  bladert	  terug	  naar	  ActivInspire	  4]	  
212	  : EHO:	  deze	  ja	  
213	  : EHO:	  Je	  was	  in	  eerste	  instantie	  heel	  druk	  bezig	  met	  8x7x6	  en	  ineens	  verander	  je	  het	  naar	  12x11	  
214	  : Ja,	  omdat	  ik	  las	  dat	  er	  eh	  ja	  je	  moest	  er	  acht	  cijfers	  hebben	  en	  je	  kon	  er	  uit	  12	  kiezen	  dus	  moet	  je	  bij	  12	  beginnen	  en	  

vervolgens	  maar	  8	  cijfertjes	  opschrijven	  
215	  : EHO:	  ja,	  want,	  ik	  vond	  het,	  het	  gebeurde	  ineens	  op	  deze	  bladzijde,	  terwijl	  je	  op	  de	  vorige	  bladzijde	  had	  opschreven	  (als	  je	  

een	  bladzijde	  teruggaat)	  
216	  : Mag	  ik	  even	  het	  opgaven	  vel,	  want	  er	  stond	  ergens	  waar	  ik	  wat	  las	  of	  iets	  

[c26	  bladert	  terug	  naar	  ActivInspire	  3]	  
217	  : EHO:	  want	  daar	  ben	  ik	  wel	  benieuwd	  naar,	  wat	  je	  dan	  gelezen	  hebt	  waardoor	  je	  ineens	  dacht	  van	  “hé	  ik	  moet	  toch	  die	  12	  

hebben”	  
218	  : eh,	  even	  kijken,	  ja	  want	  er	  stond	  2	  of	  meer	  lagen	  dezelfde	  kleuren	  mogen	  hebben	  en	  dan	  ging	  ik	  kijken	  hoeveel	  lagen	  er	  

waren,	  acht	  lagen,	  voor	  wat	  in	  totaal	  12	  kleuren	  mogelijk	  zijn.	  
219	  : Dus	  dacht	  ik	  van,	  oh,	  er	  zijn	  dus	  12	  kleuren	  mogelijk,	  dan	  moet	  je	  met	  die	  12	  beginnen	  en	  dat	  8,	  7	  dus	  lang	  doen	  
220	  : EHO:	  Ah,	  ok,	  dus	  toen	  je	  bij	  die	  vraag	  las	  het	  gaat	  om	  de	  kleuren	  dacht	  je	  van	  “hé	  ik	  ben	  met	  de	  verkeerde	  dingen	  aan	  het	  

rekenen”	  
221	  : Ja.	  
222	  : EHO:	  Ok,	  weer	  even	  terug	  naar	  de	  volgende	  bladzijde	  a.j.b.	  
223	  : [c26	  gaat	  naar	  ActivInspire	  4]	  
224	  : EHO:	  Dan	  doe	  je	  bij	  uhm,	  de	  tweede	  opgave,	  daar	  doe	  je	  12x11x11x10x10x9x9x8	  En	  ik	  kon	  niet	  heel	  goed	  volgen	  waarom	  

je	  van	  12	  keer	  11	  keer	  11	  ineens	  naar	  keer	  10	  ging	  
225	  : O	  ja,	  bij	  geen	  gelijke	  kleuren	  na	  elkaar	  mogen	  
226	  : Oh,	  geen	  gelijke	  	  
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227	  : Oh,	  wel	  in	  elk	  geval	  ik	  had	  gedacht	  dat	  er	  wel	  gelijke	  na	  elkaar	  mogen	  komen	  
228	  : O	  nee,	  is	  3	  hè?	  
229	  : EHO:	  Opgave	  2	  is	  dat	  
230	  : geen	  gelijke	  kleuren	  na	  elkaar	  mogen	  komen	  
231	  : Hier	  heb	  je	  keuze	  uit	  alle	  mogelijkheden	  

[c26	  wijst	  12	  aan]	  
232	  : en	  dan	  wordt	  het	  hier	  eentje	  minder	  

[c26	  wijst	  eerste	  11	  aan]	  
233	  : dan	  heb	  ik	  het	  fout	  gedaan,	  dan	  moet	  hier	  10	  staan	  

[c26	  wijst	  de	  tweede	  11	  aan]	  
234	  : eigenlijk.	  Ik	  weet	  niet	  waarom	  ik	  dat	  heb	  opgeschreven	  
235	  : EHO:	  maar	  dan	  zou	  het	  hetzelfde	  zijn	  als	  opgave	  1	  
236	  : Ja.	  
237	  : De	  kleuren	  verschillen,	  als	  de	  kleuren,	  ja	  ik	  snap	  ik,	  ik	  kom	  niet	  meer	  goed	  uit	  als	  de	  kleuren	  verschillen	  dan	  mogen	  ze	  toch	  

ook	  niet	  het	  zelfde	  zijn?	  
238	  : EHO:	  Als	  de	  kleuren	  verschillen	  mogen	  ze	  niet	  het	  zelfde	  zijn	  
239	  : Ja	  dat	  heb	  ik	  dus	  hier	  

[c26	  wijst	  naar	  12x11x10x…]	  
240	  : EHO:	  Ja,	  dat	  is	  die	  
241	  : En	  als	  het	  niet,	  geen	  gelijk	  na	  elkaar,	  o	  na	  elkaar	  mogen	  komen	  
242	  : Hier	  heb	  je	  alle	  keuze	  

[c26	  wijst	  naar	  de	  12]	  
243	  : Hier	  een	  andere	  	  

[c26	  wijst	  naar	  de	  eerste	  11]	  
244	  : En	  hier,	  dan	  heb	  je	  hier	  weer	  

[c26	  wijst	  naar	  de	  tweede	  11]	  
245	  : 12	  mogelijkhe,	  	  nee	  
246	  : 11	  mogelijkheden	  

[c26	  wijst	  naar	  de	  eerste	  11]	  
247	  : hmmm,	  ja,	  weet	  ik	  ook	  niet	  waarom	  ik	  dat	  heb	  gedaan	  

[c26	  krabt	  het	  voorhoofd]	  
248	  : want	  dan	  zou,	  eigenlijk	  zou	  ik	  dat	  dan	  misschien	  beter	  hier	  opgeschreven	  hebben	  denk	  ik	  ja	  

[c26	  wijst	  naar	  uitwerking	  van	  de	  eerste	  opgave]	  
249	  : EHO:	  Nou	  ik	  vind	  je	  gedachte	  van	  de	  eerste	  mag	  ik	  uit	  alle	  kleuren	  kiezen	  en	  de	  tweede	  heb	  ik	  één	  kleur	  minder,	  die	  vind	  

ik,	  die	  kon	  ik	  volgen.	  En	  daarna	  zeg	  je,	  nu	  heb	  ik	  nog	  steeds	  elf	  mogelijkheden	  want	  de	  eerste	  kleur	  doet	  weer	  me,	  volgens	  
mij	  had	  ik	  je	  zo	  begrepen	  

250	  : Ja,	  dan	  heb	  je	  er	  weer	  elf	  ja	  
[c26	  wijst	  naar	  de	  tweede	  elf]	  

251	  : Dan	  moet	  je	  er	  tien,	  maar	  eigenlijk	  	  
252	  : EHO:	  waarom	  ga	  je	  dan	  naar	  10,	  want	  die	  snapte	  ik	  niet?	  
253	  : Nou	  ja	  het	  is	  logisch	  ze	  af	  te	  gaan,	  want	  dan	  heb	  je	  er	  weer	  eentje	  minder.	  Eigenlijk	  mag	  ie	  nog	  nog	  een	  keer	  weer	  meer	  

voorkomen..	  Dus	  dan	  zou	  je	  weer	  12	  mogelijkheden	  hebben…	  	  nou	  ja…	  eigenlijk	  
254	  : EHO:	  nou	  ok.	  Even	  kijken	  hoor.	  Ik	  ga	  je	  duidelijk	  uitleggen	  wat	  er	  …	  wat	  het	  juiste	  antwoord	  zou	  zijn.	  
255	  : EHO:	  Kun	  je	  even	  naar	  opgave	  2	  gaan	  
256	  : [c26	  bladert	  naar	  ActivInspire	  5]	  
257	  : EHO:	  Ja.	  Je	  schrijft	  hier3x3x3x3	  enzovoort.	  Waarom	  schrijf	  je	  niet	  3	  tot	  de	  achtste?	  
258	  : Ja	  ik	  was	  er	  ook	  aan	  het	  denken,	  dat	  deden	  we	  in	  de	  les	  ook	  altijd	  als	  je	  met	  die	  pincodes	  heb	  dat	  je	  dan	  2	  tot	  de	  macht	  10	  

hebt	  of	  zo.	  
259	  : EHO:	  Want	  dan	  weet	  je	  zeker	  dat	  je	  er	  geen	  vergeet.	  
260	  : EHO:	  Waarom	  kies	  je	  voor	  deze	  notatie?	  
261	  : Omdat	  ik	  niet	  wist,	  omdat	  ik	  niet	  wist	  welke	  macht	  ik	  er	  boven	  moest	  schrijven…	  zeker	  
262	  : EHO:	  Ah,	  ok	  
263	  : Ik	  weet	  niet	  of	  8	  tot	  de	  macht	  3	  moest	  doen	  of	  zo	  of	  3	  tot	  de	  macht	  8,	  dus	  ik	  denk	  dan	  doe	  ik	  het	  zo	  dan	  is	  de	  uitkomst	  wel	  

goed.	  
[c26	  wijst	  naar	  3x3x3x3x3x3x3x3]	  

264	  : EHO:	  ok.	  En	  als	  je	  dit	  opschrijft,	  dan	  zie	  je	  toch	  gelijk	  welke	  macht	  het	  zou	  moeten	  zijn?	  
265	  : Eh,	  ja	  ik,	  ik	  vond	  dat	  niet	  logisch,	  ja,	  ik	  vind	  dat	  dan	  moeilijk	  om	  te	  denken	  welke	  macht	  is	  dat	  of	  er	  een	  10	  bij	  zit	  of	  zo.	  Ik	  

schrijf	  dat	  liever	  zo	  op	  dan	  weet	  ik	  zeker	  dat	  het	  goed	  is.	  
266	  : EHO:	  Ok,	  maar	  3	  kwadraat	  wat	  betekent	  dat?	  
267	  : 3	  x	  3	  

[c26	  geeft	  dit	  antwoord	  direct,	  zonder	  pauze]	  
268	  : EHO:	  Ok,	  3	  keer	  3,	  dus	  wat	  betekent	  3	  tot	  de	  8e	  ?	  
269	  : Ja,	  uh,	  8	  keer	  3	  keer	  3	  keer	  3	  
270	  : EHO:	  ja,	  3x3x3	  en	  dan	  8	  keer	  
271	  : EHO:	  ja,	  zeker	  bij	  grote	  kan	  dat	  handiger	  zijn	  natuurlijk.	  	  
272	  : EHO:	  dankjewel,	  ik	  ga	  straks	  even	  kijken	  of	  er	  voor	  mij	  nog	  dingen	  onduidelijk	  zijn	  en	  dan	  zal	  ik	  je	  dat	  via	  itslearning	  nog	  

heel	  even	  mailen.	  Maar	  je	  hebt	  me	  wel	  duidelijk	  laten	  zien	  hoe	  het	  werkt,	  denk	  ik.	  Hoe	  jij	  hier	  aan	  werkt,	  daar	  ging	  het	  ook	  
om.	  

273	  : EHO:	  Als	  je	  even	  terugbladert	  naar	  die	  vorige	  opgave,	  dan	  zal	  ik	  even	  laten	  zien	  wat.	  
274	  : [c26	  bladert	  terug	  naar	  ActivInspire	  4]	  
275	  : EHO:	  Bij	  die	  tweede	  opgave	  hè,	  daar	  zeg	  jij	  “die	  eerste	  daar	  mag	  ik	  alle	  kleuren	  pakken,	  en	  bij	  de	  tweede	  eentje	  minder	  

want	  het	  mag	  niet	  hetzelfde	  zijn	  als	  de	  voorgaande	  en	  bij	  de	  derde	  die	  mag	  alleen	  niet	  hetzelfde	  zijn	  als	  de	  kleur	  die	  er	  
direct	  naast	  zit	  

276	  : dus	  dan	  heb	  je	  er	  ook	  elf?	  
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277	  : EHO:	  Ook	  11.	  En	  bij	  de	  vierde	  
278	  : dan	  heb	  je	  er	  12.	  Nee	  ook	  11.	  
279	  : EHO:	  Ook	  11.	  Dus	  het	  is	  12x11	  en	  eigenlijk	  alleen	  maar	  elven	  
280	  : EHO:	  Die	  derde	  dat	  was,	  waar	  is	  ie,	  die	  was	  goed	  geloof	  ik,	  hè?	  Ja,	  zelfde	  kleuren,	  dat	  is	  ok.	  
281	  : EHO:	  En	  dan	  die	  vierde.	  Ja.	  Daar	  vraag	  ik	  eigenlijk	  van	  je	  om	  te	  bedenken,	  uhm.	  Ik	  moet	  een	  kleur	  kiezen	  voor	  die	  drie	  

lagen	  die	  de	  zelfde	  kleur	  hebben	  hè?	  
282	  : Ja	  
283	  : EHO:	  want	  dat	  staat	  er:	  er	  zijn	  drie	  lagen	  die	  een	  zelfde	  kleur	  hebben	  en	  de	  andere	  lagen	  hebben	  een	  andere	  kleur	  dan	  de	  

kleur	  die	  ik	  net	  heb	  gekozen.	  Dus	  die	  kleur	  die	  ik	  aan	  die	  drie	  lagen	  geef	  kan	  ik	  vrij	  kiezen.	  Dat	  zijn	  12	  mogelijkheden.	  Voor	  
die	  andere	  lagen	  maakt	  het	  niet	  meer	  uit	  welke	  kleur	  ze	  krijgen,	  als	  ze	  die	  ene	  kleur	  maar	  niet	  hebben.	  Dus	  wat	  wordt	  het	  
dan?	  

284	  : Ja,	  ik	  dacht	  ditte.	  [onverstaanbaar]	  wat	  ik	  heb	  opgeschreven	  
285	  : Want	  dan	  mag	  die	  alle	  kleuren	  hebben	  behalve	  de	  eerste	  zeg	  maar	  11.	  

[c26	  wijst	  naar	  de	  eerste	  11]	  
286	  : En	  daar	  ook	  11	  want	  die	  is	  het	  zelfde	  als	  die	  

[c26	  wijst	  eerst	  naar	  de	  tweede	  11,	  en	  dan	  naar	  de	  eerste	  11]	  
287	  : Die	  moesten	  toch	  het	  zelfde	  zijn?	  
288	  : EHO:	  ja,	  maar	  als	  ze	  het	  zelfde	  moeten	  zijn,	  hoeveel	  keuzes	  heb	  je	  dan	  nog?	  
289	  : Eén.	  
290	  : EHO:	  Eén	  ja.	  Dus	  het	  is	  12x11x1.	  En	  andersom	  ook	  volgens	  mij,	  dan	  kom	  je	  er	  verder	  wel	  uit.	  
291	  : EHO:	  De	  laatste	  opgave.	  
292	  : [c26	  bladert	  naar	  ActivInspire	  5]	  
293	  : EHO:	  1x1x1x2	  zeg	  je	  en	  dan	  keer	  3	  keer	  3	  keer	  3	  keer	  3.	  Dat	  vond	  ik	  
294	  : Wat	  was	  de	  vraag	  ook	  al	  weer?	  
295	  : EHO:	  Hoeveel	  codes	  zijn	  er	  mogelijk	  waar	  in	  elk	  van	  de	  vier	  kolommen	  het	  zelfde	  staat?	  
296	  : EHO:	  En	  het	  mooie	  was	  dat	  je	  ….	  O	  ik	  zit	  bij	  de	  verkeerde	  te	  kijken….	  Waar	  3	  keer	  de	  letter	  A	  voorkomt.	  Heb	  je	  nu	  alle	  

mogelijkheden	  waar	  drie	  keer	  de	  letter	  A	  voorkomt?	  
297	  : Nee,	  ja,	  want	  die	  kan	  ook	  hier	  een	  andere	  	  

[c26	  wijst	  het	  linker	  hokje	  op	  de	  bovenste	  rij	  aan]	  
298	  : en	  daar	  3	  keer	  A	  

[c26	  wijst	  de	  laatste	  drie	  hokjes	  op	  de	  bovenste	  rij	  aan]	  
299	  : EHO:	  Je	  hebt	  er	  maar	  eentje	  geprobeerd.	  En	  hoeveel	  van	  die	  
300	  : vier	  
301	  : EHO:	  Ja,	  vier	  zijn	  er	  daar	  van.	  
302	  : Dan	  zou	  je	  dus	  eigenlijk	  keer	  4	  moeten	  doen	  
303	  : EHO:	  Ja.	  Dus	  daar	  was	  je	  goed	  op	  weg,	  maar	  miste	  je	  een	  klein	  stukje	  
304	  : EHO:	  Die	  volgende	  
305	  : [c26	  bladert	  naar	  ActivInspire	  6]	  
306	  : EHO:	  die	  was	  goed	  ja,	  die	  was	  goed,	  klopt	  
307	  : EHO:	  O	  ja,	  bij	  die	  introductie	  opgave,	  volgens	  mij	  vond	  je	  die	  nog	  het	  lastigste	  
308	  : Ja	  ik	  was	  met	  de	  permutaties	  bezig.	  Als	  ik	  hem	  nou	  doe	  dat	  ik	  hem	  snap	  
309	  : EHO:	  Want	  hij	  bestelt	  een	  ciabatta,	  volkorenpunt	  en	  een	  pistolet	  en	  jij	  zei	  “hij	  bestelt	  drie	  broodjes”,	  dan	  snap	  ik	  dat	  je	  met	  

die	  combinatie	  ineens	  aan	  het	  werk	  gaat	  
310	  : Ja	  dan	  heeft	  ie	  zoveel	  
311	  : EHO:	  Maar	  je	  kunt	  hier	  gewoon	  zeggen	  als	  hij	  alleen	  maar	  vlees	  wil	  dan	  heeft	  hij	  5	  mogelijkheden	  voor	  de	  ciabatta,	  2	  

mogelijkheden	  voor	  het	  volkorenpuntje	  en	  4	  voor	  het	  pistoletje,	  dus	  5	  keer	  2	  keer	  4	  
312	  : Ja	  ik	  was	  wat	  te	  moeilijk	  aan	  het	  doen.	  
313	  : EHO:	  Je	  was	  veel	  te	  lastig	  aan	  het	  denken	  hier.	  Terwijl	  je	  wel	  heel	  goed	  begon	  met	  het	  opschrijven	  van	  het	  schema.	  Je	  

begon	  op	  te	  schrijven	  dit	  en	  dit	  mag,	  en	  toen	  was	  je	  er	  eigenlijk	  al.	  Je	  maakte	  het	  jezelf	  veel	  te	  lastig	  
314	  : Ja	  dat	  is	  het,	  ik	  zat	  aan	  die	  permutaties	  te	  denken.	  
315	  : EHO:	  Mijn	  onderzoek	  richt	  zich	  op	  hoe	  jullie	  dit	  aanpakken.	  Van	  zo’n	  verhaal,	  het	  zijn	  allemaal	  korte	  verhaaltjes,	  hoe	  jullie	  

proberen	  om	  daar	  een	  stukje	  wiskunde	  van	  te	  maken.	  
316	  : Ik	  zet	  meestal	  gewoon	  de	  gegevens	  die	  daar	  echt	  gegevens	  in	  zijn	  apart	  zodat	  ik	  goed	  overzicht	  houd	  
317	  : EHO:	  Wat	  ik	  zag	  dat	  je	  bij	  die	  laatste	  opgave	  doet,	  was	  dat	  je	  ging	  tekenen	  
318	  : Ja,	  dat	  heb	  ik	  van	  meneer	  X	  
319	  : EHO:	  Helpt	  je	  dat?	  
320	  : Ja	  dat	  geeft	  wel	  een	  beter	  beeld,	  dat	  je	  echt	  twee	  rijen	  hebt	  van	  vier	  
321	  : EHO:	  Waarom	  deed	  je	  dat	  bij	  die	  kleurenlagen	  niet?	  
322	  : ja,	  dat	  weet	  ik	  ook	  niet.	  
323	  : Bij	  die	  codes	  daar	  heb	  ik	  van	  geleerd	  dat	  ik	  dan	  beter	  kan	  tekenen.	  Ja	  het	  is,	  ik	  vind	  dat	  ook	  altijd	  handig	  als	  meneer	  X	  er	  

wat	  bij	  tekent,	  dat	  geeft	  je	  meer	  overzicht,	  dan	  krijg	  je	  meer	  beeld	  er	  van.	  	  
324	  : EHO:	  Ik	  vond	  het	  heel	  goed	  dat	  je	  dat	  ging	  doen,	  want	  ik	  denk	  ook	  dat	  dat	  helpt.	  Volgens	  mij	  had	  het	  je	  ook	  geholpen	  als	  je	  

bij	  die	  kleuren,	  dat	  is	  eigenlijk	  precies	  het	  zelfde.	  Je	  hebt	  8	  bakjes	  
325	  : ja	  
326	  : EHO:	  achter	  elkaar	  
327	  : waar	  12	  dingen	  in	  kunnen	  
328	  : EHO:	  ja.	  En	  dan	  denk	  ik	  dat	  dat	  zou	  kunnen	  helpen.	  Maar	  dat	  is	  voor	  een	  volgende	  keer	  
329	  : EHO:	  Ik	  had	  het	  gevoel	  dat	  je	  deze	  opgave	  [opgave	  1]	  lastiger	  vond	  dan	  deze	  [opgave	  2]	  
330	  : Ja,	  omdat	  ik	  geen	  goed	  beeld	  kreeg	  ja.	  Had	  ik	  misschien	  toch	  beter	  kunnen	  tekenen	  ja	  
331	  : EHO:	  en	  hier	  [opgave	  3]	  omdat	  het	  ineens	  een	  code	  is	  denk	  je	  van	  o,	  meneer	  X	  tekent	  dan	  altijd,	  dus	  dan	  ga	  ik	  tekenen.	  En	  

hier	  heb	  je	  de	  link	  van	  “dit	  is	  eigenlijk	  ook	  een	  code”	  	  helemaal	  niet	  gelegd?	  
332	  : Nee.	  
333	  : [EHO	  bedankt	  c26,	  sluit	  het	  gesprek	  af,	  en	  kondigt	  de	  volgende	  afspraak	  aan.	  ]	  
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Bijlage	  F	   Proefwerk	  
F.1	  Analyse	  van	  de	  scores	  
Statistische	  gegevens16	  van	  de	  resultaten:	  

	   onderzoek	  
score	   cijfer	  

controle	  
score	   cijfer	  

Minimum	   16	   3	   8	   2	  
1e	  kwartiel	   25,75	   4,25	   25	   4,1	  
Mediaan	   30,5	   4,85	   30	   4,8	  
3e	  kwartiel	   37	   5,6	   37,5	   5,7	  
Maximum	   64	   9	   53	   7,6	  
Gemiddelde	   32	   5,01	   30,71	   4,85	  
Standaardafwijking	   10,351	   1,293	   11,803	   1,475	  
Aantal	  onvoldoendes	   	   20	   	   20	  
Aantal	  leerlingen	   	   28	   	   31	  

T-‐test	  op	  de	  scores	  voor	  de	  toets	  geeft	  een	  p-‐waarde	  van	  0,664,	  dus	  er	  is	  geen	  significant	  
verschil.	  Ook	  als	  ik	  de	  resultaten	  analyseer	  met	  weglating	  van	  opgaven	  2	  en	  5	  (deze	  opgaven	  
betreffen	  een	  ander	  hoofdstuk)	  is	  er	  geen	  significant	  verschil	  (p-‐waarde	  =	  0,126).	  

F.1.1	  Scores	  van	  de	  leerlingen	  in	  de	  onderzoeksgroep	  

Een	  score	  van	  nul	  betekent	  dat	  de	  leerling	  de	  opgave	  helemaal	  fout	  heeft	  gemaakt.	  Geen	  score	  
betekent	  dat	  de	  leerling	  geen	  antwoord	  heeft	  gegeven	  op	  de	  vraag.	  Leerling	  e06	  was	  afwezig	  
tijdens	  de	  toets	  en	  heeft	  op	  een	  later	  moment	  een	  andere	  toets	  gemaakt.	  De	  resultaten	  van	  deze	  
toets	  zijn	  niet	  meegenomen	  in	  dit	  onderzoek.	  	  

	   1a	   b	   c	   2a	   b	   c	   d	   e	   3a	   b	   c	   d	   4a	   b	   c	   d	   5a	   b	   c	   d	   e	   6a	   b	   c	   d	   7a	   b	   c	   8	   T	   C	  

e01	   2	   1	   	   2	   2	   2	   	   	   2	   2	   2	   0	   2	   	   	   	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   	   	   	   2	   	   	   23	   3,9	  
e02	   2	   1	   0	   2	   2	   2	   2	   3	   2	   0	   0	   2	   0	   2	   4	   0	   2	   0	   0	   3	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   0	   0	   35	   5,4	  
e03	   2	   1	   0	   2	   2	   1	   0	   2	   2	   0	   1	   0	   0	   2	   4	   0	   2	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   4	   29	   4,6	  
e04	   2	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   1	   2	   1	   2	   0	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   2	   2	   2	   	   0	   2	   2	   0	   0	   28	   4,5	  
e05	   2	   1	   0	   2	   2	   3	   3	   3	   0	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   0	   2	   1	   1	   2	   1	   2	   2	   0	   0	   1	   1	   0	   2	   43	   6,4	  
e06	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
e07	   2	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   16	   3,0	  
e08	   2	   1	   2	   2	   2	   0	   2	   3	   2	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   5	   31	   4,9	  
e09	   2	   1	   0	   2	   2	   2	   1	   0	   2	   2	   2	   2	   0	   2	   0	   0	   1	   0	   2	   0	   0	   0	   1	   	   0	   0	   2	   0	   0	   26	   4,3	  
e10	   2	   1	   2	   2	   2	   0	   3	   1	   	   	   	   	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   2	   27	   4,4	  
e11	   0	   1	   2	   2	   2	   2	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   19	   3,4	  
e12	   2	   1	   2	   2	   2	   3	   2	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   2	   0	   1	   1	   2	   2	   2	   1	   1	   2	   1	   0	   4	   37	   5,6	  
e13	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   	   0	   	   0	   	   2	   1	   0	   1	   2	   2	   0	   0	   26	   4,3	  
e14	   2	   3	   2	   2	   2	   4	   3	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   3	   4	   1	   1	   2	   3	   2	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   4	   2	   64	   9,0	  
e15	   2	   1	   1	   2	   2	   1	   1	   0	   2	   1	   1	   1	   0	   2	   	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   21	   3,6	  
e16	   2	   2	   2	   2	   2	   3	   2	   3	   2	   2	   2	   2	   	   	   	   	   1	   0	   2	   2	   2	   2	   2	   0	   1	   0	   2	   0	   1	   41	   6,1	  
e17	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   2	   2	   3	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   1	   1	   2	   0	   1	   35	   5,4	  
e18	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   2	   2	   2	   1	   2	   1	   0	   1	   39	   5,9	  
e19	   0	   1	   2	   2	   2	   2	   1	   3	   2	   1	   1	   1	   0	   0	   	   	   2	   1	   2	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   3	   35	   5,4	  
e20	   2	   2	   0	   2	   2	   1	   1	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   2	   4	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   2	   2	   0	   5	   37	   5,6	  
e21	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   0	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   4	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   2	   0	   2	   2	   0	   5	   45	   6,6	  
e22	   2	   1	   2	   2	   2	   0	   1	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   	   	   	   2	   0	   	   	   0	   0	   0	   	   0	   	   	   	   0	   17	   3,1	  
e23	   2	   1	   1	   2	   2	   4	   1	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   	   	   2	   0	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   	   1	   2	   2	   4	   50	   7,3	  
e24	   2	   2	   0	   2	   2	   4	   3	   0	   2	   2	   0	   2	   2	   2	   0	   0	   1	   0	   0	   	   2	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   33	   5,1	  
e25	   2	   1	   0	   2	   2	   2	   2	   3	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   0	   0	   2	   0	   0	   1	   2	   2	   0	   	   26	   4,3	  
e26	   1	   1	   2	   2	   2	   4	   1	   3	   0	   0	   	   	   2	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   2	   0	   2	   2	   0	   	   30	   4,8	  
e27	   2	   2	   0	   2	   2	   2	   1	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   	   	   1	   1	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   1	   2	   2	   0	   0	   35	   5,4	  
e28	   0	   0	   1	   2	   2	   1	   1	   3	   2	   2	   2	   2	   0	   0	   	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   	   23	   3,9	  
e29	   2	   1	   0	   2	   2	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   3	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   2	   0	   1	   2	   1	   1	   0	   0	   25	   4,1	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Alle	  statische	  analyses	  zijn	  uitgevoerd	  met	  het	  programma	  SOFA	  (http://www.sofastatistics.com/,	  21	  april	  2012)	  
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F.1.2	  Scores	  van	  de	  leerlingen	  in	  de	  controle	  groep	  
	   1a	   b	   c	   2a	   b	   c	   d	   e	   3a	   b	   c	   d	   4a	   b	   c	   d	   5a	   b	   c	   d	   e	   6a	   b	   c	   d	   7a	   b	   c	   8	   T	   C	  

c01	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   	   2	   1	   2	   0	   2	   2	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   5	   46	   6,8	  
c02	   2	   1	   0	   2	   2	   3	   2	   3	   2	   2	   2	   2	   0	   	   	   	   2	   1	   1	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   	   	   	   0	   30	   4,8	  
c03	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   11	   2,4	  
c04	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   0	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   	   2	   1	   2	   	   2	   0	   0	   	   	   0	   2	   0	   	   25	   4,1	  
c05	   2	   1	   2	   2	   2	   	   0	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   0	   0	   4	   2	   1	   1	   	   	   2	   2	   	   2	   0	   2	   0	   0	   38	   5,8	  
c06	   0	   1	   0	   2	   2	   4	   3	   3	   2	   2	   2	   2	   0	   2	   0	   0	   2	   1	   1	   2	   2	   2	   0	   2	   0	   1	   2	   0	   0	   40	   6,0	  
c07	   2	   1	   0	   0	   0	   	   1	   	   2	   2	   2	   2	   2	   0	   0	   4	   2	   0	   1	   0	   1	   2	   2	   2	   	   2	   2	   0	   5	   37	   5,6	  
c08	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   	   0	   8	   2,0	  
c09	   2	   1	   0	   2	   2	   0	   1	   0	   2	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   	   2	   1	   1	   2	   1	   0	   2	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   25	   4,1	  
c10	   2	   0	   0	   2	   2	   3	   2	   3	   2	   2	   1	   2	   0	   2	   0	   0	   2	   1	   2	   0	   1	   2	   2	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   36	   5,5	  
c11	   1	   1	   0	   2	   2	   1	   1	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   0	   0	   2	   0	   2	   1	   1	   2	   2	   2	   	   1	   2	   0	   0	   35	   5,4	  
c12	   2	   1	   2	   2	   2	   4	   3	   3	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   0	   2	   1	   1	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   0	   0	   52	   7,5	  
c13	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   3	   3	   0	   0	   	   	   0	   0	   	   	   2	   1	   2	   2	   1	   0	   0	   	   	   	   	   	   0	   21	   3,6	  
c14	   2	   1	   2	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   13	   2,6	  
c15	   2	   0	   1	   2	   2	   0	   4	   3	   2	   0	   1	   0	   2	   2	   0	   	   2	   1	   0	   1	   1	   2	   0	   0	   1	   0	   0	   	   0	   29	   4,6	  
c16	   2	   1	   2	   2	   2	   4	   2	   3	   2	   2	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   36	   5,5	  
c17	   2	   1	   0	   2	   2	   4	   3	   0	   2	   2	   0	   2	   2	   2	   3	   0	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   30	   4,8	  
c18	   2	   0	   2	   2	   2	   2	   1	   3	   1	   1	   1	   1	   0	   2	   0	   0	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   0	   0	   41	   6,1	  
c19	   2	   1	   	   0	   2	   4	   3	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   0	   0	   4	   2	   1	   1	   2	   1	   2	   2	   0	   2	   2	   2	   	   0	   46	   6,8	  
c20	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   3	   3	   2	   2	   2	   	   	   1	   2	   	   2	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   	   0	   26	   4,3	  
c21	   1	   0	   0	   2	   2	   4	   3	   3	   2	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   27	   4,4	  
c22	   2	   1	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   19	   3,4	  
c23	   1	   	   	   	   	   	   	   	   2	   1	   2	   2	   0	   2	   3	   	   2	   1	   2	   0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   18	   3,3	  
c24	   2	   1	   2	   0	   2	   0	   0	   3	   0	   2	   0	   0	   2	   2	   2	   0	   2	   1	   1	   2	   1	   2	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	   30	   4,8	  
c25	   2	   1	   2	   2	   2	   4	   2	   2	   0	   	   	   0	   2	   0	   	   3	   2	   1	   2	   0	   1	   2	   0	   0	   2	   0	   	   	   	   32	   5,0	  
c26	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   3	   3	   2	   2	   0	   2	   2	   2	   4	   3	   2	   1	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   	   	   	   0	   50	   7,3	  
c27	   2	   0	   2	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   26	   4,3	  
c28	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   3	   0	   2	   2	   2	   0	   2	   	   0	   2	   1	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   4	   5	   53	   7,6	  
c29	   2	   1	   0	   2	   0	   4	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   0	   2	   0	   0	   2	   1	   1	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   31	   4,9	  
c30	   1	   	   	   2	   2	   0	   	   	   0	   0	   	   	   0	   2	   1	   	   2	   	   	   	   	   0	   	   	   	   	   	   	   0	   10	   2,3	  
c31	   2	   0	   0	   1	   2	   1	   3	   3	   2	   2	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   	   2	   1	   2	   0	   2	   1	   0	   0	   31	   4,9	  

F.1.3	  Vergelijking	  van	  scores	  

De	  tabel	  geeft	  de	  gemiddelde	  scores	  per	  opgave	  (e	  =onderzoekscluster,	  c	  =	  controlecluster,	  e10	  =	  
cluster	  vorig	  schooljaar)	  en	  de	  bijbehorende	  standaarddeviaties.	  De	  rij	  ‘max’	  geeft	  de	  maximaal	  
haalbare	  score	  per	  opgave.	  De	  kolom	  totaal	  geeft	  gemiddelden	  en	  standaarddeviaties	  van	  de	  
totaalscore	  behaald	  op	  de	  toets.	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   totaal	  

max	   7	   14	   8	   12	   10	   8	   8	   5	   72	  
e	  	   3,893	   9,036	   4,815	   3,185	   3,357	   3,000	   3,741	   1,625	   32,00	  
σ(e)	   1,315	   2,333	   2,661	   2,975	   2,792	   2,568	   1,430	   1,907	   10,541	  
c	   3,065	   9,200	   4,806	   3,000	   5,774	   2,800	   2,346	   0,536	   30,71	  
σ(c)	   1,750	   3,576	   3,177	   2,805	   1,927	   3,101	   1,938	   1,575	   11,998	  
e10	   2,542	   	   	   3,958	   	   4,375	   	   	   	  
σ(e10)	   1,532	   	   	   2,156	   	   2,533	   	   	   	  

Vergelijking	  van	  de	  scores	  per	  opgave	  levert	  de	  volgende	  p-‐waardes	  op:	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   totaal	  

e	  –	  c	   0,046	   0,838	   0,991	   0,808	   <0,001	   0,791	   0,004	   0,028	   0,964	  
e	  –	  e10	   0,001	   	   	   0,298	   	   0,058	   	   	   	  
c	  –	  e10	   0,252	   	   	   0,172	   	   0,050	   	   	   	  

Bij	  opgave	  5	  is	  er	  een	  significant	  verschil	  waarneembaar	  tussen	  e	  en	  c,	  maar	  omdat	  opgave	  5	  niet	  
over	  het	  hoofdstuk	  Handig	  tellen	  gaat,	  is	  dit	  verschil	  buiten	  beschouwing	  gelaten.	  	  
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F.2	  Foutenanalyse	  
Opgave	  2	  betreft	  het	  hoofdstuk	  statistiek	  en	  opgave	  5	  het	  hoofdstuk	  formules,	  grafieken	  en	  
tabellen.	  Deze	  opgaven	  zijn	  niet	  meegenomen	  in	  de	  foutenanalyse.	  

Opgave	  1	  is	  een	  opgave	  die	  ik	  zelf	  heb	  gemaakt,	  gebaseerd	  op	  de	  kentekenopgaven	  die	  leerlingen	  
eerder	  gezien	  hebben.	  De	  andere	  opgaven	  zijn	  (bewerkingen	  van)	  opgaven	  uit	  de	  toetsen	  die	  de	  
methode	  levert.	  

De	  tabel	  hieronder	  laat	  per	  opgave	  zien	  hoeveel	  leerlingen	  een	  bepaalde	  score	  behalen.	  Op	  de	  
laatste	  rij	  staat	  het	  aantal	  leerlingen	  dat	  de	  opgave	  niet	  gemaakt	  heeft	  (m.u.v.	  de	  leerling	  die	  de	  
toets	  niet	  gemaakt	  heeft).	  

	  
	  
score	  

1	  
a	  

	  
b	  

	  	  
c	  

3	  
a	  

	  
b	  

	  
c	  

	  
d	  	  

4	  
a	  

	  
b	  

	  
c	  

	  
d	  	  

6	  
a	  

	  
b	  

	  
c	  

	  
d	  	  

7	  
a	  

	  
b	  

	  
c	  	  

8	  
d	  

0	   6	   13	   26	   12	   19	   19	   22	   34	   23	   29	   37	   26	   32	   33	   33	   15	   8	   42	   36	  

1	   8	   36	   5	   1	   7	   10	   5	   0	   1	   4	   1	   0	   3	   4	   9	   9	   5	   1	   3	  

2	   45	   7	   24	   45	   31	   25	   27	   23	   31	   4	   0	   32	   22	   13	   9	   28	   39	   1	   3	  

3	  
	  

1	  
	   	   	   	   	   	   	  

5	   2	  
	   	   	   	   	   	  

1	   1	  

4	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   5	   4	   	   	   	   	   	   	   2	   3	  

5	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6	  

niet	   0	   2	   4	   1	   2	   5	   5	   2	   4	   12	   15	   1	   2	   9	   8	   7	   7	   12	   7	  

	  

F.2.1	  Opgave	  1	  
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Bij	  opgave	  1b	  blijkt	  het	  probleem	  hem	  vooral	  te	  zijn	  om	  een	  getal	  groter	  dan	  650	  in	  het	  kenteken	  
op	  te	  nemen.	  Het	  verschil	  tussen	  een	  eerste	  cijfer	  6	  en	  groter	  dan	  6	  wordt	  door	  leerlingen	  niet	  
gemaakt.	  De	  meeste	  leerlingen	  berekenen	   24 ⋅24 ⋅4 ⋅5 ⋅8 .	  

F.2.2	  Opgave	  3	  

	  

	  
Ongeveer	  een	  derde	  deel	  van	  de	  leerlingen	  scoort	  bij	  de	  opgaven	  b,	  c	  en	  d	  0	  punten.	  Leerlingen	  
kiezen	  hier	  te	  vaak	  voor	  een	  combinatie,	  terwijl	  in	  de	  opgave	  het	  woord	  “volgorde”	  wordt	  
genoemd.	  Dit	  is	  een	  directe	  verwijzing	  naar	  het	  feit	  dat	  een	  permutatie	  wordt	  gevraagd.	  
Leerlingen	  die	  bij	  deze	  opgave	  de	  berekening	  helemaal	  uitschrijven	  scoren	  goed.	  Slechts	  enkele	  
leerlingen	  maken	  gebruik	  van	  het	  schematisch	  opschrijven	  van	  de	  mogelijke	  rijtjes.	  Daarnaast	  
worden	  de	  aantallen	  in	  de	  verschillende	  groepen	  regelmatig	  bij	  elkaar	  opgeteld,	  in	  plaats	  van	  
met	  elkaar	  vermenigvuldigd.	  
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F.2.3	  Opgave	  4	  

	  

	  
	  

Deze	  opgave	  is	  erg	  slecht	  gemaakt.	  De	  gemiddelde	  score	  ligt	  rond	  de	  3.	  Hier	  kiezen	  juist	  veel	  
leerlingen	  voor	  de	  permutatie,	  terwijl	  een	  combinatie	  gevraagd	  wordt.	  Ook	  het	  verschil	  tussen	  
225 	  	  en	  252 	  is	  voor	  sommige	  leerlingen	  een	  probleem.	  Nagenoeg	  geen	  leerling	  ziet	  dat	  er	  bij	  
opgave	  c	  vier	  mogelijke	  situaties	  zijn.	  Bij	  opgave	  d	  zoeken	  de	  leerlingen	  een	  veel	  te	  lastige	  
oplossing:	  ze	  gaan	  rekenen	  met	  combinaties.	  Veel	  leerlingen	  hebben	  opgave	  c	  (12)	  en	  d	  (15)	  niet	  
gemaakt.	  	  

F.2.4	  Opgave	  6	  
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Bij	  deze	  opgave	  worden	  zowel	  combinaties	  als	  permutaties	  gebruikt	  door	  leerlingen.	  Ook	  hier	  
wordt	   216 	  	  en	  162 	  weer	  omgedraaid.	  Bij	  opgave	  d	  vergeten	  bijna	  alle	  leerlingen	  om	  eerst	  het	  
aantal	  combinaties	  van	  2	  uit	  16	  uit	  te	  rekenen,	  en	  dat	  te	  vermenigvuldigen	  met	  het	  aantal	  
mogelijkheden	  voor	  een	  keuze	  uit	  twee	  voor	  de	  overige	  14	  hokjes.	  

F.2.5	  Opgave	  7	  

	  

	  
De	  eerste	  twee	  opgaven	  worden	  redelijk	  goed	  gemaakt.	  Het	  probleem	  ligt	  bij	  opgave	  c,	  die	  door	  
12	  leerlingen	  niet	  gemaakt	  wordt	  en	  waarvoor	  42	  leerlingen	  0	  punten	  scoren.	  De	  leerlingen	  
maken	  geen	  overzicht	  van	  de	  mogelijkheden	  die	  de	  vraag	  met	  zich	  meebrengt.	  
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F.2.6	  Opgave	  8	  

	  

	  
Voor	  deze	  opgave	  scoren	  36	  leerlingen	  0	  punten.	  Een	  aantal	  leerlingen	  probeert	  een	  rooster	  te	  
maken,	  maar	  realiseert	  zich	  niet	  dat	  dit	  niet	  mogelijk	  is	  omdat	  er	  3	  dobbelstenen,	  i.p.v.	  2	  
dobbelstenen	  gebruikt	  worden.	  Slechts	  6	  leerlingen	  slagen	  er	  in	  om	  door	  gestructureerd	  alle	  
mogelijkheden	  op	  te	  schrijven	  tot	  het	  juiste	  antwoord	  te	  komen.	  	  

F.3	  Interviews	  met	  de	  leerlingen	  
De	  interviews	  zijn	  afgenomen	  bij	  dezelfde	  leerlingen	  als	  in	  de	  observatie.	  Tijdens	  het	  interview	  
is	  het	  proefwerk	  en	  de	  uitwerking	  van	  de	  betreffende	  leerling	  beschikbaar.	  	  

Hieronder	  staat	  één	  volledige	  transcriptie	  (leerling	  e20).	  De	  volgende	  notatie	  wordt	  gebruikt:	  
1	  : Letterlijke	  transcriptie	  van	  wat	  de	  leerling	  zegt	  
2	  : [Opmerking	  over	  gedrag,	  handeling,	  e.d.]	  
3	  : EHO:	  letterlijke	  transcriptie	  van	  wat	  ik	  gezegd	  heb	  

F.3.1	  Transcriptie	  interview	  leerling	  e20	  
1	  : [EHO	  heet	  welkom,	  en	  legt	  kort	  uit	  wat	  de	  bedoeling	  is]	  
2	  : EHO:	  Ik	  heb	  een	  aantal	  vragen	  naar	  aanleiding	  van	  dit	  proefwerk	  opgesteld,	  en	  ik	  wil	  voordat	  we	  dat	  gaan	  bespreken	  

beginnen	  met	  een	  algemene	  vraag.	  
3	  : EHO:	  We	  hebben	  het	  in	  dit	  hoofdstuk	  voortdurend	  gehad	  over	  het	  feit	  dat	  je	  een	  aantal	  vragen	  moet	  beantwoorden.	  Weet	  

je	  nog	  welke	  vragen	  dat	  zo	  ongeveer	  zijn,	  voordat	  je	  een	  som	  kunt	  uitrekenen?	  
4	  : [e20kijkt	  naar	  haar	  proefwerk,	  en	  lacht]	  
5	  : Uhm…	  ja	  met	  dat	  …	  [stilte]	  
6	  : Als	  je	  een	  som	  gaat	  berekenen	  moet	  je	  toch	  eerst	  goed,	  zeg	  maar,	  die	  dingen	  lezen.	  	  
7	  : En	  dan	  ga	  je	  de	  belangrijkste	  dingen	  uit	  de	  tekst	  halen.	  
8	  : En	  dat,	  uhm	  [stilte]	  even	  denken	  [stilte]	  
9	  : EHO:	  De	  bedoeling	  van	  mijn	  vraag	  is	  “hoe	  bepaal	  je	  of	  je	  nCr	  of	  nPr	  moet	  gebruiken?”.	  Dat	  is	  waar	  ik	  naar	  vraag	  eigenlijk.	  
10	  : nPr	  is	  als	  het	  in	  volgorde	  gaat	  
11	  : en	  nCr	  is	  als	  de	  volgorde	  niets,	  zeg	  maar,	  niets	  uitmaakt	  
12	  : EHO:	  Dat	  is	  die	  volgorde	  hè.	  Dat	  is	  één	  van	  die	  vragen	  die	  je	  jezelf	  zou	  moeten	  stellen:	  is	  de	  volgorde	  wel	  of	  niet	  belangrijk?	  
13	  : EHO:	  Zo	  waren	  er	  nog	  twee	  dingen	  die	  je	  aan	  de	  hand	  van	  de	  vraag	  moest	  uitzoeken.	  Weet	  je	  nog	  wat	  dat	  was?	  
14	  : [stilte]	  
15	  : EHO:	  Als	  je	  het	  niet	  weet	  gewoon	  zeggen	  hoor,	  dat	  maakt	  niet	  uit.	  
16	  : Als	  ik	  het	  zo	  zou	  zien	  zou	  ik	  het	  wel	  weten,	  maar	  ik	  kan	  dat	  niet	  zo	  zeggen.	  
17	  : EHO:	  We	  hadden	  drie	  dingetjes	  volgens	  mij.	  Je	  moest	  kijken	  staat	  er	  “en”	  	  of	  staat	  er	  “of”.	  Komen	  twee	  dingen	  na	  elkaar	  of	  

zijn	  ze	  los	  van	  elkaar.	  Dat	  was	  het	  verschil	  tussen	  vermenigvuldigen	  en	  optellen.	  
18	  : Ja.	  
19	  : EHO:	  En	  we	  hadden	  of	  herhaling	  wel	  of	  niet	  toegestaan	  was.	  En	  we	  hadden	  inderdaad	  wat	  jij	  al	  zij,	  of	  de	  volgorde	  wel	  of	  

niet	  belangrijk	  was.	  Dat	  waren	  de	  drie	  dingen	  
20	  : Ok	  
21	  : EHO:	  die	  je	  bij	  al	  deze	  opgaven	  voor	  jezelf	  moest	  beantwoorden.	  
22	  : EHO:	  ik	  loop	  de	  vragen	  even	  met	  je	  door,	  en	  dan	  staan	  we	  vooral	  stil	  bij	  de	  dingen	  waar	  je	  een	  fout	  hebt	  gemaakt.	  Ik	  sla	  

opgave	  2	  en	  5	  in	  eerste	  instantie	  heel	  even	  over	  omdat	  die	  niet	  over	  combinatoriek	  gaan.	  Als	  we	  daar	  mee	  klaar	  zijn,	  dan	  
pakken	  we	  2	  en	  5	  nog	  heel	  even	  terug	  zodat	  we	  daar	  nog	  heel	  even	  naar	  kijken	  als	  je	  daar	  nog	  vragen	  over	  hebt.	  

23	  : Is	  goed.	  
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24	  : EHO:	  Bij	  opgave	  1b	  daar	  schrijf	  jij	  op	  24	  keer	  24	  keer	  4	  keer	  5	  keer	  8.	  Ik	  had	  daar	  bijgeschreven	  “opsplitsen”.	  Mijn	  vraag	  is:	  
hoe	  kom	  je	  aan	  dat	  getalletje	  4,	  en	  begrijp	  je	  wat	  ik	  bedoel	  met	  “opsplitsen”.	  

25	  : Nee,	  met	  dat	  opsplitsen	  weet	  ik	  niet	  echt	  goed	  wat	  er	  bedoeld	  wordt,	  zeg	  maar.	  
26	  : Maar	  ja,	  ik…	  even	  kijken	  hoe	  ik	  daar	  aan	  ben	  gekomen	  
27	  : [e20	  leest	  opgave	  door]	  
28	  : Ja,	  omdat	  er,	  ja,	  even	  kijken,	  
29	  : [e20	  leest	  eigen	  uitwerking	  door,	  en	  kijkt	  nog	  eens	  naar	  de	  opgave]	  
30	  : Nee,	  nu	  ben	  ik	  vergeten	  hoe	  ik	  bij	  die	  4	  kom.	  
31	  : Die	  eerste	  twee,	  die	  24	  en	  24	  dat	  is	  met	  het	  alfabet,	  dat	  is	  omdat	  die	  O	  en	  die	  I	  niet	  meedoen.	  
32	  : En,	  even	  kijken,	  
33	  : [e20	  leest	  de	  opgave	  nog	  eens	  door]	  
34	  : De	  eerste	  twee	  zijn	  letters,	  en	  de	  laatste	  dat	  zijn	  cijfers,	  hè?	  
35	  : [EHO	  bevestigt]	  
36	  : [e20	  bekijkt	  opgavenblad]	  
37	  : Ja,	  en	  de	  0	  en	  de	  1	  doen	  niet	  mee	  
38	  : [e20	  bekijkt	  eigen	  uitwerking]	  
39	  : EHO:	  Lees	  de	  vraag	  nog	  eens	  door.	  
40	  : Bereken	  hoeveel	  kentekens	  
41	  : Oh,	  omdat	  uhm,	  even	  denken,	  ik	  had	  uhm,	  het	  getal	  moet	  groter	  zijn	  dan	  	  
42	  : Die	  6	  doet	  nog	  mee	  en	  dan	  heb	  je	  en	  7	  en	  8	  en	  9,	  want	  de	  0	  en	  de	  1	  doen	  niet	  mee.	  
43	  : Dus	  dat	  zijn	  4,	  4	  cijfers	  nog	  die	  dan	  mogelijk	  zijn.	  
44	  : Dan	  heb	  je	  die	  5,	  dat	  is	  van	  5	  doet	  mee,	  6	  doet	  mee,	  7	  doet	  mee,	  8	  doet	  mee	  en	  9	  doet	  mee.	  
45	  : Dus	  dan	  heb	  je	  keer	  5	  
46	  : En	  dan	  heb	  je	  die	  0,	  en	  de	  0	  doet	  niet	  mee,	  dan	  heb	  je	  1	  doet	  niet	  mee,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  7,	  8	  ,	  9	  en	  dat	  zijn	  acht	  mogelijkheden	  
47	  : [e20	  telt	  mogelijkheden	  op	  de	  vingers]	  
48	  : EHO:	  Stel	  nu	  dat	  dat	  getal	  begint	  met	  een	  7,	  in	  plaats	  van	  met	  die	  6.	  Heb	  je	  dan	  voor	  het	  tweede	  getal	  ook	  maar	  5	  

mogelijkheden?	  
49	  : [stilte]	  
50	  : Ja	  toch	  [voorzichtig]	  
51	  : EHO:	  Je	  zegt	  het	  mag	  zes	  zijn	  hè?	  
52	  : [e20	  knikt	  ja]	  
53	  : EHO:	  Dan	  moet	  dat	  5,	  6,	  7,	  8	  of	  9	  zijn	  [wijst	  tweede	  cijfer	  aan]	  
54	  : EHO:	  En	  dat	  [wijst	  naar	  het	  laatste	  cijfer]	  maakt	  dan	  niet	  meer	  uit,	  dus	  dat	  zijn	  8	  mogelijkheden	  
55	  : Hmm	  [bevestigend]	  
56	  : EHO:	  Stel	  nu	  dat	  ik	  begin	  met	  een	  7.	  Welke	  mogelijkheden	  heb	  je	  dan	  voor	  het	  tweede	  getalletje?	  
57	  : [stilte,	  e20	  bekijkt	  de	  opgave]	  
58	  : Mag	  6	  dan	  niet	  meer	  meedoen	  of,	  hoe	  bedoelt	  u?	  
59	  : EHO:	  Ik	  pak	  heel	  even	  een	  pen	  erbij.	  
60	  : EHO:	  Kijk	  je	  begint	  met,	  je	  zegt,	  het	  moet	  groter	  zijn	  dan	  650	  hè?	  
61	  : uhmuhm	  [bevestigend]	  
62	  : EHO:	  Dus	  jij	  zegt	  van	  nou	  dit	  eerste	  getal	  mag	  een	  6,	  een	  7,	  een	  8	  of	  een	  9	  zijn	  [schrijft	  de	  getallen	  onder	  elkaar]	  
63	  : Ja	  
64	  : EHO:	  Dat	  zijn	  die	  4	  
65	  : EHO:	  En	  dan	  zeg	  je	  vervolgens:	  het	  tweede	  getal	  dat	  mag	  5,	  6,	  7,	  8	  of	  9	  zijn.	  Dat	  klopt	  hè?	  
66	  : Ja	  
67	  : EHO:	  Dat	  geldt	  inderdaad	  voor	  die	  6.	  Na	  die	  6	  mag	  een	  5,	  6,	  7,	  8	  of	  9	  komen.	  Want	  dan	  krijg	  ik	  namelijk	  iets	  …	  650,	  660,	  

670,	  680	  en	  690	  [schrijft	  deze	  getallen	  op].	  En	  voor	  die	  nul	  komt	  dan	  een	  ander	  getal	  te	  staan.	  	  
68	  : Ja.	  
69	  : EHO:	  Voor	  die	  7,	  heb	  ik	  dan	  ook	  maar	  5	  mogelijkheden?	  
70	  : [e20	  kijkt	  even,	  gaat	  rechtop	  zitten]	  
71	  : Nee,	  maar	  4,	  nee	  
72	  : EHO:	  Meer	  dan	  5	  denk	  ik	  hè?	  Hier	  [wijst	  naast	  de	  7]	  mag	  ik	  ook	  de	  2,	  3	  en	  4	  nog	  bijzetten.	  
73	  : O	  ja,	  want	  dat	  is	  dan	  ook	  groter	  
74	  : EHO:	  Dit	  getal	  is	  al	  groter	  dan	  650	  
75	  : EHO:	  Dat	  bedoelde	  ik	  met	  opsplitsen	  
76	  : EHO:	  Wat	  ik	  gedaan	  heb	  in	  de	  uitwerking.	  Ik	  heb	  gezegd:	  “nou	  stel	  dat	  het	  eerste	  getal	  6	  is,	  dan	  heb	  ik	  voor	  het	  tweede	  

cijfer	  inderdaad	  5	  mogelijkheden:	  5,	  6,	  7,	  8	  en	  9.	  En	  voor	  het	  laatste	  mag	  het	  alles	  zijn.	  Maar	  als	  het	  eerste	  getal	  cijfer	  
groter	  is	  dan	  de	  6	  (de	  7,	  8	  of	  9),	  dan	  maken	  die	  andere	  helemaal	  niet	  meer	  uit.	  En	  dan	  	  heb	  ik	  hem	  dus	  opgesplitst	  in	  2	  
varianten	  waarvan	  ik	  het	  kan	  uit	  rekenen.	  Dus	  1	  keer	  5	  keer	  8	  	  en	  3	  keer	  8	  keer	  8.	  En	  dit	  stukje	  hier	  [wijst	  naar	  3	  keer	  8	  
keer	  8]	  is	  wat	  jij	  vergeten	  was.	  Dus	  jij	  mist	  nu	  eigenlijk,	  zeg	  maar	  alle	  720,	  730,	  740,	  820,	  830,	  840	  en	  920,	  930,	  940	  die	  mis	  
jij	  allemaal.	  Dat	  is	  wat	  hier	  is	  misgegaan.	  	  

77	  : Ok,	  ja,	  nu	  snap	  ik	  dat	  ook.	  Want	  ik	  heb	  dit	  [wijst	  naar	  kenteken]	  altijd	  ik	  heb	  dit	  de	  hele	  tijd	  heel	  moeilijk	  gevonden,	  met	  die	  
kentekens.	  	  

78	  : EHO:	  Ja,	  wat	  je	  daar	  dus	  doet	  is	  tabelletjes	  maken	  om	  te	  bedenken	  hoe	  het	  zit.	  Ik	  bedoel,	  1e	  getal,	  2e	  getal,	  3e	  getal	  [schrijft	  
dit	  op],	  en	  dan	  gewoon	  gaan	  opschrijven	  wat	  mag	  allemaal.	  
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79	  : Ja.	  	  
80	  : EHO:	  Dat	  helpt	  echt.	  Probeer	  dat	  bij	  een	  vervolg	  te	  onthouden	  misschien.	  	  
81	  : EHO:	  Dan	  bij	  1c,	  daar	  zeg	  je.	  
82	  : Die	  vond	  ik	  heel	  moeilijk.	  Dat	  snap	  ik	  echt	  niet,	  eigenlijk.	  
83	  : EHO:	  Je	  zegt	  daar	  26	  keer	  25	  plus	  25,	  en	  ik	  weet	  niet	  wat	  je	  daar	  nou	  precies	  gedaan	  hebt.	  
84	  : Dat	  weet	  ik	  zelf	  ook	  niet	  volgens	  mij.	  
85	  : Nee	  echt	  niet.	  
86	  : EHO:	  Dat	  was	  meer	  gewoon	  maar	  een	  gok?	  
87	  : Ja.	  
88	  : Nee	  ik	  snap	  dat	  echt..	  kijk	  dan	  heb	  je	  hier	  dus	  met,	  uhm,	  bestaat	  uit	  2	  tot	  6	  zelf	  gekozen	  letters	  en	  dan	  krijg	  je	  de	  hele	  tijd	  

met	  die	  letters.	  Maar	  het	  kunnen	  er	  ook	  2	  zijn,	  maar	  het	  kunnen	  ook	  6	  letters	  zijn	  toch?	  
89	  : EHO:	  Ja	  
90	  : En	  die	  kunnen	  ook	  na,	  na,	  achter	  elkaar	  komen,	  en	  die	  kunnen	  ook	  zo	  los	  achter	  één	  met	  eentje	  er	  tussen	  komen,	  maar	  je	  

mag	  ook	  wel	  dezelfde	  gebruiken	  en	  dan…	  
91	  : EHO:	  Ja	  
92	  : Dat	  weet	  ik	  niet	  
93	  : En	  dan	  raak	  ik	  hier	  een	  beetje	  in	  de	  war	  [maakt	  een	  beweging	  met	  de	  hand	  voor	  het	  voorhoofd]	  
94	  : [lacht]	  
95	  : EHO:	  Wat	  je	  nu	  zegt	  dat	  is	  allemaal	  waar.	  Je	  mag	  kiezen	  tussen	  die	  of	  die	  of	  die	  of	  die	  of	  die	  [wijst	  de	  voorbeelden	  aan].	  Hè,	  

daar	  begon	  je	  mee.	  En	  één	  van	  de	  dingen	  die	  je	  moest	  vragen	  was	  is	  het	  en	  of	  of?	  Als	  het	  “of”	  is,	  is	  het	  een	  kwestie	  van	  
optellen.	  	  

96	  : Hmmhmm	  [bevestigend]	  
97	  : EHO:	  Dus	  eigenlijk	  moet	  ik	  die	  dingen	  uitrekenen	  [wijst	  naar	  de	  varianten]	  en	  dan	  gaan	  optellen.	  	  
98	  : EHO:	  Als	  ik	  alleen	  maar	  eventjes	  kijk	  naar	  die	  van	  twee	  hè.	  
99	  : EHO:	  Hoeveel	  mogelijkheden	  heb	  ik	  om	  2	  letters	  naast	  elkaar	  te	  zetten?	  
100	  : 26,	  of	  ja	  kijk,	  bij	  die	  eerste	  heb,	  ja	  wel,	  26	  en	  26	  
101	  : EHO:	  Dus	  hoe	  reken	  je	  dat	  dan	  uit	  als	  ik	  2	  letters	  achter	  elkaar	  heb?	  
102	  : 26	  keer	  26	  [vragend]	  
103	  : EHO:	  ja.	  En	  hoe	  zou	  ik	  het	  bij	  
104	  : Dan	  heb	  je	  plus	  26	  keer	  26	  keer	  26	  
105	  : EHO:	  Dat	  is	  hem.	  
106	  : Oké.	  
107	  : EHO:	  Wat	  jij	  daar	  net	  zei.	  Die	  dingen	  die	  je	  vertelde	  van	  “je	  moet	  die	  of	  die	  of	  die,	  het	  moet	  allemaal	  door	  elkaar	  zijn,	  

herhaling	  mag”	  dat	  bepaalt	  hoe	  je	  de	  berekening	  moet	  doen.	  En	  die	  vertaling	  moet	  je	  dan	  leggen	  naar	  dat	  sommetje	  toe.	  	  
108	  : [e20	  maakt	  een	  grimas]	  
109	  : EHO:	  Dat	  is	  lastig?	  
110	  : Ja	  [lachend]	  
111	  : Ik	  heb	  het	  denk	  ik	  een	  beetje	  te	  moeilijk	  gemaakt	  voor	  mezelf.	  	  
112	  : EHO:	  Dat	  vermoed	  ik,	  dat	  je	  bij	  deze	  dacht	  dat	  het	  veel	  lastiger	  was.	  Misschien	  ben	  je	  zelfs	  door	  die	  voorbeelden	  een	  beetje	  

in	  de	  war	  geraakt	  
113	  : Ja.	  Ik	  denk	  het	  wel.	  [zachtjes]	  
114	  : Want	  eigenlijk	  als	  je	  het	  nu	  dan	  zo	  ziet,	  dan	  snap	  je	  het	  en	  dan	  denk	  je	  “wat	  dom”.	  
115	  : EHO:	  Nou	  nee	  
116	  : Ja	  toch,	  gewoon	  26	  keer	  26	  plus	  26	  keer	  26	  keer	  26	  	  
117	  : EHO:	  Nou	  ok,	  voor	  een	  volgende	  keer	  doe	  je	  dat	  niet	  meer	  zo.	  
118	  : Nee,	  dat	  doe	  ik	  niet	  meer	  fout.	  
119	  : EHO:	  En	  overigens	  een	  tweede	  keer	  dat	  je	  naar	  zo’n	  proefwerk	  kijkt	  is	  het	  altijd	  makkelijker.	  Je	  hebt	  het	  al	  een	  keer	  gezien,	  

en	  dat	  helpt.	  	  
120	  : EHO:	  Opgave	  1,	  heb	  je	  daar	  nog	  vragen	  over,	  hoe	  je	  dingen	  hoe	  je	  het	  zou	  moeten	  uitrekenen?	  
121	  : Nee.	  	  
122	  : EHO:	  Is	  dat	  nu	  duidelijk?	  
123	  : Ja.	  	  

124	  : EHO:	  Ok,	  dan	  gaan	  we	  naar	  opgave	  3.	  Staat	  onderaan	  op	  deze	  bladzijde.	  A	  was	  gewoon	  goed.	  
125	  : EHO:	  Opgave	  b.	  Daar	  kies	  je	  voor	  nCr,	  9	  nCr	  6.	  Kun	  je	  me	  uitleggen	  waarom?	  
126	  : [e20	  leest	  de	  opgave]	  
127	  : Eerste	  de	  sollicitanten	  met	  universitaire	  opleiding	  	  
128	  : [stilte]	  



Erik	  van	  den	  Hout	  (2047837)	   67	  

129	  : O,	  daar	  maakt	  de	  combinatie	  wel	  wat	  uit	  omdat	  eerst	  de	  sollicitant	  komt	  en	  dan	  pas,	  toch,	  dan	  pas	  de	  HBO.	  Dus	  heb	  ik	  
eigenlijk	  de	  verkeerde…	  gebruikt.	  	  

130	  : EHO:	  Ja,	  het	  is	  inderdaad	  wat	  jij	  zegt.	  	  
131	  : Dan	  had	  ik	  eigenlijk	  die	  nPr	  moeten	  gebruiken.	  
132	  : EHO:	  Het	  is	  precies	  wat	  je	  zegt,	  die	  volgorde.	  
133	  : EHO:	  Wat	  ik	  bijzonder	  vindt,	  want	  veel	  leerlingen	  hebben	  dit	  met	  die	  combinatie	  gedaan,	  	  terwijl	  hier	  [wijst	  naar	  het	  

woord	  ‘volgorde’	  in	  de	  vraag]	  staat	  het	  gewoon.	  Het	  woordje	  volgorde	  is	  eigenlijk	  een	  directe	  hint	  naar	  het	  antwoord.	  
134	  : Daarom	  heb	  ik	  dat	  hier	  ook…	  
135	  : EHO:	  Overal	  heb	  je	  die	  nCr,	  je	  hebt	  overal	  die	  verkeerde	  keuze	  gemaakt,	  zeg	  maar.	  	  
136	  : Ja	  
137	  : EHO:	  Alleen	  wat	  ik	  bijzonder	  vond,	  dat	  je	  dat	  koppelt	  dan	  met	  die	  3!,	  3	  keer	  2	  keer	  1,	  dat	  zijn	  die	  laatste	  3.	  Want	  daar	  heb	  

je	  dan	  dus	  wel	  het	  idee	  dat	  volgorde	  belangrijk	  is.	  
138	  : Ja.	  
139	  : EHO:	  Maar	  je	  weet	  niet	  meer	  waarom?	  
140	  : [stilte.	  e20	  schudt	  nee]	  
141	  : Nee,	  omdat	  je,	  ja,	  nee.	  
142	  : EHO:	  Dat	  is	  jammer.	  
143	  : EHO:	  Waarom	  kies	  je	  overigens	  voor	  9	  nCr	  6	  
144	  : Omdat	  het	  in	  totaal	  9	  sollicitanten	  zijn	  ennnn	  	  
145	  : EHO:	  Ok.	  	  
146	  : [kijkt	  naar	  opgaven]	  
147	  : even	  kijken.	  	  
148	  : [stilte]	  
149	  : EHO:	  Maar	  mag	  je	  willekeurig	  6	  mensen	  kiezen	  uit	  die	  9?	  
150	  : Nee	  dus	  [heel	  zacht	  en	  weifelend]	  
151	  : Nee,	  want	  dat	  zijn	  uh,	  die	  universiteiten,	  die	  6	  
152	  : EHO:	  Dus	  in	  plaats	  van	  dat	  je	  die	  9.	  Wat	  ik	  niet	  gezien	  heb	  bij	  deze,	  wat	  bij	  dit	  soort	  dingetjes	  vaak	  helpt	  is	  om	  te	  bedenken	  

hoe	  ziet	  het	  er	  uit.	  	  
153	  : EHO:	  Eerst	  de	  universiteit	  zeiden	  ze.	  Dus	  6	  mensen,	  1,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6	  met	  universiteit	  [schrijft	  6	  keer	  de	  letter	  U]	  
154	  : EHO:	  en	  daarna	  de	  3	  met	  hbo	  [schrijft	  3	  keer	  de	  letter	  H]	  
155	  : EHO:	  Kijk,	  en	  nu	  zie	  je	  meteen,	  de	  volgorde	  is	  belangrijk.	  Hoeveel	  mogelijkheden	  heb	  ik	  hier	  [wijst	  naar	  de	  letters	  U],	  dus	  6	  

maal	  5	  maal	  4	  maal	  3	  maal	  2	  maal	  1.	  Dat	  is	  de	  manier	  waarop	  je	  die	  oplost.	  
156	  : EHO:	  En	  dit	  eventjes	  opschrijven,	  zo’n	  lijstje	  met	  wat	  zijn	  de	  mogelijkheden.	  Dat	  helpt	  je	  om	  te	  laten	  zien	  hoe.	  Dat	  is	  iets	  

voor	  een	  volgend	  hoofdstuk,	  denk	  ik.	  	  
157	  : Yes	  
158	  : EHO:	  Dan	  snap	  ik	  wel	  waar.	  Je	  hebt	  hier	  dus	  waarschijnlijk	  alleen	  die	  misser	  gemaakt	  met	  betrekking	  tot	  de	  volgorde,	  dat	  

die	  wel	  belangrijk	  is.	  	  
159	  : [e20	  knikt	  ja]	  
160	  : EHO:	  Maar	  bij	  opgave	  a	  niet.	  Daar	  heb	  je	  wel	  meteen	  door	  dat	  die	  volgorde	  belangrijk	  is.	  	  
161	  : Ja.	  	  
162	  : EHO:	  Wat	  is	  nou	  het	  verschil,	  voor	  jou,	  tussen	  opgave	  a	  en	  opgave	  b.	  Want	  dat	  vind	  ik	  dan	  interessant.	  	  
163	  : Nou,	  omdat,	  daar	  die	  man	  en	  die	  vrouw	  komen	  om	  de	  beurt	  aan	  de	  beurt,	  en	  je	  hebt	  5	  mannen	  en	  4	  vrouwen,	  en	  dan	  weet	  

je	  dus	  dat	  dat	  moet	  gaan	  gebruiken	  [wijst	  naar	  het	  antwoord]	  
164	  : Want	  het	  is	  de	  hele	  tijd	  zo	  om	  en	  om.	  
165	  : Je	  hebt	  5	  mannen	  en	  4	  vrouwen.	  
166	  : 5	  heb	  je	  dan,	  en	  4	  vrouwen	  nog	  en	  daar	  heb	  je	  weer	  4	  mannen	  	  en	  dan	  heb	  je	  nog	  3	  vrouwen	  en	  zo	  dat	  is	  wel	  makkelijker	  
167	  : EHO:	  Dat	  is	  makkelijker	  dan	  deze	  [wijst	  naar	  b]	  
168	  : Ja.	  
169	  : EHO:	  ok.	  	  
170	  : Vind	  ik	  wel.	  
171	  : EHO:	  Want	  eigenlijk	  wat	  je	  nu	  in	  je	  hoofd	  doet	  hè,	  is	  het	  zelfde	  als	  wat	  ik	  net	  deed	  met	  het	  opschrijven	  van	  die	  universiteit	  

en	  die	  hbo	  [wijst	  naar	  UUUUUUHHH].	  	  
172	  : [knik	  ja]	  
173	  : EHO:	  Dus	  je	  hebt	  daar	  ook	  die	  manier	  waarop	  je	  het	  zou	  oplossen	  die	  zit	  wel	  in	  je	  hoofd.	  
174	  : Ja	  
175	  : EHO:	  Alleen	  zou	  je	  hem	  bij	  die	  andere,	  b,	  c	  en	  d,	  eigenlijk	  ook	  moeten	  toepassen.	  En	  misschien	  ook	  opschrijven.	  	  
176	  : [knikt	  ja]	  
177	  : EHO:	  Wat	  ik	  met	  deze	  [wijst	  naar	  opgave	  a]	  gedaan	  heb,	  bijvoorbeeld,	  is	  echt	  opschrijven	  MVMVMVMVM	  
178	  : Klopt	  
179	  : EHO:	  Het	  is	  een	  manier	  om	  	  
180	  : Ja,	  ik	  moet	  daar	  misschien	  eens	  een	  beetje	  op	  gaan	  oefenen.	  Echt	  van	  zo’n	  dingetjes	  er	  bij	  gaan	  gebruiken	  als	  ik	  een	  som	  uit	  

reken.	  	  
181	  : Want	  iedere	  keer	  doordat	  ik	  dat	  niet	  opschrijf	  maak	  ik	  fouten	  in	  zo’n	  som.	  
182	  : Eigenlijk	  
183	  : EHO:	  Daar	  lijkt	  het	  wel	  op.	  Want	  ik	  heb	  wel	  het	  gevoel	  dat	  als	  je	  het	  zo	  vertelt	  dat	  je	  er	  wel	  uit	  was	  gekomen,	  als	  je	  dat	  

soort	  tekeningetjes	  had	  gemaakt.	  	  
184	  : Eigenlijk	  wel	  ja.	  	  
185	  : EHO:	  Dus	  voor	  en,	  wederom,	  voor	  een	  volgende	  keer	  echt	  eventjes	  meenemen.	  	  
186	  : EHO:	  En	  als	  je	  zegt	  van	  ik	  vind	  dat	  onhandig	  om	  dat	  hier	  te	  doen,	  pak	  gewoon	  een	  tweede	  blaadje	  wat	  je	  als	  een	  soort	  van	  

kladblaadje	  kunt	  gebruiken,	  waar	  je	  op	  kunt	  schetsen.	  
187	  : [knikt	  ja]	  
188	  : EHO:	  Desnoods	  lever	  je	  dat	  nog	  apart	  erbij	  in,	  dat	  maakt	  me	  niet	  uit.	  	  
189	  : EHO:	  Ok.	  Dat	  is	  voor	  mij	  opgave	  3	  wel	  duidelijk	  .	  Wil	  je	  nog	  even	  bespreken	  wat	  de	  juiste	  antwoorden	  zouden	  zijn?	  
190	  : Ja	  graag.	  	  
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191	  : EHO:	  Die	  opgave	  2	  hadden	  we	  net	  gedaan,	  dat	  is	  deze	  [wijst	  naar	  de	  uitwerking]	  
192	  : EHO:	  Maar	  die	  volgende	  opgave	  daar	  staat	  “eerst	  de	  vrouwen	  met	  een	  universitaire	  opleiding,	  daarna	  de	  mannen	  met	  een	  

universitaire	  opleiding”	  en	  dan	  de	  laatste	  drie	  .	  	  
193	  : EHO:	  Wat	  ik	  hier	  gedaan	  heb	  is	  dat	  ik	  vrouw	  universiteit	  vrouw	  universiteit	  vrouw	  universiteit,	  man	  universiteit,	  man	  

universiteit,	  man	  universiteit,	  en	  dan	  hbo.	  En	  dan	  zie	  ik	  dat	  ik	  3	  mogelijkheden	  [wijst	  naar	  VU],	  3	  mogelijkheden	  [wijst	  
naar	  MU]	  3	  mogelijkheden	  [wijst	  naar	  hbo],	  en	  de	  bereken	  wordt	  3	  faculteit	  keer	  3	  faculteit	  keer	  3	  faculteit.	  	  

194	  : [knikt	  bevestigend]	  
195	  : EHO:	  En	  bij	  die	  laatste:	  “twee	  mannen	  met	  hbo	  het	  laatst”	  	  
196	  : EHO:	  Nou,	  MH,	  MH	  als	  laatste	  en	  daarvoor	  maakt	  het	  me	  allemaal	  niets	  uit.	  Nou	  daarvoor	  dat	  zijn	  7	  mensen,	  dus	  7	  faculteit	  

keer	  2	  faculteit,	  dat	  is	  het	  aantal	  volgordes,	  7	  keer	  6	  keer	  5	  enzovoort	  
197	  : EHO:	  Dus	  door	  tekeningetjes	  te	  maken,	  dat	  helpt	  
198	  : Dan	  is	  het	  een	  stuk	  overzichtelijker.	  
199	  : EHO:	  Wat	  ik	  zo	  mooi	  vind	  is	  dat	  je	  dat	  bij	  opgave	  a	  wel	  doet,	  en	  bij	  die	  andere.	  Tenminste	  bij	  a	  doe	  je	  het	  uit	  je	  hoofd,	  en	  

misschien	  omdat	  a	  wat	  overzichtelijker	  is	  lukt	  het	  uit	  je	  hoofd.	  Zou	  dat	  kunnen?	  
200	  : Ja.	  	  

201	  : EHO:	  Ok,	  dan	  schuiven	  we	  door	  naar	  opgave	  4	  
202	  : EHO:	  Daar	  zeg	  je	  25	  tot	  de	  macht	  4.	  Kun	  je	  me	  uitleggen	  waarom	  je	  dat	  doet?	  
203	  : [e20	  leest	  de	  opgave]	  
204	  : Dit	  vond	  ik	  echt	  een	  stomme,	  stomme	  rotvraag.	  
205	  : EHO:	  Waarom?	  
206	  : Omdat	  ik	  hem	  niet	  helemaal	  snapte.	  Ik	  weet	  niet.	  Ik	  zat	  de	  hele	  tijd	  hier	  aan	  te	  denken	  [wijst	  naar	  het	  voorbeeld]	  terwijl	  ik	  

dat	  eigenlijk	  niet	  had	  moeten	  doen.	  	  
207	  : EHO:	  Dat	  is	  wederom	  dus,	  net	  als	  bij	  opgave	  a,	  dat	  je	  in	  de	  war	  raakt	  vanwege	  het	  voorbeeld.	  	  
208	  : Ja.	  	  
209	  : EHO:	  Terwijl	  wij	  zo’n	  voorbeeld	  er	  natuurlijk	  bij	  zetten	  om	  het	  duidelijker	  te	  maken.	  
210	  : Makkelijker	  [lacht]	  
211	  : EHO:	  Wat	  vind	  je	  verwarrend	  aan	  het	  voorbeeld?	  
212	  : Ik	  zat	  de	  hele	  tijd	  te	  denken:	  dan	  heb	  je	  die	  5	  die	  8	  die	  22	  en	  die	  24,	  maar	  is	  dat	  dan	  die	  5	  los	  en	  die	  8	  los,	  of	  als	  je	  dan	  ook	  

15	  hebt	  telt	  het	  dan,	  doet	  die,	  telt	  dat	  huis	  dan	  ook	  niet	  mee	  of	  zo.	  
213	  : Zo	  dacht	  ik	  [lachend]	  
214	  : Maar	  dat	  ik,	  kan	  niet	  
215	  : Want	  het	  zijn	  gewoon	  alleen	  5,	  8	  22,	  24,	  zijn	  gewoon	  voorbeelden	  
216	  : Het	  zijn	  maar	  4	  huizen	  waar	  dan	  niemand	  thuis	  is,	  op	  dat	  moment	  
217	  : EHO:	  Op	  dat	  moment	  en	  bij	  de	  andere	  wel.	  Dit	  was	  inderdaad	  niets	  meer	  dan	  een	  voorbeeld	  om	  aan	  te	  geven	  wat	  het	  is.	  
218	  : EHO:	  Als	  je	  dan	  kijkt	  bij	  opgave	  a	  hè	  
219	  : EHO:	  Daar	  zeg	  je	  op	  een	  gegeven	  moment	  25	  tot	  de	  macht	  4.	  Die	  25	  daar	  heb	  je	  gekozen	  voor	  het	  aantal	  huizen	  denk	  ik.	  En	  

die	  4	  dan?	  
220	  : [lacht	  en	  wijst	  naar	  het	  voorbeeld]	  
221	  : EHO:	  Dat	  zijn	  die	  vier	  huizen?	  Ah,	  ok.	  	  
222	  : EHO:	  Zou	  je	  nu	  kunnen	  bedenken	  wat	  het	  juiste	  antwoord	  zou	  moeten	  zijn?	  
223	  : [stilte,	  staart	  naar	  opgave]	  
224	  : EHO:	  Hoeveel	  mogelijkheden	  heb	  ik	  bij	  elk	  huis?	  
225	  : [stilte,	  fronsend]	  
226	  : Als	  je	  bij	  één	  huis	  komt	  dan	  is	  het	  of	  die	  zijn	  niet	  thuis	  of	  die	  zijn	  wel	  thuis.	  
227	  : EHO:	  Ja,	  dus	  hoeveel	  mogelijkheden	  zijn	  dat?	  
228	  : Dus	  dan	  wordt	  het	  25	  tot	  de	  tweede?	  
229	  : EHO:	  Omdraaien	  
230	  : 2	  tot	  de	  macht	  25?	  
231	  : EHO:	  Bij	  het	  eerste	  huis	  zijn	  er	  twee	  mogelijkheden,	  bij	  het	  volgende	  huis	  zijn	  er	  twee	  mogelijkheden,	  dus	  2	  keer	  2	  keer	  2	  

keer	  2	  keer	  2	  keer	  2	  …	  
232	  : Ja.	  Een	  beetje	  stom.	  	  
233	  : EHO:	  Nou,	  nee	  niet	  stom,	  maar	  ik	  denk	  dat	  omdat	  je	  hier	  dus	  in	  de	  war	  geraakt	  bent,	  heeft	  dat,	  zorgt	  er	  voor	  dat	  je	  er	  ook	  

niet	  uit	  komt.	  Dat	  snap	  ik	  wel.	  Ok.	  	  
234	  : EHO:	  Bij	  opgave	  b	  gaat	  het	  goed,	  hè?	  
235	  : Hmmhmm	  
236	  : EHO:	  Bij	  precies	  20	  huizen	  bewoners	  aantreffen,	  heb	  je	  netjes	  gezegd	  ik	  kies	  20	  huizen	  uit	  die	  25	  waar	  iemand	  thuis	  is	  en	  

dan	  ben	  ik	  klaar.	  Dus	  dat	  is	  goed.	  	  
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237	  : EHO:	  Die	  opgave	  c	  gaat	  ook	  helemaal	  goed.	  En	  dat	  was	  best	  een	  lastige	  opgave,	  die	  is	  door	  heel	  veel	  leerlingen	  niet	  goed	  
gemaakt	  overigens.	  	  

238	  : EHO:	  En	  dan	  bij	  opgave	  d	  raak	  je	  een	  beetje	  in	  de	  war.	  Maar	  dat	  snap	  ik	  niet	  helemaal,	  wat	  je	  doet.	  Want	  ik	  zie	  hier	  dat	  je	  
11	  van	  de	  25	  kiest	  voor	  die	  1,	  2,	  3,	  4,5	  en	  dan	  20	  t/m	  25.	  En	  dan	  snap	  ik	  het	  niet	  meer.	  Dan	  doe	  je	  25	  nCr	  11.	  Waar	  komt	  die	  
vandaan?	  

239	  : [kijkt	  naar	  eigen	  uitwerking]	  
240	  : [kijkt	  naar	  opgave]	  
241	  : Ja	  dat,	  ik	  denk	  dat	  ik	  gewoon	  	  
242	  : Nee	  volgens	  mij	  ik	  had	  die	  volgens	  mij	  eerst	  open	  gelaten.	  Dus	  ik	  denk	  dat	  ik	  op	  het	  laatste	  zoiets	  had	  van	  ik	  zie	  het	  niet	  

dan	  schrijf	  ik	  maar	  op	  25	  nCr	  11	  
243	  : EHO:	  Ok,	  maar	  je	  bent	  wel	  begonnen	  met	  die	  huisnummers	  op	  te	  schrijven	  hier.	  Kun	  je	  me	  uitleggen	  waarom	  je	  dat	  gedaan	  

hebt?	  
244	  : Ja,	  omdat	  die	  zijn	  de	  huizen	  waar	  iemand	  thuis	  is.	  
245	  : EHO:	  Ok.	  	  
246	  : EHO:	  Dus	  hoeveel	  mogelijkheden	  heb	  je	  bij	  die	  huizen?	  
247	  : 5	  en	  5	  is	  10,	  nee	  11,	  toch?	  
248	  : EHO:	  11	  huizen,	  waar	  altijd	  iemand	  thuis	  is.	  	  
249	  : Ja.	  	  
250	  : EHO:	  Dus	  dan	  is	  er	  eigenlijk	  maar	  1	  keuzemogelijkheid,	  namelijk	  je	  bent	  thuis.	  
251	  : Hmmhmm	  [bevestigend]	  
252	  : EHO:	  Hoeveel	  huizen	  heb	  je	  dan	  nog	  over?	  
253	  : Nog	  14	  
254	  : EHO:	  En	  hoeveel	  mogelijkheden	  heb	  je	  bij	  elk	  van	  die	  huizen?	  
255	  : Ook	  1,	  want	  die	  zijn	  niet	  thuis.	  Of	  ja	  nee,	  dat	  weet	  je	  niet,	  want	  daar	  is	  die	  niet	  geweest.	  Of	  ja,	  kun	  je	  nog	  kiezen	  tussen	  2,	  

dan	  blijkbaar?	  
256	  : EHO:	  Ja.	  	  
257	  : EHO:	  Dat	  komt	  door	  dit	  hier:	  “in	  elk	  geval”.	  Dus	  alleen	  voor	  die	  huizen	  weten	  we	  het	  zeker,	  voor	  die	  andere	  huizen	  weten	  

we	  het	  nog	  niet.	  Dus	  hoe	  zou	  je	  dat	  dan	  uitrekenen?	  
258	  : [stilte]	  
259	  : In	  elk	  geval	  iets	  van	  2	  tot	  de	  macht	  14.	  
260	  : EHO:	  Ja,	  dat	  is	  het.	  	  
261	  : EHO:	  Maar	  die	  had	  je	  overgeslagen	  in	  het	  begin	  zei	  je	  
262	  : Ja,	  die	  had	  ik	  opengelaten,	  en	  toen	  heb	  ik	  me	  er	  denk	  ik	  makkelijk	  van	  af	  gemaakt	  omdat	  ik	  het	  niet	  zag.	  	  
263	  : EHO:	  Misschien	  ook	  op	  het	  laatste	  moment	  van	  het	  proefwerk,	  dat	  er	  niet	  veel	  tijd	  over	  was?	  
264	  : Ja,	  en	  ik	  had	  het	  tot	  hier	  zo,	  en	  ik	  stond	  er	  van	  te	  kijken	  dat	  ik	  hier	  punten	  voor	  had	  gehaald	  [wijst	  naar	  de	  laatste	  opgave]	  
265	  : EHO:	  Nou,	  daar	  komen	  we	  zo	  op,	  op	  die	  opgave.	  Je	  was	  een	  van	  de	  weinigen	  die	  die	  goed	  had.	  	  

266	  : EHO:	  Dan	  gaan	  we	  door	  naar,	  opgave	  5	  slaan	  we	  heel	  even	  over,	  gaan	  we	  door	  naar	  opgave	  6.	  
267	  : EHO:	  Het	  gaat	  eigenlijk	  ook	  wel	  ok.	  O	  ja.	  Bij	  opgave	  c,	  daar	  heb	  je	  staan…	  Dan	  hebben	  we	  dat	  “in	  elke	  rij	  hebben	  alle	  hokjes	  

dezelfde	  kleur”.	  En	  dan	  doe	  jij	  4	  keer	  3	  tot	  de	  vierde.	  Ik	  weet	  niet	  goed	  waarom	  je	  jouw	  antwoord	  nu	  vermenigvuldigt	  met	  
4.	  Kijk	  die	  3	  tot	  de	  vierde	  .	  Die	  snap	  ik	  denk	  ik.	  	  

268	  : Ja	  
269	  : EHO:	  Want?	  
270	  : Het	  drie	  kleuren	  zijn	  en	  4	  hokjes.	  
271	  : Maar	  ik	  had	  dus	  denk	  ik	  vier	  gedaan	  omdat	  je	  hier	  zo	  vier	  hebt	  [wijst	  de	  eerste	  kolom	  aan]	  en	  dan	  heb	  je	  hier	  4	  maal	  3	  tot	  

de	  vierde.	  	  
272	  : EHO:	  Ah,	  zo.	  	  
273	  : Ik	  had	  die	  4	  weg	  moeten	  laten,	  of	  niet?	  
274	  : EHO:	  Ja.	  	  O,	  maar	  jij	  hebt	  dat	  met,	  je	  hebt	  3	  tot	  de	  4e	  gedaan	  omdat	  je	  hebt	  gezegd	  van	  ik	  heb	  4	  hokjes	  
275	  : 4	  over	  de	  lengte,	  4	  over	  de	  breedte	  
276	  : EHO:	  Ok,	  maar	  als	  we	  dan	  even	  terugkijken	  naar	  de	  vraag	  hè?	  Dan	  zeg	  jij	  dus,	  voor	  die	  eerste,	  hoeveel	  mogelijkheden	  [wijst	  

hokje	  linksboven	  aan]	  
277	  : Gewoon	  3	  
278	  : EHO:	  3	  kleuren	  [wijst	  volgende	  hokje	  aan]	  hoeveel.	  
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279	  : 3	  
280	  : EHO:	  Heb	  ik	  hier	  dan	  echt	  3	  mogelijkheden?	  
281	  : Daar	  heb	  je	  dan	  toch	  ook	  3	  mogelijkheden,	  want	  1	  rij	  is	  de	  zelfde	  kleur.	  	  
282	  : EHO:	  Ja	  de	  hele	  rij	  is	  de	  zelfde	  kleur.	  Dus	  als	  ik	  hier	  [eerste	  hokje]	  eenmaal	  zwart	  heb	  gekozen,	  welke	  kleur	  moet	  dit	  

[tweede	  hokje]	  dan	  zijn.	  
283	  : O	  ja,	  1,	  je	  hebt	  dan	  alleen	  zwart	  nog.	  
284	  : EHO:	  Dus	  3,	  1,	  1,	  1	  [wijst	  de	  hokjes	  op	  de	  bovenste	  rij	  aan]	  
285	  : EHO:	  en	  dan	  hier	  weer	  3	  [eerste	  hokje,	  tweede	  rij]	  
286	  : EHO:	  1	  1	  1	  [wijst	  het	  2e,	  3e	  en	  4e	  hokje	  op	  de	  tweede	  rij	  aan]	  
287	  : EHO:	  Hier	  weer	  3,	  1,	  1,	  1	  [derde	  rij	  ],	  hier	  weer	  3,	  1,	  1,	  1	  [vierde	  rij]	  
288	  : EHO:	  Dus	  daar	  was	  die	  3	  tot	  de	  4e	  in	  mijn	  ogen	  vandaan	  gekomen.	  Voor	  elke	  rij	  moet	  je	  één	  kleur	  kiezen.	  
289	  : Ja.	  	  
290	  : EHO:	  Dus	  jouw	  redenering	  was	  heel	  even	  iets	  anders.	  En	  daarom	  is	  het	  antwoord	  dus	  alleen	  maar	  3	  tot	  de	  4e	  .	  	  Want	  je	  

moet	  hier	  een	  kleur	  kiezen	  hier	  een	  kleur	  kiezen,	  hier	  een	  kleur	  kiezen	  en	  hier	  een	  kleur	  [wijst	  de	  rijen	  aan],	  en	  dan	  ben	  je	  
klaar.	  	  

291	  : Ja.	  
292	  : EHO:	  Ok.	  Bij	  d	  daar	  zeg	  je	  2	  grijs	  14	  zwart	  en	  wit	  en	  vervolgens	  kies	  je	  er	  2	  uit	  14,	  14	  boven	  2,	  en	  dat	  vermenigvuldig	  je	  

vervolgens	  met	  2,	  en	  dat	  snap	  ik	  niet.	  	  
293	  : [leest	  de	  opgave]	  
294	  : Uhm,	  nou	  ja,	  16	  blokjes.	  En	  als	  je	  twee	  grijs	  hebt	  dan	  is	  de	  rest	  een	  andere	  kleur,	  dus	  dat	  zijn	  er	  14	  die	  zijn	  dan	  zwart	  en	  

wit.	  Dan	  heb	  je	  die	  2	  grijze,	  en	  dan	  uhm	  
295	  : [stilte]	  
296	  : Die	  twee	  grijze	  maakt	  niet	  echt	  uit	  welke	  dat	  dat	  zijn	  van	  die	  16.	  	  
297	  : EHO:	  Maar	  het	  is	  toch	  een	  andere	  code	  als	  ik	  die	  twee	  grijs	  neem,	  dan	  als	  ik	  die	  twee	  grijs	  neem.	  Dat	  zijn	  toch	  verschillende	  

codes?	  
298	  : Ja,	  maar	  ik	  had	  ook	  niet	  	  
299	  : Door	  14	  moeten	  doen	  merk	  ik	  nu	  eigenlijk.	  14	  zoveel,	  want	  het	  zijn	  er	  nog	  altijd	  gewoon	  16.	  
300	  : EHO:	  Je	  moet	  er	  inderdaad	  2	  kiezen	  uit	  die	  16.	  Dus	  ik	  moet	  nu	  ergens	  2	  hokjes	  kiezen,	  die	  worden	  grijs.	  Dat	  is	  die	  16	  boven	  

2.	  
301	  : EHO:	  En	  daar	  heb	  ik	  nog	  14	  hokjes	  over,	  dat	  zeg	  je	  ook,	  Hoeveel	  mogelijkheden	  heb	  ik	  voor	  die	  14,	  2,	  dus	  2	  tot	  de	  macht	  

14.	  	  
302	  : EHO:	  Dat	  is	  de	  berekening	  die	  hier	  staat.	  
303	  : EHO:	  Dus	  dit	  stukje	  is	  het	  kiezen	  van	  de	  twee	  grijze	  [wijst	  naar	  combinatie	  in	  berekening].	  Welke	  twee	  dat	  zijn.	  
304	  : EHO:	  En	  voor	  de	  andere	  kan	  ik	  telkens	  uit	  2	  kleuren	  kiezen	  :	  2	  tot	  de	  14e	  [wijst	  aan]	  
305	  : EHO:	  Dit	  was	  wel	  een	  hele	  lastige	  hoor.	  Door	  bijna	  geen	  leerlingen	  goed	  gedaan.	  En	  wij	  hadden	  hem	  in	  eerste	  instantie	  ook	  

fout	  zelfs.	  Wij	  waren	  die	  16	  boven	  2	  ook	  vergeten.	  	  
306	  : [lacht]	  

307	  : EHO:	  Opgave	  7,	  die	  gaat	  dan	  ook	  weer	  goed.	  	  
308	  : EHO:	  Opgave	  7c	  snap	  ik	  dan	  weer	  heel	  even	  niet,	  maar	  die	  is	  verglijkbaar	  met	  de	  opgave	  van	  het	  kenteken.	  
309	  : Ja.	  	  
310	  : EHO:	  Wat	  ik	  daar	  gedaan	  heb,	  en	  ik	  denk	  dat	  je	  daar	  hetzelfde	  gedaan	  hebt	  als	  
311	  : EHO:	  Je	  bent	  hier	  weer	  gaan	  tellen	  vanaf	  2	  en	  toen	  vanaf	  die	  7	  
312	  : Ja.	  	  
313	  : EHO:	  Ok.	  Dat	  is	  het	  zelfde	  als	  bij	  opgave	  1	  
314	  : De	  zelfde	  fout	  ja	  
315	  : EHO:	  In	  de	  uitwerkingen	  zie	  je	  dat	  ik	  echt	  een	  tabelletje	  heb	  gemaakt.	  	  
316	  : Ja.	  
317	  : EHO:	  Eerste	  getal	  kan	  ik	  een	  2	  kiezen.	  Dan	  moet	  het	  [2e	  getal]	  een	  7	  of	  een	  8	  zijn,	  en	  daarna	  maakt	  het	  niet	  meer	  uit.	  	  
318	  : EHO:	  Als	  ik	  een	  3	  of	  een	  4	  heb,	  dan	  maakt	  het	  helemaal	  niet	  meer	  uit,	  wat	  erna	  nog	  tussen	  zit.	  	  
319	  : EHO:	  En	  bij	  een	  5,	  moet	  het	  een	  2	  of	  een	  3	  zijn	  ,	  en	  daarna	  maakt	  het	  niet	  meer	  uit.	  	  
320	  : EHO:	  Die	  drie	  mogelijkheden	  kan	  ik	  uitrekenen.	  En	  dat	  zijn	  die	  OF	  die	  OF	  die	  [wijst	  antwoorden	  aan],	  dus	  ik	  moet	  ze	  bij	  

elkaar	  optellen	  
321	  : Ja.	  	  
322	  : EHO:	  Ook	  hiervoor	  geldt	  denk	  ik	  weer	  echt	  zo’n	  schemaatje	  maken.	  	  
323	  : Ja.	  
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324	  : EHO:	  Dan	  was	  je	  er	  wel	  uitgekomen	  denk	  ik.	  	  

325	  : EHO:	  En	  die	  opgave	  8,	  wat	  je	  hier	  gedaan	  hebt,	  zo	  gestructureerd	  opschrijven	  dat	  is	  precies	  wat	  het	  doel	  is	  van	  deze	  
opgave.	  Dit	  kan	  op	  geen	  enkele	  andere	  manier.	  

326	  : Maar	  ik	  dacht	  ook,	  ja,	  ik	  ga	  dat	  eens	  opschrijven,	  en	  dan…kom	  ik	  er	  wel	  uit	  denk	  ik.	  	  
327	  : EHO:	  Dat	  is	  het	  ook.	  En	  dat	  heeft	  bijna	  niemand	  gedaan.	  Dus	  daar	  heb	  je,	  ja,	  echt	  precies	  gedaan	  wat	  er	  moest	  gebeuren.	  	  
328	  : [knikt	  instemmend]	  
329	  : Eerst	  was	  ik	  hier	  eens	  zo	  aan	  het	  kijken	  [wijst	  naar	  het	  doorgestreepte	  gedeelte]	  en	  toen	  dacht	  ik	  dit	  moet	  ik	  niet	  zo	  

opschrijven.	  Toen	  ging	  ik	  dat	  zo	  proberen,	  zo	  [wijst	  naar	  de	  berekening].	  Toen	  kwam	  het	  wel	  uit	  
330	  : EHO:	  Als	  je	  nou	  terugkijkt	  op	  die	  lessen	  die	  we	  gehad	  hebben	  over	  dat	  hoofdstuk	  3,	  dat	  tellen.	  	  We	  zijn	  begonnen	  met	  de	  

les	  over	  het	  schilderij	  van	  Mondriaan.	  Daarna	  hebben	  we	  een	  les	  gedaan	  met	  een	  aantal	  andere	  opgaven,	  na	  de	  
kerstvakantie	  heb	  ik	  een	  korte	  presentatie	  gegeven	  waarin	  ik	  alles	  samengevat	  heb,	  en	  daarna	  heb	  je	  nog	  een	  keer	  een	  les	  
gehad	  met	  allemaal	  opgaven	  die	  je	  moest	  maken.	  Sommige	  op	  de	  computer,	  en	  andere	  gewoon	  los.	  

331	  : EHO:	  Hoe	  vond	  je	  die	  lessenreeks?	  
332	  : Ik	  vond	  dat	  wel	  fijn	  werken.	  En	  daardoor	  snapte,	  jaja,	  daardoor	  snapte	  ik	  het	  wel	  eigenlijk.	  	  
333	  : En	  ook	  met	  die	  samenvatting,	  die	  presentatie	  zo,	  dat	  was	  echt	  wel	  fijn.	  	  
334	  : EHO:	  Hoe	  vond	  je	  dat	  om,	  zeg	  maar,	  in	  die	  eerste	  les	  direct	  aan	  de	  gang	  te	  gaan	  met	  een	  opgave,	  in	  plaats	  van	  eerst	  wat	  

uitleg	  te	  krijgen?	  Hoe	  werkte	  dat?	  
335	  : Nou	  ik	  vind	  dat	  wel	  eerst,	  ik	  vind	  dat	  wel	  fijn	  als	  je	  het	  eerst	  zelf	  een	  beetje	  uit	  moet	  zoeken,	  en	  dat	  je	  daarna,	  zeg	  maar,	  

uitleg	  krijgt,	  en	  dat	  je	  dan	  ook	  wordt	  gezegd	  “dit	  en	  dat	  heb	  je	  fout	  gedaan.”	  Want	  dan	  kun	  je	  dat	  ook	  weer	  gelijk	  
verbeteren.	  	  

336	  : Dat	  je	  eerst	  zelf	  een	  beetje	  na	  moet	  denken	  van	  wat	  moet	  je	  hier	  doen.	  
337	  : EHO:	  Stel	  dat	  ik	  dat	  stukje	  met	  uitleg	  er	  niet	  tussen	  had	  gedaan.	  Was	  het	  dan	  nog	  gelukt	  met	  dit	  hoofdstuk?	  
338	  : [fronst]	  Ja,	  weet	  ik	  niet.	  	  Ik	  denk	  het	  niet	  [twijfelend]	  
339	  : EHO:	  Stel	  nu	  hè,	  dat	  ik	  volgend	  jaar	  dit	  hoofdstuk	  weer	  moet	  geven.	  Wat	  zou	  ik	  dan	  zeker	  weer	  op	  dezelfde	  manier	  moeten	  

doen	  als	  dit	  jaar,	  en	  wat	  zou	  ik	  zeker	  moeten	  veranderen?	  
340	  : Zeker	  zo’n	  opdrachten	  met	  dat	  van	  Mondriaan.	  Dat	  is	  wel	  fijn,	  dat	  zorgde	  dat	  je	  dit	  beter	  snapt	  [wijst	  naar	  de	  opgave	  van	  

met	  code].	  
341	  : EHO:	  Ja.	  
342	  : En	  dat	  met	  die	  nCr,	  nPr.	  Dat	  was	  ook	  heel	  fijn	  om	  te	  doen.	  Met	  die	  laptop	  zo.	  Dat	  was	  wel	  fijn,	  vond	  ik.	  	  
343	  : Maar	  ik	  snapte	  het	  toen	  ook	  echt	  wel.	  	  
344	  : EHO:	  Ok.	  Wat	  moet	  ik	  zeker	  veranderen?	  
345	  : Uhm…	  ik	  vind	  het	  zo	  wel	  fijn,	  eigenlijk.	  Ik	  vind	  het	  zo	  prima.	  	  
346	  : [EHO	  sluit	  interview	  af,	  en	  bespreekt	  de	  twee	  opgaven	  over	  de	  andere	  hoofdstukken	  met	  e20]	  
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Bijlage	  G	   Resultaten	  enquête	  beleving	  lessenreeks	  
G.1	  Afname	  van	  de	  enquête	  
De	  enquête	  is	  afgenomen	  in	  mijn	  cluster,	  via	  de	  elektronische	  leeromgeving.	  Deelname	  aan	  de	  
enquête	  was	  niet	  verplicht	  noch	  anoniem.	  Van	  de	  29	  leerlingen	  zijn	  er	  12	  die	  de	  enquête	  hebben	  
ingevuld	  (41,4%).	  

G.2	  Antwoorden17	  
De	  lessen	  bij	  het	  hoofdstuk	  kun	  je	  opdelen	  in	  verschillende	  onderdelen.	  Kun	  je	  per	  onderdeel	  
aangeven	  hoe	  je	  het	  waardeert?	  

	   Onvoldoende	   Kan	  beter	   Voldoende	   Goed	  

Les	  over	  Piet	  Mondriaan	   0	   2	   6	   4	  

Les	  over	  Kentekens	   0	   1	   10	   1	  

Werken	  in	  groepjes	   0	   2	   7	   3	  

Werken	  aan	  opgaven	  met	  de	  laptop18	   0	   5	   2	   4	  

Samenvattende	  presentatie	  in	  januari	   1	   0	   1	   10	  

Voorbeeld	  proefwerkopgaven	   0	   1	   3	   8	  

Denk	  terug	  aan	  de	  les	  over	  Piet	  Mondriaan.	  Wat	  zou	  ik	  volgend	  jaar	  anders	  moeten	  doen	  in	  deze	  
les?	  

• Deze	  les	  vond	  ik	  erg	  leuk	  en	  heb	  door	  dit	  onderwerp	  hier	  veel	  van	  geleerd	  
• eerst	  misschien	  uitleggen,	  hoe	  de	  methode	  werkt.	  want	  dat	  was	  niet	  helemaal	  duidelijk.	  
• Ten	  eerste	  klopte	  de	  opgave	  niet,	  en	  ten	  tweede	  vond	  ik	  het	  een	  opdracht	  die	  te	  veel	  tijd	  

bezette	  en	  relatief	  weinig	  toevoegde.	  Ik	  zou	  sneller	  'to	  the	  point	  komen'.	  
• Het	  was	  best	  wel	  lastig	  als	  je	  nog	  geen	  uitleg	  had	  gehad	  om	  dat	  al	  die	  sommen	  te	  maken	  

zonder	  dat	  je	  in	  je	  boek	  mocht	  kijken.	  Ik	  vind	  het	  zelf	  altijd	  fijner	  als	  je	  eerst	  uitleg	  krijgt	  
en	  daarna	  de	  theorie	  gaat	  oefenen.	  

• Deze	  les	  vond	  ik	  goed.	  
• [EH:	  geen	  antwoord]	  
• Geen	  commentaar	  
• Ik	  vond	  het	  een	  prima	  opgave	  en	  voor	  mijn	  doen	  zou	  deze	  opgave	  niet	  veranderd	  hoeven	  

worden	  
• Ik	  vond	  het	  een	  goede	  oefening	  als	  voorbereiding	  voor	  het	  proefwerk.	  Een	  klein	  

nadeeltje	  was	  dat	  als	  je	  daarmee	  in	  een	  groepje	  werkte,	  waren	  meestal	  2	  mensen	  die	  het	  
wel	  snappen	  en	  2	  mensen	  niet.	  Die	  2	  mensen	  die	  het	  wel	  snappen	  willen	  dan	  doorgaan.	  
Die	  andere	  blijven	  dan	  steken.	  Dit	  ligt	  niet	  aan	  u.	  Voor	  de	  rest	  was	  alles	  prima.	  

• Van	  te	  voren	  iets	  beter	  zeggen	  wat	  je	  precies	  moet	  doen.	  
• Ik	  vind	  het	  zo	  wel	  goed	  gaan	  sta	  een	  7,3	  gemiddeld	  en	  heb	  pas	  les	  vanaf	  de	  kerstvakantie!	  
• Ik	  zou	  het	  volgend	  jaar	  ook	  zo	  doen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  De	  antwoorden	  van	  de	  leerlingen	  zijn	  integraal	  overgenomen.	  Eventuele	  taal-‐	  en	  typefouten	  zijn	  dus	  niet	  gecorrigeerd.	  
18	  Eén	  leerling	  heeft	  deze	  vraag	  niet	  ingevuld.	  
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Denk	  terug	  aan	  de	  les	  over	  Piet	  Mondriaan.	  Wat	  zou	  ik	  volgend	  jaar	  zeker	  op	  dezelfde	  manier	  
moeten	  doen?	  

• sowieso	  de	  manier	  van	  de	  opdrachten	  moet	  hetzelfde	  blijven	  want	  deze	  waren	  erg	  
leerzaam	  

• De	  plaatjes.	  De	  presentatie.	  
• pas	  
• Het	  was	  wel	  handig	  dat	  je	  in	  groepjes	  zat	  zodat	  je	  samen	  achter	  het	  antwoord	  kon	  komen	  

en	  dat	  je	  erachter	  komt	  hoe	  iemand	  anders	  die	  som	  oplost.	  
• Het	  in	  groepjes	  werken,	  en	  hierin	  overleggen	  
• [EH:	  geen	  antwoord]	  
• Het	  ging	  goed	  
• Ja!	  
• Die	  oefening.	  Die	  was	  helemaal	  goed.	  
• Eerst	  zelf	  laten	  proberen	  en	  als	  het	  niet	  goed	  gaat	  pas	  uit	  gaan	  leggen.	  
• deze	  heb	  ik	  niet	  gehad..	  
• Alles	  

Denk	  terug	  aan	  de	  les	  over	  de	  kentekens.	  Wat	  zou	  ik	  volgend	  jaar	  anders	  moeten	  doen	  in	  deze	  
les?	  

• er	  zouden	  best	  iets	  meer	  opdrachten	  over	  dit	  onderwerp	  mogen	  worden	  gegeven	  want	  
zelf	  vond	  ik	  dit	  erg	  moeilijk.	  

• Niks	  
• Uitstekende	  les,	  leerzaam!	  
• Ook	  hierbij	  vind	  ik	  het	  fijner	  om	  eerst	  wat	  uitleg	  te	  krijgen	  over	  de	  manier	  hoe	  je	  de	  som	  

oplost.	  
• Meer	  uitleg	  geven.	  Dit	  vind	  ik	  namelijk	  een	  moeilijk	  onderwerp.	  
• eerst	  even	  uitleggen	  hoe	  je	  het	  moet	  aanpakken,	  want	  ik	  snapte	  niet	  echt	  hoe	  ik	  dat	  

allemaal	  moest	  uitrekenen.	  
• Geen	  commentaar	  
• Ik	  vond	  het	  een	  prima	  opgave	  en	  voor	  mijn	  doen	  zou	  deze	  opgave	  niet	  veranderd	  hoeven	  

worden	  
• Niks	  anders.	  
• Iets	  beter	  uitleggen	  wat	  je	  precies	  moet	  doen.	  
• deze	  heb	  ik	  niet	  gehad..	  
• Meer	  oefenopdrachten	  geven	  

Denk	  terug	  aan	  de	  les	  over	  de	  kentekens.	  Wat	  zou	  ik	  volgend	  jaar	  zeker	  op	  dezelfde	  manier	  
moeten	  doen?	  

• alles	  was	  goed	  maar	  gewoon	  iets	  meer	  opgaves	  erbij	  
• Alles.	  ik	  snaptde	  deze	  les	  heel	  goed.	  
• Deze	  opdracht	  geven!	  
• Opzich	  is	  het	  zelf	  uit	  laten	  zoeken	  hoe	  de	  som	  werkt	  wel	  goed,	  want	  zo	  leer	  je	  ook	  hoe	  je	  

zelf	  achter	  de	  oplossing	  kunt	  komen(maar	  niet	  altijd.	  soms	  uitleg	  en	  soms	  zelfstandig)	  
• De	  opdrachten	  samen	  maken.	  
• via	  de	  computer	  opdrachten	  maken.	  
• Ging	  goed	  
• Ja!	  
• Gewoon	  precies	  dezelfde	  manier.	  De	  kentekens	  waren	  over	  het	  algemeen	  makkelijker	  

dan	  Piet	  Mondriaan.	  Deze	  opdracht	  is	  dus	  wel	  geschikt	  voor	  in	  een	  groepje	  te	  maken.	  
Iedereen	  blijft	  op	  hetzelfde	  tempo.	  
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• eerst	  zelf	  laten	  denken	  en	  dan	  pas	  uitleggen.	  
• deze	  heb	  ik	  niet	  gehad..	  
• De	  uitleg	  was	  goed	  

Je	  hebt	  verschillende	  opgaven	  op	  de	  computer	  gemaakt.	  Als	  ik	  volgend	  jaar	  de	  computers	  weer	  
inzet,	  wat	  moet	  ik	  dan	  zeker	  niet	  doen?	  

• -‐	  
• -‐	  
• Ik	  zou	  de	  leerlingen	  meer	  laten	  concentreren	  op	  de	  opdrachten	  en	  bepaalde	  doelen	  

stellen	  zodat	  de	  aandacht	  daadwerkelijk	  alleen	  bij	  de	  opdracht	  is.	  
• -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
• Opdrachten	  maken	  op	  de	  computer.	  Dit	  is	  veel	  moeilijker	  dan	  op	  papier.	  Het	  is	  fijner	  om	  

gewoon	  opdrachten	  uit	  het	  boek	  te	  maken.	  
• niet	  te	  veel	  opdrachten	  laten	  maken,	  want	  via	  de	  computer	  vind	  ik	  het	  niet	  echt	  fijn	  

opdrachten	  maken.	  
• Rust	  bewaren	  
• Ik	  vond	  deze	  opgaves	  niet	  fijn,	  ik	  vind	  het	  veel	  prettiger	  om	  met	  papier	  en	  pen	  te	  werken	  

dan	  met	  een	  computer	  
• Hetzelfde	  blijven	  doen.	  
• Het	  moet	  iets	  duidelijker	  zijn	  waar	  de	  opgaven	  staan.	  Nu	  moest	  er	  heel	  vaak	  gevraagd	  

worden	  waar	  dat	  precies	  stond.	  
• het	  huiswerk	  in	  de	  leerlingen	  kit	  zetten.	  het	  gewoon	  opgeven	  en	  strenger	  iedere	  les	  

controleren!	  
• Ik	  vond	  de	  computers	  niet	  zo	  fijn,	  want	  sommen	  op	  de	  computer	  maken	  vind	  ik	  niet	  zo	  

makkelijk	  werke	  

Je	  hebt	  verschillende	  opgaven	  op	  de	  computer	  gemaakt.	  Als	  ik	  volgend	  jaar	  de	  computers	  weer	  
inzet,	  wat	  moet	  ik	  dan	  zeker	  op	  dezelfde	  manier	  doen?	  

• het	  programma	  was	  erg	  fijn	  om	  mee	  te	  werken	  en	  zo	  dus	  opgaves	  te	  maken	  die	  over	  de	  
stof	  gaan	  dit	  dus	  zeker	  hetzelfde	  blijven	  doen.	  

• Doorgeven	  wie	  wel	  of	  niet	  het	  huiswerk	  heeft	  gemaakt.	  want	  soms	  druk	  je	  ergens	  op,	  en	  
denk	  je	  dat	  je	  het	  ingeleverd	  hebt,	  maar	  dat	  blijkt	  niet	  zo.	  

• Hetzelfde	  soort	  opgaven	  geven.	  
• Door	  die	  sommen	  te	  maken	  op	  de	  computer	  kun	  je	  gelijk	  checken	  of	  je	  het	  goeie	  

antwoord	  hebt	  ingevuld,	  dat	  is	  handig.	  
• Niet.	  Ik	  vind	  het	  namelijk	  niet	  echt	  fijn	  om	  met	  de	  computer	  te	  werken.	  
• [EH:	  geen	  antwoord]	  
• De	  rest	  
• Ik	  zou	  het	  niet	  kunnen	  zeggen	  
• Alles	  op	  dezelfde	  manier.	  
• [EH:	  geen	  antwoord]	  
• het	  oefenen	  op	  de	  computers,	  hierbij	  ontwikkel	  je	  meer	  interessen	  bij	  de	  leerlingen	  denk	  

ik.	  
• De	  antwoorden	  

Begin	  januari	  heb	  ik	  een	  samenvattende	  presentatie	  gegeven	  over	  het	  hoofdstuk.	  Als	  ik	  deze	  
presentatie	  volgend	  jaar	  weer	  zou	  geven,	  wat	  moet	  ik	  dan	  anders	  doen?	  

• niks	  hoeft	  anders,	  deze	  presentatie	  was	  erg	  goed	  en	  duidelijk	  
• niks	  
• Deze	  presentatie	  niet	  aan	  het	  einde	  geven,	  maar	  aan	  het	  begin!	  Van	  deze	  presentatie	  heb	  

ik	  het	  meeste	  geleerd	  van	  alles,	  ik	  denk	  dat	  als	  ik	  dit	  in	  het	  begin	  had	  gehad	  de	  
opdrachten	  veel	  beter	  had	  begrepen	  en	  zo	  zouden	  deze	  opdrachten	  dus	  ook	  meer	  effect	  
hebben	  gehad.	  
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• Iets	  uitgebreider,	  want	  dat	  hebt	  bij	  het	  maken	  van	  de	  sommen.	  
• niks	  
• gewoon	  zo	  laten,	  het	  was	  een	  duidelijke	  samenvatting.	  
• Niks(zie	  volgende)	  
• Ik	  vond	  het	  een	  prima	  opgave	  en	  voor	  mijn	  doen	  zou	  deze	  opgave	  niet	  veranderd	  hoeven	  

worden	  
• Helemaal	  niks	  anders.	  Deze	  presentatie	  was	  fantastisch!	  
• Dit	  was	  een	  hele	  goede	  presentatie	  dus	  niks	  aan	  veranderen.	  
• dit	  vond	  ik	  heel	  goed,	  het	  was	  mijn	  eerste	  les	  en	  hierdoor	  begreep	  ik	  al	  alles	  van	  het	  

hoofdstuk	  dus	  niks	  aan	  veranderen	  zou	  ik	  zeggen!	  
• Ik	  zou	  niets	  anders	  doen,	  maar	  ik	  heb	  liever	  over	  elke	  paragraaf	  uitleg	  en	  niet	  pas	  als	  het	  

hoofdstuk	  voorbij	  is	  

Begin	  januari	  heb	  ik	  een	  samenvattende	  presentatie	  gegeven	  over	  het	  hoofdstuk.	  Als	  ik	  deze	  
presentatie	  volgend	  jaar	  weer	  zou	  geven,	  wat	  moet	  ik	  dan	  zeker	  op	  dezelfde	  manier	  doen?	  

• de	  presentatie	  was	  erg	  duidelijk	  en	  overzichtelijk	  
• Alles.	  Heel	  goed	  uitgelegd.	  
• Uitstekend	  presentatie,	  ik	  zou	  precies	  dezelfde	  geven	  volgend	  jaar!	  
• Ik	  vond	  het	  fijn	  om	  eens	  op	  een	  andere	  manier	  les	  te	  krijgen.	  De	  uitleg	  was	  dan	  wel	  niet	  

echt	  lang	  maar	  wel	  handig	  heel	  handig.	  
• alles	  was	  goed	  
• Alles,	  gewoon	  zo	  laten.	  
• Want	  het	  was	  geniaal!	  snel	  overzicht	  waarbij	  je	  door	  krijgt	  dat	  je	  de	  stof	  kent	  en	  zelf	  hebt	  

leren	  toepassen	  
• Ja!	  
• Alles.	  Ik	  ben	  hier	  echt	  van	  opgestoken.	  Dit	  vond	  ik	  een	  hele	  fijne	  manier	  van	  werken.	  Ik	  

snapte	  toen	  alles	  heel	  goed.	  
• Dit	  was	  een	  hele	  goede	  presentatie.	  Gewoon	  op	  dezelfde	  manier	  doen.	  
• dit	  vond	  ik	  heel	  goed,	  het	  was	  mijn	  eerste	  les	  en	  hierdoor	  begreep	  ik	  al	  alles	  van	  het	  

hoofdstuk	  dus	  niks	  aan	  veranderen	  zou	  ik	  zeggen!	  
• Alles,	  maar	  dan	  eerder	  

In	  de	  les	  voor	  de	  proefwerkweek	  heb	  je	  in	  groepjes	  gewerkt	  aan	  een	  voorbeeldproefwerk.	  	  Als	  ik	  
dit	  volgend	  jaar	  weer	  doe,	  wat	  moet	  ik	  dan	  zeker	  anders	  doen?	  

• niet	  meer	  in	  groepjes,	  iedereen	  apart	  want	  dan	  moet	  je	  zelf	  beter	  nadenken	  over	  alles	  en	  
dan	  weet	  je	  ook	  beter	  waar	  je	  meer	  aandacht	  aan	  moet	  besteden	  

• -‐	  
• Doelen	  stellen	  voor	  groepjes	  zodat	  ze	  geconcentreerder	  bezig	  zijn.	  
• Het	  zou	  fijn	  zijn	  als	  u	  na	  de	  les	  het	  voorbeeld	  proefwerk	  weer	  ophaalt	  en	  die	  dan	  na	  gaat	  

kijken	  en	  de	  volgende	  les	  even	  de	  fouten	  bespreken	  zodat	  je	  van	  te	  voren	  weet	  wat	  je	  nog	  
goed	  moet	  bestuderen	  voor	  het	  proefwerk.	  

• niks	  
• Niets,	  het	  was	  goed	  zoals	  het	  was.	  
• Welk	  voorbeeldpw?	  
• Ik	  vond	  het	  een	  prima	  opgave	  en	  voor	  mijn	  doen	  zou	  deze	  opgave	  niet	  veranderd	  hoeven	  

worden	  
• De	  antwoorden	  op	  papier	  geven	  als	  u	  dat	  al	  niet	  gedaan	  had.	  Op	  de	  computer	  werkte	  niet	  

zo	  bij	  mij.	  Ik	  weet	  niet	  precies	  hoe	  dat	  bij	  andere	  leerlingen	  zit.	  
• Toch	  nog	  wel	  iets	  uitleggen	  want	  als	  je	  nog	  echt	  een	  vraag	  hebt	  dan	  kan	  het	  nog	  niet	  

helemaal	  duidelijk	  worden	  als	  je	  in	  een	  groepje	  moet	  werken.	  
• strenger	  de	  opdrachten	  na	  kijken!	  
• Meer	  opdrachten	  geven	  
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In	  de	  les	  voor	  de	  proefwerkweek	  heb	  je	  in	  groepjes	  gewerkt	  aan	  een	  voorbeeldproefwerk.	  	  Als	  ik	  
dit	  volgend	  jaar	  weer	  doe,	  wat	  moet	  ik	  dan	  zeker	  op	  dezelfde	  manier	  doen?	  

• het	  voorbeeldproefwerk	  zelf	  was	  al	  erg	  fijn	  om	  te	  hebben	  gemaakt,	  hierdoor	  weet	  je	  wat	  
je	  te	  wachten	  staat	  

• Alles.	  
• Ik	  vind	  het	  op	  zich	  prima	  en	  leerzaam,	  maar	  het	  brengt	  wel	  veel	  onrust.	  
• Sowieso	  weer	  een	  voorbeeldproefwerk	  geven	  zodat	  je	  zelf	  na	  kunt	  gaan	  of	  je	  de	  stof	  al	  

goed	  onder	  de	  knie	  hebt.	  
• alles,	  was	  fijn	  om	  samen	  te	  oefenen	  
• Alles.	  
• zie	  vorige	  
• Ja!	  
• Gewoon	  hetzelfde.	  
• Het	  in	  groepjes	  laten	  maken.	  Zo	  ga	  je	  echt	  dingen	  vragen	  aan	  elkaar.	  
• de	  proefwerken	  laten	  maken,	  zo	  werd	  je	  goed	  voorbereid!	  
• De	  groepjes	  waren	  wel	  fijn	  

Heb	  je	  nog	  een	  andere	  tip	  of	  opmerking?	  

• ik	  vond	  deze	  voorbereiding	  erg	  fijn	  en	  het	  heeft	  me	  goed	  geholpen	  bij	  het	  proefwerk	  zelf	  
• [EH:	  geen	  antwoord]	  
• Nee,	  ik	  vind	  u	  een	  uitstekende	  leraar	  en	  deze	  enquete	  geeft	  aan	  dat	  u	  het	  ook	  belangrijk	  

vindt	  wat	  wij	  ervan	  denken	  en	  ik	  hoop	  dat	  u	  er	  ook	  iets	  mee	  doet...	  maar	  u	  kennende	  
komt	  dat	  helemaal	  goed!	  

• -‐-‐-‐-‐	  
• nee.	  
• Nee.	  
• Op	  de	  rust	  na	  is	  het	  een	  goede	  les,	  je	  leert	  goed	  en	  de	  mensen	  zijn	  over	  't	  algemeen	  

enthousiast.	  Leuke	  les.	  
• Ik	  vond	  het	  goed	  gedaan	  
• Nee,	  ik	  heb	  geen	  tip	  of	  opmerking	  neer.	  
• Beter	  uitleggen	  van	  te	  voren.	  
• [EH:	  geen	  antwoord]	  
• Ja	  meer	  uitleg	  geven.	  Over	  elke	  paragraaf	  uitleggen	  hoe	  het	  moet	  


