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Inleiding                             
 

Het verslag dat voor u ligt dient als afstudeerproduct voor de opleiding tot tweedegraads docent in 

de wiskunde. Het geeft tevens een beeld van een ontwikkeling binnen het onderwijs en enkele 

handvatten hoe iedere docent daarop in kan spelen binnen zijn lessen. 

 

Na een gesprek met Johan Dekker, vestigingsdirecteur van het Juniorcollege aan de Vondelstraat, 

kwam meteen het onderwerp naar voren waar wij beiden wel oren naar hadden. De vestiging aan de 

Vondelstraat stond namelijk op het punt om met ingang van het komend schooljaar een Vakcollege 

Techniek te starten.  

 

Onderzoeksvragen                            

Aangezien ikzelf nog weinig van het concept Vakcollege wist en hierdoor ook geen idee had over de 

didactische opbouw binnen het Vakcollege rezen meteen enkele vragen. Ik kreeg vrijwel meteen 

enkele lesbrieven te zien die door de Werkmaatschappij BV, de maatschappij achter het concept 

Vakcollege, geschreven zijn en hierdoor kwamen de volgende hoofdvraag en deelvragen bij mij naar 

boven: 

 

Welke vorm geeft het Juniorcollege Vondelstraat aan het vak wiskunde zodat deze de leerinhoud 

en de basisprincipes van het Vakcollege Techniek ondersteunt en versterkt? 

 

  • Waar komt het concept van het Vakcollege vandaan? 

  • Welke invulling gaat het Petrus Canisius College aan het concept Vakcollege geven? 

  • Wat is momenteel de leerinhoud van de vakken wiskunde en techniek binnen het  

     Juniorcollege Vondelstraat in het eerste jaar? 

  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat de leerlingen de geleerde kennis en vaardigheden van  

       wiskunde ook daadwerkelijk  gaan gebruiken bij techniek? 

  

Indeling verslag                            

Het verslag bestaat uit drie delen.  

Het eerste deel omvat voornamelijk een (literair) onderzoek naar het ontstaan van het concept 

Vakcollege, waar het concept Vakcollege precies voor staat en hoe wij als docenten hierbinnen voor 

een daadwerkelijke rijke leeromgeving kunnen zorgen. 

Dit deel bestaat uit de volgende hoofdstukken: 

  • De doorlopende leerlijn vmbo-mbo 

  • Het Vakcollege Techniek 

  • Leerprocessen 

In het bijzonder wil ik het derde hoofdstuk over leerprocessen benoemen aangezien dit hoofdstuk 

zodanig is geschreven dat het als een apart onderdeel van het afstudeerproduct beschouwd kan 

worden.  

 

Het tweede deel bevat het schrijven en evalueren van mijn themaproject. Hierbij wordt ook een 

statistisch onderzoek uitgevoerd om significante resultaten aan te kunnen wijzen. Het tweede deel 

bestaat uit de volgende hoofdstukken: 
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  • Het themaproject 

  • Het statistisch onderzoek 

 

Het derde deel bestaat uit de eindconclusie van dit afstudeerproduct, waarin ik enkele handvatten 

wil geven aan mijn collega’s zodat deze aankomend jaar binnen het Vakcollege hun eigen vakkennis 

beter kunnen integreren met de gevraagde kennis binnen het Vakcollege. Vervolgens geef ik een 

artikel weer waarin de kern van dit afstudeerproduct te vinden is. Tenslotte kijk ik terug op mijn 

persoonlijke ontwikkeling door middel van een leerverslag. Het derde deel bestaat uit de volgende 

hoofdstukken: 

  • Eindconclusie 

  • Artikel 

  • Persoonlijk leerverslag 

 

Op het moment dat ik een bron citeer zal ik de bron benoemen met naam en jaartal van publicatie. 

Het overzicht van alle bronvermeldingen vindt u in de bijlagen. 

 

Bas Kraakman 

Mei 2009 
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Hoofdstuk 1: De doorlopende leerlijn vmbo-mbo                      

§1.1: Inleiding                             

Het onderwijs ondergaat voortdurend veranderingen, ontstaan uit onvrede met de huidige situatie 

van het onderwijs. Daarnaast zorgen veranderingen binnen de samenleving er ook voor dat er 

andere eisen gesteld worden aan mensen, en dus ook aan het onderwijs. Denk alleen maar aan de 

uitvinding van de computer of het internet en het is duidelijk dat het onderwijs ook hierdoor zichzelf 

moest veranderen, om ervoor te zorgen dat de toekomstige werknemers aan de eisen van de 

samenleving kunnen blijven voldoen. Een derde belangrijke factor die meespeelt bij veranderingen 

binnen het onderwijs is de overheid, die door middel van wijzingen binnen de wetgeving een 

sturende functie heeft richting het onderwijs. Ik zal hieronder de belangrijkste veranderingen binnen 

het onderwijs bespreken van de afgelopen jaren, waarbij ik mij beperk tot de veranderingen die 

invloed hadden op het vbo, lbo, mavo, speciaal onderwijs en het daaruit voortvloeiende vmbo 

Deze keuze komt voort uit het feit dat de opdrachtgevende school een vmbo-school is, waardoor 

veranderingen als de Tweede Fase geen rol van betekenis spelen in dit afstudeerproduct.  

 

In dit hoofdstuk wordt besproken: 

• De invoering van de basisvorming 

•  De invoering van het vmbo 

•  De invoering van de ‘vernieuwde basisvorming’ 

•  De invoering van de startkwalificatie 

•  De doorlopende leerlijn vmbo-mbo 

 

§1.2: De invoering van de basisvorming                         

In 1986 werd een rapportage uitgebracht door de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid 

(vanaf nu: WRR), waarin een aantal problemen aan het licht werden gebracht met betrekking tot het 

onderwijs in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs. De twee belangrijkste problemen 

waren: 

• niet alle leerlingen weten in groep 8 waar hun interesses en capaciteiten liggen, waardoor de keuze 

  die zij moeten maken te vroeg komt en dus een onjuiste kan zijn, 

• er zijn te weinig leerlingen die voor het technisch onderwijs kiezen. 

De WRR stelde een onderwijsverandering voor op macroniveau, een verandering die het gehele 

Nederlandse onderwijssysteem zou bestrijken. De WRR stelde voor om een algemeen pakket samen 

te stellen dat door alle leerlingen binnen het voortgezet onderwijs gedurende de eerste drie jaar 

gevolgd zou worden. Het voorstel was om dit pakket op mavo-niveau te doen, waardoor iedere 

middelbare scholier in ieder geval nog drie jaar langer de tijd had om een keuze te maken waarin zijn 

interesses of capaciteiten liggen. Hierdoor zullen middelbare scholieren minder snel op een te laag 

niveau een opleiding volgen en zullen de scholieren die behoefte hebben aan een praktische 

opleiding richting het beroepsonderwijs gaan. Een laatste criterium bij het invoeren van deze 

zogenaamde basisvorming was dat de overheid kerndoelen moest opstellen voor alle vijftien vakken. 

De politiek ontving het rapport met enthousiasme, maar dit werd niet door de uitvoerenden 

gedragen. 

  Het onderwijsveld reageerde namelijk met afgrijzen op het voorstel van de WRR, want zij zag 

meteen enkele nadelen van dit systeem: 

• de meest getalenteerde leerlingen zouden niet voldoende uitgedaagd worden door het onderwijs 
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  op mavo-niveau, wat demotivatie tot gevolg zou hebben, 

• de praktisch ingestelde leerlingen zouden de overdaad aan theoretische vakken niet kunnen 

   waarderen, wat demotivatie tot gevolg zou hebben, 

• de scholen binnen het vwo zouden met de basisvorming op mavo-niveau geen goed fundament 

   kunnen leggen, misschien zelfs een achterstand oplopen, voor de verdere opleiding binnen het 

   vwo. 

 

Uiteindelijk werd de basisvorming alsnog ingevoerd, maar dan in een aangepaste vorm. Er werd 

besloten om scholen de mogelijkheid te geven de basisvorming op twee niveaus aan te bieden, 

waardoor de voornaamste punten van kritiek verdwenen. Een tweede aanpassing was dat de scholen 

de keuze hadden om de basisvorming twee of drie jaar te laten duren, wat vooral voor leerlingen in 

het beroepsonderwijs of in de mavo, die vier jaar duren, een belangrijke aanpassing betekende 

omdat zij zo één jaar meer met de opleiding naar keuze konden werken. Een derde aanpassing was 

dat er enigszins vrije ruimte binnen de basisvorming ontstond, om bijvoorbeeld Latijn en Grieks te 

geven aan leerlingen binnen het Gymnasium. Uiteindelijk werd de basisvorming verplicht versteld 

vanaf het schooljaar 1993-1994. 

 

§1.3: De invoering van het vmbo                           

Aan het begin van de jaren ’90 volgden ruim 60 procent van de leerlingen binnen het voortgezet 

onderwijs een opleiding binnen het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). Het merendeel van deze 

leerlingen struikelden na het behalen van het vbo-diploma echter binnen het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo). De leerlingen die daarvan wel een mbo-diploma wisten te behalen deden 

dit echter vaak met studievertraging. De aansluiting tussen het vbo en de mavo enerzijds en het mbo 

anderzijds liet duidelijk te wensen over. Er waren twee belangrijke oorzaken te vinden voor de 

slechte aansluiting binnen de beroepskolom: 

1. Binnen het vbo werden er louter schoolexamens afgelegd, waardoor het voor het mbo erg 

    moeilijk was om in te schatten welke kennis en vaardigheden de leerling heeft. 

2. Binnen de mavo was het mogelijk om vakken op verschillende niveaus te volgen en examen 

    in te doen, wat het inschatten van de kennis en vaardigheden van de leerling ook moeilijker 

    maakt. 

  Om de overgang van het vbo en de mavo naar het mbo beter te laten verlopen werd er in 

1999 gekozen over een onderwijsverandering op macro-niveau, namelijk het invoeren van het 

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vanaf nu: vmbo) en het praktijkonderwijs. 

Hierin werd het vbo, mavo, vso-lom en vso-mlk verenigd. Een bijkomend aspect was bovendien dat 

het ivbo met het lom samengevoegd werd binnen de term Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). 

Met de invoering van de leerwegen binnen het vmbo werd het niet meer mogelijk om vakken op 

verschillende niveaus te volgen. Bovendien werden voor alle niveaus centrale examens ingevoerd. De 

niveaudifferentiatie die het vbo en mavo kenmerkte heeft nu plaats gemaakt voor 

programmadifferentiatie, waarin iedere leerweg een andere moeilijkheidsgraad kent. De algemene 

vorming is nog steeds een belangrijk onderdeel van de opleidingen, maar de praktische component 

van de opleidingen zijn het meest important geworden. Binnen het vmbo zijn vier leerwegen: 

1. Basisberoepsgerichte leerweg 

2. Kaderberoepsgerichte leerweg 

3. Gemengde leerweg 

4. Theoretische leerweg 
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Eén probleem speelt echter na de invoering van het vmbo nog steeds, de doorstroming binnen de 

beroepskolom (van vmbo naar mbo) laat nog steeds te wensen over. 

 

§1.4: De invoering van de ‘vernieuwde basisvorming’                       

Na de invoering van het vmbo werd de aandacht weer verlegd naar de basisvorming, waar steeds 

meer kritiek op kwam vanuit het voortgezet onderwijs. Uit opdracht van de Taakgroep Vernieuwing 

Basisvorming (TVB) ging het Kohnstamm Instituut onderzoek doen naar de huidige stand van zaken 

omtrent de basisvorming. De TVB kreeg vanuit het ministerie van OCW de opdracht om te 

onderzoeken of er is samenspraak met scholen binnen het voortgezet onderwijs een aantal 

scenario’s voor de basisvorming geschreven kunnen worden, om vervolgens een landelijke kader 

daarbij te ontwikkelen die de overheid kan aanhouden. Uit de rapportage van dr. K. Polder zijn de 

volgende problemen aan te wijzen betreffende de basisvorming binnen het voortgezet onderwijs: 

 

1. De basisvorming was een politiek compromis. 

Geconfronteerd met problemen bij de invoering van de basisvorming zijn de wettelijke voorschriften 

niet krachtig genoeg aangehouden. Verder heeft de Onderwijsinspectie haar toezicht op de 

basisvorming gewijzigd naar aanleiding van de vele problemen die zij tegen kwam, vooral binnen het 

vmbo. De conclusie is dat de basisvorming door de regel- en wetgeving niet gesteund is door de 

overheid, maar eerder werd afgeremd. 

 

2. Het programma is overladen voor het vmbo. 

De overladenheid van het programma was vooral binnen het ivbo, vbo, mavo en het latere vmbo een 

groot probleem. De leerlingen krijgen teveel vakken aangeboden, wat ook nog eens qua 

onderwijstijd beperkt wordt door het aantal beroepsgerichte uren in de bovenbouw. 

 

3. De kerndoelen zijn te theoretisch voor het vmbo. 

Ten eerste zijn er teveel kerndoelen, ten tweede zijn deze veel te theoretisch voor het merendeel 

van de vmbo-leerlingen. De kerndoelen sluiten niet aan bij de meer praktisch gerichte competenties 

van voornamelijk vmbo-leerlingen. Verder vormt de basisvorming door haar overladenheid een 

struikelblok voor leerlingen met een taalachterstand. 

 

4. Het aanbod is versnipperd. 

De basisvorming bestond uit vijftien vakken, wat voor veel scholen betekende dat het aan 

samenhang tussen vakken ontbrak. Dit betekende voor de leerlingen een grote versnippering, want 

zij zagen geen overlapping binnen het aanbod van de vele vakken. Dit is opvallend gezien de wens 

van de basisvorming was om juist meer samenhang te creëren. 

 

5. Uitstel van keuze voor een leerweg komt in het gedrang. 

Eén van de redenen tot de invoering van de basisvorming was om leerlingen langer de tijd te gunnen 

alvorens zij een keuze moesten maken voor een opleiding. Er is echter gebleken dat de invoering van 

de basisvorming juist voor een averechts effect heeft gezorgd, want veel scholen gingen werken met 

homogeen samengestelde klassen, voornamelijk op basis van het advies van de afleverende 

basisschool. Verder is het ook lastiger geworden voor leerlingen om tussentijds over te stappen naar 

een leerweg op een hoger niveau, wat weer een gevolg is van de homogeen samengestelde klassen. 

Concluderend kan dus gezegd worden dat de leerlingen wat betreft het maken van een keuze voor 
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een leerweg weer terug bij af zijn, aangezien de keuze aan het eind van groep 8 in het basisonderwijs 

dus weer het vervolgonderwijs bepaalt.  

 

6. Mogelijkheden voor oriëntatie worden weinig benut. 

Met de invoering van de basisvorming was de gedachte dat de leerlingen er langer over konden doen 

alvorens een leerweg binnen het voortgezet onderwijs te kiezen. Er zou ruimte gereserveerd worden 

om te oriënteren op studie en beroep voor het vmbo in de zogenaamde Praktische Sectororiëntatie. 

Er is gebleken dat nog maar weinig scholen hier echt gebruik van maken. 

 

7. Het examenprogramma in het vmbo heeft de realisering van de gemeenschappelijke kerndoelen 

    in de basisvorming onder druk gezet. 

Doordat de leerwegen binnen het vmbo al in leerjaar 1 beginnen en er in de bovenbouw (leerjaar 3 

en 4) amper ruimte is voor de vakken uit de basisvorming vanwege de examenvakken blijkt de 

basisvorming binnen het vmbo de gezamenlijke kerndoelen moeizaam te behalen. 

 

Concluderend kan worden gezegd dat de basisvorming in haar vorm ten tijde van de invoering verre 

van volmaakt was. Omdat de overheid geen heil zag in wederom een onderwijsverandering op 

macro-niveau werd besloten om de basisvorming aan te passen, wat onder noemer ‘Vernieuwde 

basisvorming’ werd ingevoerd. De belangrijkste veranderingen waren dat het aantal kerndoelen 

enorm werd terug geschroefd, evenals het totale programma binnen de basisvorming. Verder 

kunnen scholen in de vernieuwde basisvorming tot een derde van de totale lestijd zelf invullen. Een 

ander belangrijke verandering in vrijheid is dat scholen kunnen werken met leergebieden, waardoor 

de samenhang tussen verschillende vakken expliciet gemaakt kan worden. Met deze hervorming van 

de basisvorming werd ook besloten om gebruik te maken van de ontwikkelde scenario’s, waarmee 

scholen kunnen aangeven op welke wijze zij hun basisvorming gaan hervormen: 

 

Scenario 1: 

  Vaste roosters, schoolvakken zijn uitgangspunt, leerlingen werken in een klassikaal systeem, 

  toetsing vind voornamelijk plaats op basis van kennis. 

Scenario 2: 

  Vakoverstijgende projecten naast reguliere vakken, leerlingen werken in een klassikaal  

  systeem, toetsing gebeurt op basis van kennis en bij projecten op basis van vaardigheden. 

Scenario 3: 

  Integratie van vakken, docenten werken in kernteams, er zijn vaste dagdelen voor  

  vakoverstijgende projecten, beoordeling op basis van kennis en (sociale) vaardigheden. 

Scenario 4: 

   Keuzemogelijkheden voor leerling voor samenstellen van eigen programma, leergebieden, 

  docenten werken in kernteams, docenten zijn meer coach dan instructeur, gebruik van  

  portfolio voor weerspiegeling van de ontwikkeling van de leerling. 

 

De vernieuwde basisvorming werd uiteindelijk in 2006 ingevoerd. 

 

§1.5: De invoering van de startkwalificatie                         

Met de invoering van de vernieuwde basisvorming en het vmbo werd getracht de doorstroming 

binnen de beroepskolom (vmbo-mbo) beter te laten verlopen. Uit verschillende onderzoeken is 
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echter naar voren gekomen dat deze nog de nodige verbeteringen nodig heeft. De overheid heeft 

ondertussen enkele belangrijke wetgevingen aangepast omtrent jongeren binnen het onderwijs die 

vroegtijdig het onderwijs verlaten, om hen alsnog weer in de banken te krijgen. 

Kinderen die in Nederland wonen zijn leerplichtig, wat betekent dat deze kinderen een maand na 

hun vijfde verjaardag tot het schooljaar waarin zij zestien jaar worden verplicht naar school moeten 

(een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Vanaf 1 augustus 2007 geldt echter ook de 

kwalificatieplicht, wat inhoudt dat jongeren onder de 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben 

(havo-, vwo- of mbo-diploma) via een traject door de gemeente alsnog tot het volgen van een 

opleiding gestimuleerd worden.  

Het doel van de kwalificatieplicht is namelijk om deze jongeren een betere positie op de 

arbeidsmarkt te geven, zodat een duurzame participatie op de arbeidsmarkt alsnog binnen de 

mogelijkheden valt. De kwalificatieplicht is voor jongeren tot 27 jaar, want uit onderzoek is gebleken 

dat zo’n 29.000 jongeren onder de 27 jaar een bijstandsuitkering heeft, waarvan 68% ook nog eens 

geen startkwalificatie heeft (zie ‘Werken aan vakmanschap’, Ministerie van OCW (2008)).  

 

Eén mogelijkheid om de uitval tussen de overgang binnen de beroepskolom tegen te gaan is het 

Preventieproject overgang vmbo-mbo, wat bewerkstelligd wordt door de gemeente en daarin 

aanwezige vmbo- en mbo-scholen. De doelstelling is het voorkomen van vroegtijdig schooluitval bij 

de overstap van het vmbo naar het vervolgonderwijs. Door de uitvoering van dit project komen de 

eindexamenleerlingen die nog geen vervolgopleiding gekozen hebben of nog zitten te twijfelen over 

de keuze tijdig in beeld, om vervolgens tijdens de zomerperiode intensief begeleid te worden om 

alsnog een keuze te maken voor een vervolgopleiding. Bij deze zogenaamde ‘risicoleerlingen’ is er 

namelijk een grote kans dat als zij niet begeleid worden zij vroegtijdig het onderwijs verlaten, wat 

hun kansen op de arbeidsmarkt drastisch verkleint. 

 

Voor een verdere uitwerking van dit project verwijs ik u door naar de samenvatting in de bijlagen. U 

kunt het gehele document ook zelf bezichtigen op de volgende website: 

http://docs.minszw.nl/pdf//188/2006/188_2006_11_606.pdf 

Een verdere uitwerking voor de werking van dit project vind u in de samenvatting ‘Handreiking 

organisatie succesvolle overgang VMBO naar MBO’. U kunt ook het gehele document bezichtigen op 

de volgende website: http://docs.minszw.nl/pdf/188/2007/188_2007_11_831.pdf 

 

§1.6: De doorlopende leerlijn vmbo-mbo                           

Een tweede mogelijkheid om de uitval tussen de overgang binnen de beroepskolom tegen te gaan is 

de doorlopende leerlijn vmbo-mbo, waarvan enkele pilots momenteel lopen. Deze gedachte komt 

terug in één van de vier scenario’s die door de Adviesgroep VMBO (2008) zijn ontwikkeld. Volgens 

het blauwe scenario moet het onderwijs in dienst zijn van een specifieke beroepsopleiding binnen 

het vervolgonderwijs, waarin sectorvakken als wiskunde, biologie en natuur-/scheikunde hun inhoud 

kunnen toespitsen op die vervolgopleiding. Zodoende kan er een doorlopende leerlijn gevormd 

worden voor de beroepsgerichte vakken binnen de beroepskolom vmbo-mbo. Hier wordt dan ook 

meteen één van de grootste pluspunten genoemd van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo, want 

leerlingen gaan op deze wijze in één keer door naar het mbo, in plaats van dat ze op nul beginnen 

wat momenteel meer regel dan uitzondering is.  

Het vmbo kent momenteel namelijk 33 verschillende landelijk vastgestelde beroepsgerichte 

programma’s met differentiaties naar de verschillende leerwegen. Dit aantal blijft groeien, ook 

http://docs.minszw.nl/pdf/188/2006/188_2006_11_606.pdf
http://docs.minszw.nl/pdf/188/2007/188_2007_11_831.pdf
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omdat scholen binnen de vastgestelde programma’s naar ruimte zoeken voor maatwerk. Doordat er 

zoveel wegen mogelijk zijn is de diversiteit aan instroom binnen het vervolgonderwijs enorm. 

Hierdoor wordt het enorm veel werk om voor iedere leerling te achterhalen welk traject deze 

gevolgd heeft. Zodoende moeten veel leerlingen ‘opnieuw’ beginnen binnen het mbo, dus niet 

verder gaan op de lijn waarmee zij begonnen waren. Met een doorlopende leerlijn vmbo-mbo kan dit 

dus voorkomen worden.  

 

Zoals M.J. de Vries (2000) stelt moet zo’n doorlopende leerlijn echter wel aan een aantal 

voorwaarden voldoen. In zijn voorbeeld met betrekking tot een doorlopende leerlijn binnen het 

technisch onderwijs gaat hij uit van enkele fasen binnen deze leerlijn. De leerlijn begint met 

oriëntatie, welke eigenlijk al begint op het moment dat je geboren wordt. Zelfs een eenvoudige 

rammelaar is al een voorbeeld van techniek. In de tweede fase van de leerlijn leren de leerlingen de 

basisprincipes van de techniek. Begrippen worden niet zomaar aangeleerd, maar worden toegepast 

bij het bedenken, maken en gebruiken van techniek. In de vorm van projecten leren de leerlingen 

begrippen als functie, input, output en proces toe te passen in zinvolle situaties waarbij een 

technische oplossing zinvol is. Deze tweede fase wordt conceptualisering genoemd, welke uitermate 

geschikt is voor de basisvorming in het middelbaar onderwijs. Het kenmerk hiervan is dat het gaat 

om gemeenschappelijke kenmerken van en begrippen in de techniek, om een inzicht in wat techniek 

tot techniek maakt. De derde fase is de differentiatiefase, waarin de leerlingen de verschillen tussen 

de soorten techniek (zoals bouwtechniek en elektrotechniek) leren en zodoende een goed 

gefundeerde keuze kunnen maken voor een eventuele technische vervolgopleiding. Deze fase is 

geschikt voor de bovenbouw in het voortgezet onderwijs. De laatste fase is de fase van 

specialisering, waarin er dieper wordt ingegaan op één bepaald type techniek en ter voorbereiding 

op een technisch beroep. Zoals u ziet vergt zo’n doorlopende leerlijn samenwerking tussen 

verschillende onderwijsinstellingen, wat nogal een hels karwei is om dit goed voor elkaar te krijgen. 

Bij het creëren van zo’n doorlopende leerlijn komen er nogal wat eisen te liggen bij iedere 

onderwijsinstelling, waardoor de vrijheid binnen het vakgebied beperkt wordt. De vervolginstellingen 

gaan er namelijk vanuit dat de theorie die vastgelegd staat in de doorlopende leerlijn ook 

daadwerkelijk allemaal behandeld is. U weet misschien uit eigen ervaring ook wel dat de gemiddelde 

docent niet een tot in detail uitgewerkt programma wil volgen, waardoor de kans op het mislukken 

van de doorlopende leerlijn groter wordt. Een andere reden die ik wil benoemen is dat het al een 

enorme klus is om überhaupt inzichtelijk te krijgen wat leerlingen gedurende het hele traject op 

welke plaats moeten leren. En zulke afspraken kunnen niet met alle onderwijsinstellingen binnen een 

regio gemaakt worden, dan is er invloed van de plaatselijke overheid voor nodig om scholen 

gezamenlijk in zo’n traject te krijgen. Er zijn dus meerdere pijnpunten waar het concept van een 

doorlopende leerlijn van basisschool via de vmbo-school naar een mbo-instelling aan bloot ligt. 

 

De doorlopende leerlijn vmbo-mbo zoals deze momenteel vastgesteld staat in de regelgeving van het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, betekent dat het derde en het vierde leerjaar 

van de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo en de verwante opleiding mbo2 als een 

programmatisch geheel wordt aangeboden aan leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg aan 

een vmbo-school op de locatie van de vmbo-school of die instelling. De studieduur van de leergang 

vmbo-mbo2 bedraagt ten hoogste vier jaar (artikel 3, regeling houdende voorschriften inzake de 

subsidiëring van experimenten in het kader van de leergang vmbo-mbo2). 
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Voor een vmbo-school die de doorlopende leerlijn vmbo-mbo aan wil bieden betekent het dus dat er 

een nauwe samenwerking plaats moet vinden met een mbo-instelling, aangezien het onderwijs 

gegeven wordt op de locatie van de vmbo-school, terwijl de werkelijke diplomering door de mbo-

instelling plaats vindt. Het voordeel van deze doorlopende leerlijn is dat de leerlingen één opleiding 

op één locatie met één didactisch-pedagogische aanpak volgen. Verder is deze opleiding 

praktijkgericht, wat dit type leerling zou moeten aanspreken.  

 

Een laatste opmerking die ik wil maken omtrent de doorlopende leerlijn vmbo-mbo is dat er ook de 

mogelijkheid is om dit traject te doorlopen zonder een vmbo-diploma te halen, aangezien deze geen 

startkwalificatie met zich meebrengt. Tegenstanders van dit traject hebben voor de hand liggende 

argumenten, want wat moet een leerling doen als deze besluit uit het traject te stappen na de eerste 

twee jaren , waar hij dus normaliter op dat moment een vmbo-diploma behaald zou moeten hebben. 

Ik zal deze interessante discussie verder niet bespreken aangezien dit niet tot het onderwerp van dit 

onderzoek behoort. In mijn ogen moet het vmbo-diploma echter gewoon blijven bestaan, zoals 

eerder al beredeneerd is met het voorbeeld van leerlingen die uit de leerlijn stappen.  
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Hoofdstuk 2: 
Het Vakcollege Techniek 
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● ● ● 

Jong technisch talent stimuleren en een excellente leergang bieden om hen voor te 

bereiden op een baan als vakman of vakvrouw in de techniek. 

● ● ● 

 

Hoofdstuk 2: Het Vakcollege Techniek                        

§2.1: Inleiding                             

Zoals u in het eerste hoofdstuk heeft kunnen lezen zijn er meerdere onderwijsontwikkelingen in gang 

gezet om de uitval binnen de beroepskolom te verminderen. De laatste ontwikkeling is een 

doorlopende leerlijn binnen de beroepskolom vmbo-mbo2. In dit hoofdstuk zal ik één 

onderwijsconcept hiervan uitlichten, namelijk het concept Vakcollege. Het Petrus Canisius College 

heeft ervoor gekozen om bij de twee locaties aan de Vondelstraat het concept Vakcollege in te 

voeren met ingang van schooljaar 2009-2010. Om de motivatie hiervoor te begrijpen zal ik eerst 

bespreken wat het onderwijsconcept Vakcollege precies inhoudt, om vervolgens de invulling door 

het Petrus Canisius College te bespreken en de rol van het vak wiskunde daarin.  

 

In dit hoofdstuk wordt besproken: 

• Het onderwijsconcept Vakcollege 

•  De invulling van het concept Vakcollege door het Petrus Canisius College te Alkmaar 

• Het vak wiskunde binnen het Vakcollege van het Petrus Canisius College 

 

§2.2: Het onderwijsconcept Vakcollege        

De afgelopen jaren hebben meerdere publicaties alarmerende berichten gegeven over het aantal 

Nederlandse technici, en vooral het tekort daaraan. Zo schrijft Peti van Maldegem-Luteijn (2008) dat 

er de laatste jaren een trend is waar te nemen binnen de grote bedrijven in Nederland: de technici 

komen steeds vaker uit andere landen. Zij omschrijft het als “Ingenieurs uit Irak, chemici uit China, 

werktuigbouwkundigen uit Argentinië”. Zij waarschuwt echter ook voor een verwacht tekort van 

70.000 technische vakmensen in 2010. Dit aantal wordt ook genoemd door een ingezonden stuk op 

de pagina Opinie van het NRC Handelsblad van 12 juli 2008. Marianne Janssen (2009) gaat zelfs een 

stapje verder en noemt een tekort van 500.000 technici in 2015. Het is duidelijk dat er een groot 

tekort aan Nederlandse technici is en dat er een oplossing dient te komen om deze ontwikkeling een 

halt toe te roepen.  

  Een tweede ontwikkeling is dat het vmbo en mbo de laatste jaren veelal negatieve publiciteit 

te verwerken krijgen: opleidingscentra die niet goed aansluiten op de arbeidsmarkt, veel spijbelaars 

en een hoog percentage vroegtijdig schoolverlaters (zonder startkwalificatie). Niet alleen de 

leerlingen zijn hiervan de dupe, maar ook de samenleving aangezien het tekort aan vakmensen 

bedrijven belemmert in hun groei.  

 

Uit bovenstaande ontwikkelingen blijkt dat er actie ondernomen moet worden om zowel de 

leerlingen, de scholen, het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt te helpen om deze ontwikkelingen een 

halt toe te roepen. Onder aanvoering van Hans de Boer (oud-voorzitter van de Taskforce 

Jeugdwerkloosheid) is het concept Vakcollege ontwikkeld. Binnen het Vakcollege bundelen diverse 

partijen hun krachten om tot één gezamenlijk doel te bereiken:  
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Het Vakcollege is een onderwijsconcept voor jongeren na de basisschool. Het is een zesjarige 

opleiding binnen het vmbo (basisberoeps- en kadergerichte leerweg) en mbowaarin alle 

onderwijsdoelen, zoals opgesteld door de overheid, uiteraard worden gerealiseerd. Er zijn echter 

enkele grote verschillen, zo wordt er vanaf het eerste leerjaar per week veel tijd besteed (minimaal 

tien uur) aan techniek. Vanaf het derde jaar wordt er concreet kennis gemaakt met het bedrijfsleven 

in de vorm van stages en leerwerkplaatsen, wat een groot verschil is met het huidige vmbo waarin 

het bedrijfsleven weinig invloed heeft op de leerinhoud. Binnen het concept Vakcollege hebben de 

scholen ‘regionale vrienden van het Vakcollege’, waarin bedrijven zitten die gastlessen, 

bedrijfsbezoeken, leerwerkplaatsen en stages bieden. Verder wordt er gestreefd naar een alliantie 

tussen het vmbo en het mbo zodat de doorstroom naar het mbo beter verloopt. In de ideale situatie 

verblijven de leerlingen binnen het gebouw van het vmbo, terwijl de uiteindelijke diplomering door 

het mbo gebeurd. De leerlingen genieten zodoende vijf tot zes jaar lang dezelfde pedagogische en 

didactische aanpak, wat betekent dat een overstap met bijbehorende wisselende schoolcultuur 

achterwege blijft, waardoor de kans op schooluitval verminderd wordt. Globaal ziet De 

Werkmaatschappij BV, het coördinerende orgaan achter het concept Vakcollege, de indeling van de 

zes leerjaren als volgt: 

 

  Bron: Officieel informatiepakket van het Vakcollege, aan te vragen via de website 

 

U ziet dat er in de eerste drie leerjaren gereserveerd is om kennis te maken met de verschillende 
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takken van Techniek. Vervolgens wordt er aan het eind van het derde leerjaar een keuze gemaakt 

voor een afdeling binnen de sector Techniek waarin de leerling zich gaat specialiseren.  

Het Vakcollege is een groeiformule, wat betekent dat scholen het concept Vakcollege gefaseerd 

kunnen invoeren. Via een B- of C-status werken scholen toe naar de inpassing van het complete 

programma wat de A-status Vakcollege oplevert. De verschillende statussen zijn als volgt 

opgebouwd: 

 

A:  De school biedt de volledige opleiding van het Vakcollege. Vanaf 12 tot 18 jaar kan op alle 

   niveaus ingestapt worden en de opleiding duurt vijf tot zes jaar. 

 

B: Vanaf het derde leerjaar kunnen de leerlingen hun technisch talent ontdekken en kunnen zij  

  kiezen voor een geïntegreerde opleiding aansluitend op de beroepspraktijk. 

 

C: Gericht op jongeren van 15 tot 18 jaar. De scholieren kiezen voor een vak en voor het 

  Vakcollege als ideale weg naar vakmanschap. 

 

Het concept Vakcollege is op basis van franchising opgezet, wat betekent dat scholen die zich 

Vakcollege willen noemen aan een aantal do’s en dont’s moeten houden om de kwaliteit, 

eenvormigheid en herkenbaarheid van het Vakcollege hoog te houden. Een opmerking hierbij is dat 

de franchiseformule niet als houdgreep maar als leidraad gezien moet worden, aangezien er 

voldoende ruimte is binnen de afspraken van de franchiseformule. De Werkmaatschappij BV, die de 

kwaliteit van het concept Vakcollege bewaakt, heeft voor vijf thema’s al lesbrieven geschreven voor 

een slordige 100 uur per thema. Een voorbeeld van zo’n thema is ‘Ik en mijn vrije tijd’, waarbij een 

lesbrief bijvoorbeeld ‘Mijn hobby en techniek’ heet. De Werkmaatschappij schrijft dus lesbrieven bij 

de vijf thema’s die in hun ogen waardevolle opdrachten aanleveren voor de scholen die een 

Vakcollege zijn of worden. Er zijn echter ook enkele kritische punten hierbij, ten eerste bestaat er nog 

geen zogenaamde ondergrens bij het maken van de grotere eindproducten binnen een lesbrief of 

thema. Het is dan ook de vraag in hoeverre De Werkmaatschappij BV de kwaliteit van het concept 

Vakcollege kan garanderen. A. van Bergen, projectleider binnen De Werkmaatschappij BV, geeft aan 

dat er pas na enkele jaren uitvoeren en schaven aan de producten een ondergrens ingesteld kan 

worden, aangezien het concept Vakcollege net gestart is en de lesbrieven dus voortdurend 

onderhevig zijn aan veranderingen die voortvloeien uit het werkveld (de Vakcolleges). Een tweede 

punt van kritiek die ik aan wil geven is dat De Werkmaatschappij dus louter de vijf thema’s en de 

lesbrieven ter beschikking stelt, maar zogenaamde hulpkaarten en vaardigheidskaarten moeten door 

de school zelf gemaakt worden. Hierdoor ontstaat er een diversiteit binnen de verschillende 

Vakcolleges, want de verschillende vaardigheden (bijvoorbeeld lassen) worden dus op verschillende 

wijzen aangeleerd. Er is verder ook geen enkele garantie dat de vaardigheden overeen komen. 

 

Een laatste opmerking is dat de eerste opzet van het Vakcollege zich louter op Techniek gericht 

heeft, maar volgens Hans de Boer (2008) komt er in het komend schooljaar ook een Vakcollege voor 

Zorg & Welzijn.  

 

Peti van Maldegem-Luteijn (2008) beschouwt de campagne ‘Kies Exact’, de ‘week van de techniek’ en 

het schooljaar 2007-2008 als ‘jaar van techniek’ als incidentele pogingen om de sector techniek weer 
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meer aandacht te laten krijgen onder de jongeren. De ontwikkeling van het concept Vakcollege 

beschouwt zij als een goede start. Zij geeft echter, net als M.J. de Vries, de voorkeur aan een verdere 

ontwikkeling, waarbij zelfs het basisonderwijs betrokken wordt om techniekonderwijs al eerder te 

onderwijzen. M.J. de Vries (2000) gebruikt hiervoor het begrip oriëntatie, waarmee hij aangeeft dat 

leerlingen op de basisschool al ontdekken dat techniek te leren valt en niet iets magisch is. Het 

concept Vakcollege is dan, naast het idealistische streven de schooluitval te verminderen, vooral ook 

een prima eerste stap naar de verbreding van het techniekonderwijs binnen het primair onderwijs in 

Nederland.  

 

§2.3: De invulling van het concept Vakcollege door het Petrus Canisius College,  

            Alkmaar 

Het Juniorcollege Vondelstraat heeft vanaf het schooljaar 2006-2007 de onderbouw vernieuwd en is  

onder andere gaan werken met leergebieden en projectonderwijs. Tegelijkertijd is er in het 

Seniorcollege aan de Vondelstraat Techniek breed ingevoerd, wat betekent dat de leerlingen die de 

sector Techniek kiezen in de eerste maanden van het derde leerjaar kennis maken met alle 

afdelingen binnen deze sector, waarna ze pas een keuze hoeven te maken voor één van deze 

afdelingen. Momenteel zijn binnen het Petrus Canisius College de huidige sectoren en onderliggende 

afdelingen te vinden: 

 

Sector Techniek 

  Bouwtechniek 

  Instalektro 

  Metaaltechniek 

  Voertuigentechniek 

Sector Zorg & Welzijn 

  Uiterlijke verzorging 

  Verzorging 

  Sport Dienstverlening en Veiligheid (SDV) 

Sector Economie 

  Handel en administratie 

  Consumptief 

 

De volgende leergebieden zijn te onderscheiden: 

Leergebied Vakken binnen dit leergebied 

1. Nederlands Nederlands 

2. Wiskunde Wiskunde 

3. Moderne Vreemde Talen Duits, Engels 

4. Mens & Maatschappij  Levensbeschouwelijke vorming, Geschiedenis, Aardrijkskunde, 
Economie 

5. Mens & Natuur Biologie/Verzorging, Techniek, Natuur-/Scheikunde 

6. Kunst & Cultuur Beeldende Vormgeving, Muziek 

7. Bewegen & Sport Lichamelijke Opvoeding 

 

Een andere ontwikkeling die gaande is valt helaas niet te ontkennen, de populatie van het 

Juniorcollege neemt de afgelopen jaren af. Hoe kan het Petrus Canisius College hier een halt aan 
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geven en weer een positieve ontwikkeling hierin krijgen?  

 

Dit zijn de twee belangrijkste redenen waarom het Petrus Canisius College heeft gekozen om een 

Vakcollege Techniek te worden. Het onderwijsconcept van het Vakcollege sluit namelijk goed aan bij 

de ontwikkelingen die gaande zijn binnen het Petrus Canisius College. Het projectonderwijs in de 

onderbouw en de invoering van Techniek breed in de bovenbouw hebben beide leren door doen 

centraal staan. Dit is precies ook één van de kerngedachten achter het idee van het Vakcollege. 

 

In het Juniorcollege, de eerste twee leerjaren binnen het vmbo, kiest het Petrus Canisius College om 

het Vakcollege toe te spitsen op de volgende drie doelstellingen wat betreft leerinhoud: 

  •  Uitbreiden van lestijd Techniek in de onderbouw moet zorgen voor kwaliteitswinst 

   bij leerlingen zodat de invoering van Techniek Breed in leerjaar 3 mogelijk is. 

  •  Denken en doen, gebruik maken van Ontwerpen – Maken – Gebruiken. 

   Dit komt voort uit de manier waarop de huidige technieklessen door de docenten 

   zijn opgebouwd, namelijk Denken – Tekenen – Maken – Controleren. 

  •  Ondersteuning vanuit alle leergebieden. 

 

Deze doelstellingen wil het Petrus Canisius College bereiken aan de hand van drie basisprincipes: 

  •  Techniek en de wereld 

   Wat is de invloed van diverse uitvindingen op de maatschappij?  

  • De wereld van techniek 

   Hoe zit iets in elkaar? Hoe is een product of machine gemaakt? Wat zorgt ervoor 

   dat het doet waar het voor ontworpen is? Hoe komt zo’n product tot stand? 

  •  Vaardigheden 

   Welke vaardigheden hebben de leerlingen nodig voor een beroep in de technische  

   sector? 

 

§2.4: Het vak wiskunde binnen het Vakcollege van het Petrus Canisius College   

Er rijzen echter enkele belangrijke vragen bij het invoeren van het Vakcollege als ik vanuit mijn eigen 

vakgebied ga kijken, namelijk welke vorm het vak wiskunde gaat krijgen binnen het concept 

Vakcollege Techniek. Op het Petrus Canisius College is het huidige voorstel dat ieder leergebied één 

lesuur per week moet besteden aan een themaproject dat te maken heeft met beroepsoriëntatie op 

Techniek. Dat betekent dat er per week minimaal één wiskundelesuur dus aan het themaproject 

gewijd moet worden. De vraag die bij mij dan naar boven komt is hoe wij dan het vak wiskunde vorm 

gaan geven binnen het Vakcollege Techniek. Er zijn namelijk twee opties mogelijk: 

 

  •   De methode helemaal loslaten en de leerinhoud aan het Vakcollege aanpassen 

  •  Drie lesuren met de methode werken, één lesuur besteden aan het themaproject 

   N.B. Een lesuur duurt 50 minuten. 

Binnen het Petrus Canisius College is voor de tweede optie gekozen, om eerst het Vakcollege een 

aantal jaren te doorlopen waarna een beslissing op basis van eigen ervaringen gemaakt kan worden. 

 

Een kanttekening die ik hierbij wil plaatsen is het feit dat de brugklassen in het huidige schooljaar vier 

uur wiskunde per week hebben, waarvoor één lesuur gereserveerd is voor rekenlessen. Als het 

huidige voorstel zijn doorgang vindt zou de rol van het rekenuur ook weer bekeken moeten worden, 
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want aangezien er momenteel besloten is om de methode in de overige lessen aan te houden en ook 

een rekenuur per week te hebben betekent dit automatisch dat er nog maar twee lesuren voor het 

reguliere programma middels de methode overblijft. 

Bij de tweede klassen geldt een soortgelijke situatie, waarbij de BB-klassen echter maar drie uur 

wiskunde per week hebben, terwijl de KB-klassen wel vier uur wiskunde per week hebben. Bij de 

tweede klassen is echter één lesuur per week gereserveerd voor de zogenaamde projecturen. Bij 

deze klassen is het dus van belang om antwoord te krijgen op de vraag of met de komst van de 

themaprojecten van het Vakcollege het reguliere projectuur komt te vervallen. 

 

 Een dilemma wat bij dit alles een belangrijke rol speelt is dat het streven blijft zo goed mogelijke 

eindexamenresultaten voor het vak wiskunde te behalen, terwijl er anderzijds ook een zo goed 

mogelijke koppeling naar techniek gemaakt wil worden. 
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Hoofdstuk 3: Leerprocessen                         

 §3.1: Inleiding           

Zoals u in het vorige hoofdstuk heeft kunnen lezen streeft het Vakcollege Techniek naar meer 

samenhang binnen het onderwijsaanbod, door de leerinhoud van de verschillende leergebieden 

meer toe te spitsen op techniekonderwijs. Voor mij persoonlijk komt meteen een vraag omhoog aan 

de hand van een ervaring aan het begin van het lopend schooljaar. In de tweede klas maken de 

leerlingen in hoofdstuk 2 van de methode Getal & Ruimte voor het eerst kennis met rekenen met 

schaal en bijbehorende handelingen. In de eerste klas hebben de leerlingen dit echter ook al gehad 

bij het vak aardrijkskunde! Toen ik de leerlingen hiermee confronteerde was het echter weggezakt bij 

de meesten en moest ik dus opnieuw begonnen met werken met schalen. Mijn vraag die hieruit naar 

voren komt, en dus ook naar boven komt binnen het concept Vakcollege, is hoe wij als docenten 

ervoor kunnen zorgen dat de leerlingen de geleerde kennis van bijvoorbeeld wiskunde en techniek 

niet als aparte kennis gaan opslaan in hun geheugen, maar dat er genoeg verbindingen gemaakt 

worden zodat het niet als totaal losstaande vakken wordt beschouwd. Het leggen van verbanden 

tussen wiskundige en technische kennis vind ik een belangrijk doel en past prima binnen het 

Vakcollege. In mijn themaproject wil ik daar aandacht aan gaan besteden. Het heeft natuurlijk alles te 

maken met de opbouw van functionele kennis binnen een leergang over meerdere jaren. Verder is 

het in mijn ogen essentieel dat mijn voorbeeld alles heeft te maken met het oproepen en sturen van 

leerprocessen. In dit hoofdstuk concentreer ik mij op het onderwerp ‘leerprocessen’, waarbij ik 

mijzelf de volgende vragen stel: 

1. Wat is de huidige visie op onderwijs en leren? Hiertoe verdiep ik mij in de constructivistische visie 

    en de tweedeling tussen het oude en het nieuwe leren, om vervolgens een mening te vormen. 

2. Welke soorten leerprocessen zijn er te herkennen in het schoolse leren? Om antwoord te geven op 

    deze vraag wend ik mij tot de visie en theorie van C.F. van Parreren (1990). 

3. Hoe kan ik als docent rekening houden met de docent- en leerlingperspectieven op het werken 

    aan de opdracht? Hiervoor bespreek ik de afstemmingsstrategie zoals deze benoemt wordt in 

    de theorie over het afstemmen op leerlingperspectieven van E. Elve (2008). 

4. In mijn themaproject ontwerp ik samen met de collega’s een rijke leeromgeving. Hoe vormen de 

    leerlingen deze omgeving om naar hun visie op leren en onderwijzen: wat is hun persoonlijke leer- 

    en actietheorie? 

5. Welke leerstijlen bestaan er en hoe kan ik hierop inhaken bij mijn themaproject? Hiertoe maak ik 

    gebruik van de theorie van J. Kaldeway (2006) die een onderscheid maakt tussen diepte- en  

    oppervlakteleren. 

6. Tenslotte zoek ik mogelijkheden om vakkennis daadwerkelijk te integreren  voor mijn    

     themaproject. 

In dit hoofdstuk wordt besproken: 

• Van oud naar nieuw? Een kritische stellingname naar de heersende ideologie 

• Een kritische blik naar de leeromgeving 

• Soorten leerstijlen 

• Het integreren van vakkennis 

 

§3.2: Van oud naar nieuw? Een kritische stellingname naar de heersende ideologie 

De afgelopen jaren zijn er vele verschillende ontwikkelingen binnen het (middelbaar) onderwijs 

gaande. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van portfolio’s binnen sommige onderwijsconcepten 
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voor het middelbaar onderwijs, maar ook bij bijvoorbeeld de Hogeschool van Amsterdam. Bij de 

Hogeschool van Amsterdam wordt ook meer nadruk gelegd op samenwerkend leren en komen er 

groepsopdrachten ter beoordeling voor het afronden van modules. Een laatste voorbeeld hierbij is 

het invoeren van integrale bekwaamheidsproeven, een assessment waarin een student zijn portfolio 

presenteert en aan de hand daarvan een gesprek over zijn ontwikkeling voert. Dit zijn enkele 

kenmerken van het ‘nieuwe leren’. Deze ontwikkeling gaat in mijn ogen niet zonder slag of stoot. Alle 

docenten in het vmbo/mbo worden warm gemaakt voor deze ontwikkelingen. Ze krijgen dan te 

horen dat er opgeschoven moet worden richting het ‘nieuwe leren’. Dit ‘nieuwe leren’ heeft een 

belofte dat problemen van het ‘oude leren’ (lees: het huidige onderwijs) zullen afnemen of zelfs 

verdwijnen. Gedurende mijn opleiding heb ik kennis gemaakt met deze visie op leren. Als ik echter 

kijk naar mijn stage-ervaringen van het vorig en lopend schooljaar moet ik opmerken dat de theorie 

van het ‘nieuwe leren’ niet zomaar opgaat. Ik heb mij daartoe verdiept in een artikel over de belofte 

van het nieuwe leren, wat ik nu wil gaan bespreken. 

 

 Volgens R. Kayzel (2005) is er een volgende tweedeling binnen het onderwijs te maken aan de hand 

van de totstandkoming van het ‘nieuwe leren’: 

Het oude leren Het nieuwe leren 

Klassiek Modern 

Objectieve kennis Subjectieve interpretatie 

Overdracht, transmissie Zelfstandig, constructie 

Aanbodgestuurd Vraaggestuurd 

Passief Actief 

Traditioneel Professioneel 

Memoriseren Construeren, discussiëren 

Vakgericht, versnipperd Realistisch, geïntegreerd 

Individueel leren Samenwerken leren 

Docentgericht Studentgericht 

Schools Authentiek 

Abstract, inert In context, realistisch 

 

De auteur geeft echter ook meteen aan dat enkele van deze ogenschijnlijke tegenspraken niet 

gefundeerd zijn, aangezien de constructivisten, de stroming die achter de onderwijskundige 

benadering van het ‘nieuwe leren’ zit, het zelf ook niet altijd met elkaar eens zijn. Dit is een 

belangrijke opmerking omdat dit betekent dat er sprake is van meerdere meningen. Welke mening 

krijgt dan voorrang en welke mening verdwijnt naar de achtergrond? 

De auteur beperkt zich tot een vijftal wezenlijke verschillen tussen het oude en nieuwe leren, die ik 

hieronder kort zal weergeven. Ik zal steeds het standpunt van de constructivisten weergeven, om 

vervolgens enkele kritiekpunten hierop te weergeven zodat de lezer zelf een beeld kan vormen over 

de wezenlijke verschillen en vooral over de vraag of het nieuwe leren beter onderwijs oplevert. 

 

1) De plaats van kennis in de moderne maatschappij 

Volgens de constructivisten is kennis onderhevig aan voortdurende veranderingen en is de kennis die 

de leerlingen of studenten nu leren over enkele jaren alweer gedateerd. Het is in de ogen van de 

constructivisten daarom beter om juist meer de nadruk te leggen op de vaardigheid om nieuwe 

kennis te kunnen vergaren en zich eigen te maken.  

  De kritiek die non-constructivisten hebben op deze gedachtegang is dat er nu al vanuit de 
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vervolgopleidingen (hoger en universitair onderwijs) gewezen wordt naar de gebrekkige basiskennis 

bij de nieuwe stroom studenten. Het leren van kennis kan nog steeds leiden tot het leren van de 

vaardigheden om kennis te vergaren en zich eigen te maken, zolang het maar op een bewuste wijze 

gebeurd bij de leerling (het leren leren). De vraag is dus hoe ik binnen mijn themaproject een goede 

borging van kennis en vaardigheden kan garanderen binnen een logische opbouw. 

 

2) Authentieke taken in realistische contexten 

Volgens niet-constructivisten kunnen authentieke problemen het vertrekpunt zijn bij het maken van 

taken, maar hoeft dat niet. Een aantal constructivisten wijzen dit af, de realistische context moet het 

vertrekpunt voor een taak zijn. Hun redenatie is dat het oplossen van problemen in de praktijk buiten 

school ervoor zorgt dat kennis uit verschillende domeinen aan elkaar gerelateerd worden in een 

integrale aanpak. 

  De kritiek hierop is dat als die problemen in de praktijk te complex zijn de studenten deze 

niet kunnen oplossen. De constructivisten geven aan dat de docent dan ervoor moet zorgen dat de 

student dat wel kan, maar ze specificeren niet op welke wijze dat moet gebeuren. Dat vind ik erg 

jammer want dan moet ik dat zelf gaan doen. Ik wil door middel van het bekijken van leerprocessen, 

het herontwerpen van de leeromgeving door de persoonlijke leer- en actietheorie en leerstijlen 

enkele handvatten geven hoe wij als docenten ermee om kunnen gaan. 

Dit is een belangrijk doel van mijn afstudeerproduct, omdat ik besef dat een thema voor de ene 

leerling authentiek is, maar dat niet voor de andere leerling hoeft te zijn. Ik moet dus goed nadenken 

over de thema’s en de opbouw van leerprocessen binnen mijn themaproject. 

 

3) Samenwerkend leren 

Volgens constructivisten zijn dialoog en argumentatie van essentieel belang bij het leren door 

studenten. Om te kunnen samenwerken moeten studenten dan over discursieve (eigen kennis 

verwoorden, luisteren, vragen stellen, verbanden leggen, beargumenteren, concretiseren, 

veralgemeniseren en representaties maken) en sociale vaardigheden (inzichten durven presenteren, 

interesse hebben voor elkaar, conflicten kunnen en willen oplossen, kritisch durven zijn, vast durven 

houden aan standpunten, elkaar respecteren) beschikken. 

  De kritiek hierop is dat studenten maar in beperkte mate andere benaderingen bekijken, 

deze met die van henzelf vergelijken en op basis van feiten en vergelijken tot een keuze van de beste 

van de twee te komen. De mate van dialoog, discussie en argumentatie lijkt eerder afhankelijk van 

individuele interesses en inspanning dan van interacties in een groep. Verder wordt het beschouwen 

van de taak als een leertaak (ik wil iets leren) of een werktaak (ik moet dit nu eenmaal doen) dan nog 

achterwege gelaten, terwijl dit wel degelijk een invloed erop heeft. Dit heeft dan ook invloed op de 

leertaken die ik voor mijn themaproject ga ontwikkelen, want hoe wek ik de interesse van de 

leerlingen en zorg zodoende voor de juiste motivatie? 

 

4) Beoordelen 

Constructivisten zijn voorstanders van integrale beoordeling van gedrag en wijzen het afzonderlijk 

beoordelen van kennis, vaardigheden en attitudes af. Een student kan beter een opdracht krijgen 

(een probleem in een bepaalde situatie) en zijn handelen daarbij verantwoorden. Verder moet een 

student door middel van reflectie zijn eigen leren verantwoorden en beargumenteren hoe hij zijn 

opvattingen heeft ontwikkeld. De relatie met samenwerkend leren (de centrale plaats voor dialoog 

en argumentatie) is hierbij dus duidelijk aanwezig 
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  De kritiek hierop is dat het integraal beoordelen door middel van bijvoorbeeld assessments 

veel expertise vraagt van de beoordelaar. Verder kost het veel tijd en middelen, waardoor de 

meerwaarde in vergelijking met de traditionelere manieren van toetsen en beoordelen nog bewezen 

moet worden. Mocht ik binnen mijn themaproject ruimte reserveren voor het integraal beoordelen 

dan moet ik duidelijke eisen stellen zodat de beoordeling en reflectie op een stelselmatige basis 

plaats vindt. 

 

5) Zelfstandig leren 

Voor het zelfstandig leren zijn er vijf voorwaarden waaraan voldaan moet worden om met succes 

zelfstandig te kunnen leren: 

• De eerste voorwaarde is ruimte voor de student om zelf te bepalen wat, hoe, wanneer en met wie 

   hij leert; zelf nadenken over zelfstandigheid. In praktijk lijkt zelfstandig leren beperkt tot de vrijheid   

   om te kiezen welk programma de student wil volgen en het binnen vrij nauwe kaders plannen van  

   de eigen leeractiviteiten. Het is belangrijk om te bepalen of het programma, in mijn geval het  

   themaproject, de zelfstandigheid van leerlingen bevorderd. De leerling wordt geacht  

   verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren. Deze verantwoordelijkheid zal altijd verwijzen naar  

   ons onderwijsaanbod. Ik denk dat we moeten zorgen voor een onderwijsaanbod dat leerlingen  

   helpt bij het verwerven van kennis en vaardigheden. Als dat lukt wordt hun zelfstandigheid  

   vergroot. 

• De tweede voorwaarde voor zelfstandig leren is dat de student vrijwillig zijn bestaande denk- 

   beelden, gedrag en gewoontes verandert. De vraag is in hoeverre hij dat doet. Leren is veranderen 

   en dat doet de gemiddelde student niet altijd vrijwillig en op de juiste manier. In praktijk worden 

   studenten door docenten op zachte (feedback) of harde (beoordeling) wijze ertoe gebracht om 

   leertaken op een andere wijze aan te pakken dan ze normaliter doen. 

• De derde voorwaarde is het de vraag in hoeverre studenten de ruimte krijgen hun leeractiviteiten  

   zelfstandig te structureren. Docenten hebben, hoewel ze voorstander zijn van zelfstandig leren, 

   de neiging om controle te behouden over het leerproces (gedetailleerde instructie en intensieve  

   begeleiding) als ze merken dat het gewenste niveau niet gehaald wordt. 

• Als vierde moeten studenten ook vrijgelaten worden met betrekking tot het denk- en werkproces 

   bij de aanpak van een probleem. Docenten voorzien hen echter vaak van stappenplannen die het 

   denk- en werkproces structureren. Hierdoor ontwikkelen de leerlingen niet de door  

   constructivisten gewenste persoonlijke aanpak. 

• De vijfde reden heeft te maken met het idee van gelijkwaardigheid tussen docent en student. Het is 

   de vraag of de student de docent als gelijkwaardig gesprekspartner beschouwd. Studenten weten 

   echter dat ze in leersituaties minder machtig zijn dan docenten, wat dit idee ondermijnt.  

 

Samenvattend wil ik zeggen dat het nieuwe leren verre van eenduidig is. Op de belangrijke vraag hoe 

ervaringen opgebouwd moeten worden wordt geen antwoord gegeven. Als docent zijnde moet je 

zeer kritisch zijn en je niet baseren op meningen, die als feiten worden gepresenteerd. Ik vind dat de 

belofte van het nieuwe leren nog niet wordt waargemaakt. De terminologie van het oude en nieuwe 

leren gebruik ik dan ook op een relativerende wijze. In §4. 4 zal ik specificeren dat beide kolommen 

(het oude en nieuwe leren) in mijn themaproject zijn geïntegreerd.  

 

Het is interessant dat C.F. van Parreren (1990) ook al een onderscheid maakt tussen soorten 

onderwijs en leren door leerlingen. Deze auteur maakt een tweedeling van onderwijsstrategieën in 
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sturend en banend onderwijs. Als docent zijnde kan je sturend onderwijs (rechtstreeks overbrengen 

van oplossingsmethoden) geven, terwijl banend onderwijs (zelf laten ontdekken binnen een baan die 

door de docent is uitgezet) de andere mogelijkheid is. Het ‘nieuwe leren’ heeft duidelijke 

overeenkomsten met het banend onderwijs, terwijl het ‘oude leren’ meer met sturend onderwijs 

overeen komt. C.F. van Parreren noemt een aantal voor- en nadelen van beide vormen: 

1. Sturend onderwijs geeft meer garantie dat de leerlingen alle essentiële punten zien en zich eigen 

    maken, terwijl banend onderwijs het risico heeft dat leerlingen met verkeerde ideeën gaan zitten. 

2. Sturend onderwijs kost minder tijd, vooral omdat iedereen hetzelfde fundament heeft. 

3. Sturend onderwijs leidt tot meer geordende kennis. 

4. Banend onderwijs kan leiden tot een meer open instelling bij leerlingen, waardoor een creatieve 

    aanpak van problemen bevorderd wordt. 

5. Banend onderwijs laat meer ruimte voor een eigen stijl van werken van de leerling. 

6. Banend onderwijs kan ook leiden tot het opdoen van ervaringen die nog niet direct 

    formuleerbaar zijn. De intuïtie van de leerlingen wordt hierdoor ontwikkeld. 

 

Samenvattend wil ik iets zeggen over de werkelijke benaming van het ‘oude leren’ en het ‘nieuwe 

leren’. In mijn ogen geeft deze benaming een ogenschijnlijke volgorde neer waarin het ‘nieuwe leren’ 

de na te streven keuze is voor een school, waardoor het ‘oude leren’ dus inferieur gemaakt wordt. In 

mijn ogen is deze volgorde niet terecht, aangezien beide manieren van leren hetzelfde doel 

nastreven, namelijk om zo goed mogelijk de juiste leerprocessen op te roepen bij de leerlingen. Beide 

manieren van onderwijs hebben zo hun voor- en nadelen, maar in mijn ogen geeft de benaming van 

het ‘oude leren’ en het ‘nieuwe leren’ een onterechte veroordeling aan, want welke school wil nu 

reclame maken met het ‘oude leren’? De betiteling roept in mijn ogen dan ook enige nuancering op. 

Verder leert de theorie van C.F. van Parreren over sturend en banend onderwijs mij dat een 

ideologische stellingname voor het ‘oude leren’ of het ‘nieuwe leren’ niet mogelijk is aangezien ik 

afhankelijk van de situatie banend of sturend onderwijs nastreef. Ik wil dan ook binnen mijn 

themaproject duidelijk de banende en sturende elementen aangeven. 

 

§3.3: Een kritische blik naar de leeromgeving      

Ik heb in voorgaande paragraaf al even gewezen op leerprocessen. Welke onderwijsvorm een school 

ook kiest, het valt en staat met de leerprocessen die het onderwijs op wil roepen bij de leerlingen. 

Met de keuze voor het Vakcollege rees voor mij de vraag welke leerprocessen er überhaupt bestaan: 

welke leerprocessen wil ik oproepen zodat de leerlingen de kennis van wiskunde ook daadwerkelijk 

gaan gebruiken bij techniek? Om antwoord te geven op deze vraag wil ik eerst weten welke 

leerprocessen er onderscheiden worden. In de publicatie ‘Leren op school’ onderscheidt C.F. van 

Parreren (1990) een reeks leerprocessen: 

 

a) Inzichtbevorderend leren 

Iemand komt in een situatie waarvoor hij geen kant-en-klare manier van oplossen kent. Ieder mens 

beschikt over de capaciteiten om de situatie op zich in te laten werken, de verschillende aspecten 

ervan in kaart te brengen, om vervolgens met behulp van inzicht de juiste manier te vinden waarop 

deze situatie aangepakt moet worden. Het ontstaan van dit inzicht hangt af van intelligentie, maar 

ook van wat men geleerd heeft. Dit voorafgaand leren geeft iemand tot op zekere hoogte ook 

middelen en inzicht voor toekomstige problemen. Voor leerlingen betekent dit dat zij niet volgens 

een routinematig rekenschema een bepaald type som oplossen, maar ze kunnen een nieuwe som 
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wel aanpakken op een voor hun zinvolle manier, ongeacht of ze uiteindelijk op het antwoord komen. 

b) Verwerven van feitenkennis 

Om leerlingen tot probleemoplossende vaardigheden te brengen is basiskennis nodig. Deze 

basiskennis is nodig, want zonder deze kennis kan inzichtbevorderend leren zich niet ontwikkelen. 

Het gaat hierbij niet om algemene begrippen of denkrelaties, maar puur om concrete toestanden, 

personen of zaken. Deze feiten kunnen wel in een verklaarbare samenhang gebracht worden, 

waardoor een verband gemaakt kan worden. Ook hierbij ontstaat dus inzicht, namelijk door feiten 

met elkaar in verband te brengen. 

 

c) Memoriseren 

Wie uit het hoofd leert, gaat het erom om kennis zo letterlijk mogelijk te kunnen reproduceren, het 

verschil met het verwerven van feitenkennis is dan ook dat de nadruk niet ligt op de kennis zelf, maar 

op het vastleggen van bewoordingen, zinnen, formules, of ook enkel van woorden, getallen of 

letters. Dezelfde leerstof die door de leerlingen wordt gememoriseerd kan dus tot verschillende 

volgende leerprocessen leiden, want leerlingen verbinden de gememoriseerde kennis op 

verschillende wijze. Voor verdere informatie verwijs ik u naar §3.6 over leerstijlen. 

 

d) Vorming van automatismen 

Eén van de kenmerken van dit soort leren is, dat iemand die dit leerproces heeft doorgemaakt bij de 

uitvoering van wat hij geleerd heeft niet meer hoeft na te denken; de zogenaamde automatismen. 

De grote waarde van automatiseren is dat de betreffende persoon geen aandacht hoeft te besteden 

hieraan en deze aandacht dus op iets anders kan richten. Zonder het vormen van automatismen kan 

men niet leren rekenen of zich een vreemde taal eigen maken. We hebben het hier dus over non-

cognitief werken: gedachteloos handelingen kunnen uitvoeren. 

 

e) Leren leren 

Deze vorm van leren zou wel op school moeten plaats vinden, maar vind in de praktijk nog te weinig 

plaats. Om goed te kunnen leren, moeten leerlingen leerhandelingen voltrekken, waarbij elk soort 

leren zijn eigen type leerhandelingen vereist. Het verwerven van leerstrategieën, een goede aanpak 

van leertaken, is de definitie van leren leren; de leerling leert hoe hij zijn leeractiviteit het beste of 

het meest kansrijk kan inrichten. De vraag is dan ook hoe wij dit binnen onze leergang gaan 

verweven. 

 

f) Leren tijdens spontane activiteit 

Tijdens speelse activiteiten, of zelfs het bekijken van het journaal, roepen leerprocessen op. Deze 

leerprocessen noemen wij incidentele leerprocessen, omdat de persoon in kwestie niet actief gericht 

is op het leren. Incidentele leerprocessen zijn altijd aanwezig. 

 

Nu ik een overzicht van de leerprocessen gegeven heb is het de vraag hoe het komt dat de ene taak 

door de leerling of student wel als zinvol wordt ervaren, terwijl de andere taak niet als zodanig 

beschouwd wordt. In mijn ogen heeft de motivatie van een leerling of student voor een taak namelijk 

een enorme invloed op het daarop volgende leerproces. C.F. van Parreren (1990) verdeelt een taak in 

open en gesloten taken. Een open taak staat in zijn ogen voor een taak waarin de leerling of student 

zich voorneemt om iets te leren omdat hij er in de toekomst (de volgende les of bij de volgende 

opdracht) voordeel uit kan halen, hij wilt iets leren. Een gesloten taak is daarentegen meestal een 
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doe-taak: ik neem mij voor iets te doen en ik ben pas tevreden als ik dat uitgevoerd heb. Het grote 

verschil tussen open en gesloten taken ligt dus in het feit dat er bij een open taak een leerintentie 

ontstaat, de leerling of student wil iets leren. Bij mijn begeleiding van leerlingen merk ik dat de ene 

leerling wel een idee heeft over het nut van de opdracht, terwijl andere leerlingen dat totaal niet zien 

en elke opdracht op zichzelf zien. De opdracht wordt als een gesloten taak beleefd: je geeft het 

antwoord en je bent er vanaf. 

De motivatie voor een taak is hierdoor onder te verdelen in vier soorten, waarvan de volgorde 

hieronder op basis van de meest gunstigste tot de ongunstigste motivatie gaat: 

 

1. Intrinsieke motivatie. Er is echte belangstelling voor wat geleerd wordt, dit gebeurt spelenderwijs. 

    De leerstof wordt op zich wel leuk bevonden door de leerling. 

2. Extrinsieke motivatie door een leerintentie. Het leren vindt niet vanzelf plaats, maar omdat men  

     iets wil leren. Het werk (open taak) wordt uitgevoerd om ervan te leren voor de toekomst. 

3. Extrinsieke motivatie door uitvoeren van de taak. De leerling aanvaart de taak dat het gaat om het 

     uitvoeren, niet om het leren. De leerling ziet het als een gesloten taak. Hierbij hoort geen straf of   

     beloning. Leren gebeurt incidenteel. 

4. Extrinsieke motivatie door beloning en straf. Er ontstaat geen identificatie met de taak. Het werk  

     wordt onder dwang gedaan of omdat ze er iets mee kunnen verdienen. Geen gerichtheid op de  

     leerstof. 

 

Een intrinsieke motivatie, al dan niet door een leerintentie, heeft dus de voorkeur en zal een taak dus 

ook tot een leertaak maken. Hierdoor komen leerprocessen makkelijker op gang. Leerlingen die 

namelijk intrinsiek gemotiveerd zijn onthouden de leerstof beter en hebben een diepere verwerking. 

Leerlingen die vanuit een extrinsieke motivatie leren richten zich vooral op de toets en zijn de 

leerstof weer snel vergeten. Deze laatste groep leerlingen hebben dus minder basiskennis, waardoor 

volgende taken die verder gaan op de voorgaande ontvangen taken wederom een extrinsieke 

motivatie zal opleveren: ze beheersen de vereiste basiskennis niet en zullen het ervaren als ‘weer iets 

wat we moeten doen’. Als we binnen het Vakcollege integratie van vakkennis willen bevorderen 

moeten we dus goed rekening houden met de manier waarop de aangeboden taken door leerlingen 

worden ervaren. Ik wil deze subparagraaf dan ook afsluiten met de volgende zin: 

 

Motivatie is de drijvende kracht achter het leerproces   

 

Het is daarom ook van belang dat een docent onderzoekt op welke wijze een leerling gemotiveerd is 

voor een taak. Volgens het ‘nieuwe leren’ wordt verwacht dat leerlingen alle leerstof, mits deze 

authentiek gebracht wordt, van zichzelf interessant vinden. Dit vind ik wel zeer optimistisch gesteld. 

Niet iedere leerling is hiertoe in staat, waardoor er een leerbedoeling opgelegd moet worden door 

de docent, wat een extrinsieke motivatie betekent voor de leerling in kwestie. Mijn vraag is dan ook 

hoe ik de juiste motivatie kan opwekken. 

 

§3.4: Taakbeleving           

Een belangrijk onderdeel van een motivatie voor een vak hangt samen met de manier waarop 

leerlingen succes en falen verklaren. Een leerling die voor het eerste proefwerk van het jaar een 

fantastisch cijfer haalt zal het volgende hoofdstuk vol goede moed tegemoet zien, terwijl een leerling 

die een slecht cijfer behaalt minder gemotiveerd zal zijn. Deze toeschrijvingen van succes of falen 
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wordt volgens de theorie van Heider attributies genoemd. Bij interne attributies legt de leerling de 

oorzaak bij zichzelf, terwijl bij externe attributies de oorzaak van het resultaat juist buiten zichzelf 

legt.  Deze interne en externe attributies kunnen stabiel en variabel zijn: een stabiele attributie geeft 

een verklaring die niet gemakkelijk te veranderen is, terwijl de variabele attributie dat juist wel is. 

Ik zal hieronder een voorbeeld geven van een attributieschema over mijn eigen lessen: 

 

      OORZAKEN SUCCESVOLLE LES 

 INTERN EXTERN 

STABIEL - Ik beheers de lesstof goed 
- Ik vind het lesgeven leuk 
- Ik heb vertrouwen in mijn  
   kennis 
- Ik heb een basisstructuur in 
  mijn lessen 

- De klas vindt het gezellig  
  tijdens mijn lessen 
 

VARIABEL - Ik had mij goed voorbereid 
- Ik had veel zin in de les 

- De leerlingen hadden er zin in 
- De leerlingen hadden allemaal 
  het huiswerk af 
- De voorgaande les verliep o.k. 

 

Zo’n attributieschema is onderdeel van de persoonlijke leer- en actietheorie, waar de volgende 

subparagraaf over zal gaan. In mijn afstudeerproduct zal ik gebruik maken van dit attributieschema, 

door middel van gesprekken met leerlingen wil ik erachter komen hoe zij succes en falen attribueren. 

Er zal vaak een verschil zijn tussen mij en de leerlingen hierbij, waarbij ik wil proberen leerlingen te 

stimuleren om hun succes aan interne, stabiele factoren toe te schrijven. Dit wil ik gedurende mijn 

themaproject op twee momenten doen. 

 

Allereerst zal ik een situatie uit mijn eigen lessen halen om u alvast enig inzicht te geven wat de 

persoonlijke leer- en actietheorie precies inhoudt: 

N.B. De namen van de leerlingen zijn wegens privacyredenen gefingeerd. 

“Eén situatie wil ik er nog wel uitlichten, namelijk dat Dirk dus erg weinig deed tijdens het eerste lesuur en 

ook weinig aanstalten maakte om de andere lesuren wel aan het werk te gaan. Ik ben toen even met Dirk 

gaan praten, vooral door het stellen van vragen over iets wat ik niet begreep. Ik vroeg of hij kon aangeven 

welk gevoel hij had bij deze opdracht en waar dat gevoel vandaan kwam. Dirk gaf aan dat hij de opdracht 

stom vond, omdat hij moest tekenen ‘en daar haal ik nooit goede cijfers voor’. Ik heb hem toen uitgelegd 

dat het tekenen dan wel het eindproduct bepaalt, maar dat het cijfer in mijn ogen voor een groot deel 

beslist wordt aan de hand van samenwerking en werkhouding. Ik vroeg toen aan hem wat hij vond van de 

tekeningen van zijn groepsgenoten, waarop hij aangaf dat de tekeningen van Ronald en Edith wel mooi 

waren. Ik vroeg toen aan Dirk  wat hij eraan kon doen om ervoor te zorgen dat zijn tekening zo goed 

mogelijk kon aansluiten bij de tekeningen van Ronald en Edith. Hij reageerde toen met de opmerking “door 

de tekening door hen te laten maken”, waarop ik aangaf dat hij daar misschien wel iets mee kon doen. Dit 

begreep Dirk niet, waarop ik aangaf dat Dirk aan Ronald of Edith kon vragen of ze niet een beginnetje 

wilde maken voor Dirk, zodat hij daarna goed aan de slag kon gaan. Ronald reageerde meteen met de 

opmerking “dat hij wel een paar weggetjes voor Dirk wilde tekenen”, wat hij toen ook meteen ging doen. 

Toen ik een halfuur later weer ging kijken bij dit groepje had Dirk  heel goed zitten tekenen, waar ik hem 

uitgebreid voor complimenteerde.”  (reflectieverslag 1 december 2008) 
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Het kind  

zei 

de meester 

begrijpt het 

 niet 

In het voorgaande voorbeeld herkent u waarschijnlijk het gedrag van de leerling wel, wat volgens Ed 

Elve (2008) ‘niet taakgericht gedrag’ te noemen is. Een leraar zal dit niet taakgerichte gedrag 

normaliter willen veranderen, maar om dit te kunnen veranderen is kennis nodig van de achtergrond 

van dit niet taakgerichte gedrag. De betekenis van een taaksituatie hangt voor een leerling sterk af 

van de door de leerling ervaren kans op succes. In bovenstaand voorbeeld komt duidelijk naar voren 

dat Dirk met voorgaande tekenopdrachten ogenschijnlijk slechte cijfers heeft behaald, waardoor de 

motivatie om aan nog een tekenopdracht te maken afneemt. In zijn gedachten denkt Dirk meteen 

aan het feit dat hij nogmaals een slecht cijfer gaat behalen voor een tekenopdracht. Als leraar wil je 

ervoor zorgen dat de opgeroepen emotionele informatie (uit voorgaande ervaringen bepaalt Dirk dat 

hij de opdracht niet leuk vindt) verandert en een uitdagend karakter krijgt. Door Dirk succes te laten 

ervaren zal hij wel met de opdracht aan de slag gaan en wel vertrouwen hebben dat er dit keer een 

mooi cijfer te behalen valt. 

 

De opgeroepen emotionele informatie die door de leerling naar boven geroepen wordt bestaat uit 

gedachten, gevoelens en verwachtingen. Deze informatie is zowel cognitief (betrekking hebbend op 

het kennen) als affectief (geladen met gevoel) van aard en ontstaat door eerdere (leer)ervaringen. 

De emotionele informatie die in een leersituatie naar boven komt wordt door de leerling zelf 

gefilterd, waardoor de in zijn ogen relevante emotionele informatie doorgang vindt. Een leerling die 

voortdurend ervaart dat iets niet lukt, kan in een vicieuze cirkel van zichzelf waarmakende onmacht 

terechtkomen, de alom gehoorde “ik kan het niet”. Het is dus belangrijk goed te onthouden dat het 

ontwijken van een taak voor een leerling een oplossing van het primair emotionele probleem 

betekent dat bij herhaald falen ontstaan is. 

 

Een goede docent houdt dan ook rekening met de opgeroepen emotionele informatie door een 

leerling, want bij het opgeven van een taak bekijken docenten en leerlingen het van verschillende 

kanten: 

•  de leerling bekijkt de taak vanuit de opgeroepen emotionele informatie, 

•  de leraar bekijkt de taak vanuit het doel, het gewenste resultaat en de oplossingswegen. 

Een goede docent ondersteunt de taakbeleving van een leerling, waardoor deze met aandacht en 

doorzettingsvermogen aan de slag gaat en aan het resultaat persoonlijk succes behaalt.  

 

§3.5: Persoonlijke leer- en actietheorie       

In mijn ogen geeft nevenstaande zin goed weer waar de persoonlijke 

leer- en actietheorie over gaat, want een docent kan nog zo’n goede 

leeromgeving opbouwen, de leerling ervaart deze vanuit zijn eigen 

persoonlijke leer- en actietheorie.  

 

 

De persoonlijke leer- en actietheorie is in mijn ogen het beste als volgt  

te definiëren: 

 

Een zich op basis van  ervaringen en reflectie daarop langzaam ontwikkeld 

geheel van opvattingen over diverse aspecten van leren: wat werkt bij mij, in 

welke situatie en waarom juist dan?  

 



Afstudeerproduct Bas Kraakman, 225749 – studiejaar 2008/2009 – opleiding Wiskunde 
35 

Volgens Johan van der Sanden (2003) is de persoonlijke leer- en actietheorie als volgt te definiëren:  

“De persoonlijke leer- en actietheorie is een persoonlijk referentiekader, bestaande uit een 

samenhangend geheel van inzichten over situaties die zich kunnen voordoen, acties die verricht 

kunnen worden, effecten die daarvan te verwachten zijn en principes die daarbij een rol spelen.” 

Hij verdeelt dit persoonlijk referentiekader in vijf gebieden: 

•  Motivationele oriëntatie     

•  Leerconceptie       

•  Kennis- en vakconcepties    

•  Concepties over de eigen bekwaamheid  

•  Onderwijsconcepties     

 

Zijn voorbeeld van het invullen van dit referentiekader kan op basis van het onderwijsconcept 

Vakcollege Techniek zijn en levert het volgende mogelijke referentiekader op: 

•  Motivationele oriëntatie    Wiskunde leren gebruiken in de praktijk 

•  Leerconceptie      Leren snappen door doen 

•  Kennis- en vakconcepties   Wiskunde als gereedschap, kan handig zijn 

•  Concepties over de eigen bekwaamheid Dit kan ik ook 

•  Onderwijsconcepties    Leraar moet mij helpen bij het leren  

        gebruiken van wiskunde 

 

Dit referentiekader, dat dus onderdeel van de persoonlijke leer- en actietheorie is, zorgt samen met 

de kennisbasis en bijbehorende vaardigheden, attitudes en persoonlijkheid voor de manier waarop 

iemand handelt en leert. Schematisch is dat het beste als volgt voor te stellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit leidt tot de vraag hoe wij binnen het Vakcollege Techniek ervoor kunnen zorgen dat leerlingen de 

kennisbasis en vaardigheden van wiskunde en techniek kunnen samenbrengen, zodat deze niet los 

van elkaar komen te staan maar dat de geleerde theorie en vaardigheden van het vak wiskunde de 

leerinhoud van techniek kunnen ondersteunen of zelfs versterken. 

  Samenvattend leert deze paragraaf en de bijbehorende theorie mij dat ik bij het uitvoeren 

van het praktisch gedeelte van mijn afstudeerproduct de volgende onderwerpen wil uitlichten: 

• Welke leerprocessen roep ik bij de opdrachten op? Welke leerprocessen zijn door de leerlingen  
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   daadwerkelijk ervaren? Ik wil hierbij een realistische stellingname naleven, dus niet vanuit een 

   ideologie van het ‘oude leren’ of het ‘nieuwe leren’ leerprocessen indexeren. 

• De taakbeleving door de leerlingen wil ik inzichtelijk krijgen, aangezien deze nauw samenhangt met 

   de motivatie en de kracht van het leerproces. 

• Tijdens gesprekken met leerlingen wil ik inzichtelijk krijgen welke stabiel interne attributies zij 

   onderscheiden tijdens het praktisch gedeelte van dit afstudeerproduct. 

• Ik wil niet een onvoorwaardelijk geloof in mijn leeromgeving hebben, maar vanuit een kritische blik 

   kijken naar de opgeroepen leerprocessen, motivatie en attributies. 

 

§3.6: Soorten leerstijlen          

In de voorgaande paragrafen heb ik enkel inzicht gegeven in taakbeleving en opgeroepen 

leerprocessen bij leerlingen, die allemaal samenhangen binnen de persoonlijke leer- en actietheorie. 

De manier waarop een leerling echter leert kan verschillen per kennis die geleerd wordt of het vak 

waarbinnen deze valt. Philip Kohnstamm heeft nadruk gelegd op een wezenlijk verschil tussen parate 

en functionele kennis. Parate kennis is kennis die snel kan worden gereproduceerd, terwijl 

functionele kennis die kennis is die gebruikt kan worden in een ander verband dan waarin deze werd 

opgenomen. Parate kennis hoeft dus niet functioneel te zijn, denk maar aan de leerling die extrinsiek 

gemotiveerd is en dus louter leert voor het proefwerk. Op een later tijdstip zal hij zich enkele kennis 

nog wel herinneren, maar dan wel als deze op dezelfde wijze wordt gevraagd. Functionele kennis is 

daarentegen wel parate kennis, aangezien deze in meerdere contexten gebruikt kan worden. 

De beide typen hangen echter nauw samen met de mate waarin een leerling in staat is om te 

memoriseren. Hierdoor wordt het belang van dit leerproces nogmaals onderstreept. 

 

De aard van leerprocessen heeft een grote invloed op het wel of niet functioneel worden van kennis, 

wat op zijn beurt weer samenhangt met de gekozen leerstijl door de leerling. J. Kaldeway 

onderscheidt de betekenisgerichte en de reproductiegerichte leerstijl. De reproductiegerichte 

leerstijl is gericht op het memoriseren van de stof, terwijl de betekenisgerichte leerstijl juist verder 

kijkt dan de woorden of formules. Een betekenisgerichte leerstijl zet eerder aan tot het functioneel 

worden van kennis, terwijl een reproductiegerichte leerstijl niet per direct kennis functioneel zal 

maken. Dat dit echter wel mogelijk is heeft  Marton in 1997 ontdekt bij zijn onderzoek onder Chinese 

studenten. Veel Chinese studenten gebruiken de reproductiegerichte leerstijl, maar doordat zijn veel 

energie staken in het memoriseren konden zij uiteindelijk ook verbanden leggen tussen de geleerde 

stof en de kennis dus functioneel maken. Dit is één bezwaar tegen de splitsing in betekenisgerichte 

en reproductiegerichte leerstijl, aangezien de splitsing een ogenschijnlijke indeling van beter en 

slechter lerende leerlingen maakt, terwijl deze op de lange termijn dus niet reëel hoeft te zijn. 

Een tweede bezwaar ligt in het feit dat een leerling er verschillende leerstijlen op na kan houden. Bij 

wiskunde kan de betekenisgerichte leerstijl de keuze van de leerling zijn, terwijl bij het vak Frans de 

reproductiegerichte leerstijl de keuze van de leerling is. 

 

Het reproduceren van kennis hangt samen met de situatie waarin dit gebeurt. De hersenen werken 

met geheugensporen binnen een bepaald systeem.  Als de sporen waarin de kennis die ter 

reproductie moet komen geactiveerd zijn zal de leerling erin slagen de kennis te gebruiken. Voor 

deze reproductie moet het gehele systeem actief worden. Er zal echter ook wel eens reproductie van 

kennis moeten gebeuren uit een non-actief systeem. Het is aan de leerling en aan de docent om deze 

systemen te activeren. Alleen op deze wijze is het mogelijk kennis uit verschillende systemen te 
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integreren. Als ik het voorbeeld aan het van dit hoofdstuk weer naar voren haal kan ik zeggen dat ik 

te weinig eraan gedaan had om het systeem met sporen van Aardrijkskunde te activeren,waardoor 

de gewenste kennis over schalen niet geactiveerd werd bij de leerlingen. Het verschijnsel dat kennis 

in verschillende systemen wordt verdeeld noemen we systeemscheiding. We kunnen het de leerling 

niet kwalijk nemen dat deze aan systeemscheiding doet, dus het is de vraag hoe we de leerling 

handvatten kunnen geven om te leren omgaan met deze systeemscheiding. Hier zal de volgende 

paragraaf over gaan. 

 

§3.7: Integratie van vakkennis         

Vaak lijkt het erop dat leerlingen dus over de nodige kennis beschikken, maar systeemscheiding 

verhindert dus dat de juiste sporen actief worden als er meerdere systemen nodig zijn. Er zijn zowel 

voor- als nadelen te geven voor systeemscheiding. Enerzijds is het noodzakelijk dat we binnen het 

onderwijs met geïsoleerde systemen werken, denk bijvoorbeeld bij het leren van een andere taal dan 

de eigen moedertaal: er wordt dan niet vanuit de eigen moedertaal gedacht. Een andere reden is dat 

nieuwe leerstof makkelijker eigen te maken is omdat er geen wirwar van systemen actief is waardoor 

het niet verwarrend wordt om te bepalen waar de nieuwe stof opgeslagen moet worden. Anderzijds 

is het grote nadeel dat systeemscheiding ervoor zorgt dat het functioneel maken van (parate) kennis 

bemoeilijkt wordt, aangezien veel non-actieve systemen steeds geactiveerd moeten worden om 

verbindingen tussen kennis uit verschillende systemen te kunnen leggen.  

  Het is opvallend dat de ene leerling meer of juist minder last heeft dan een andere leerling 

van deze systeemscheiding, ook al hebben ze jaren bij elkaar in de klas gezeten en hetzelfde 

onderwijs genoten. Dit hangt nauw samen met de wijze waarop een leerling nieuwe leerstof kan 

integreren binnen zijn bestaande kennis. Als een leerling meteen nieuwe kennis in verbinding brengt 

met bestaande kennis uit verschillende systemen ontstaat er een netwerk van sporen verspreid over 

meerdere systemen, waardoor systeemscheiding bemoeilijkt wordt. C.F. van Parreren (1990) geeft 

enkele tips om integratie te bevorderen: 

1. Naarmate iemand meer belangstelling heeft voor de inhoud van de leerstof is de kans op  

    integratie groter. Zaken die de leerlingen niet interesseren leren ze uiteindelijk wel, maar die 

    zorgen juist voor systeemscheiding. 

2. Nieuwe leerstof aanknopen bij de (kinderlijke) belevingswereld.  

3. Gedurende het nieuwe leerproces kan een zekere mate van isolatie gewenst zijn, maar na het 

    bereiken van voldoende paraatheid moet een periode van toepassing in allerlei leerstofgebieden 

    en situaties komen. Er komt dan meer nadruk op het functioneren van de kennis. 

4. Gunstig voor integratie is ook als de leerlingen banend onderwijs genieten. Als een leerling    

    bepaalde informatie op een moment nodig heeft en deze zelf moet opzoeken zal 

    de verworven kennis meestal beter integreren dan als de docent de kennis ‘ongevraagd’   

    aanbiedt. Het zelfstandig verwerven van kennis moet vertrouwd raken voor leerlingen. 

5. Alle vormen van handelen die direct verband houden met de betekenis van hetgeen dat moet 

    worden geleerd dragen bij voor een betere integratie. In plaats van woorden stampen is het beter 

    als leerlingen deze woorden tegenkomen in een tekst of in een verhaal. Het verhaal maakt de 

    betekenis immers veel rijker. Nog beter zou zijn als leerlingen na het lezen van de tekst eerst zelf  

    gaan raden wat het woord zou kunnen betekenen. Dan wordt het helemaal hun eigen kennis. 

 

In het bijzonder wil ik punt vier nogmaals uitlichten, want een situatie die ik vaak in mijn lessen 

tegenkom en ook wel eens hoor bij collega’s heeft veel hiermee te maken. Deze situaties durf ik 
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samen te vatten met de volgende uitspraak:  leerlingen leren het beste als ze de informatie op dat 

moment nodig hebben. Ik ben het totaal oneens met deze uitspraak en wel om de volgende redenen: 

1. De leerling heeft geen intrinsieke motivatie om iets te leren, maar heeft juist een extrinsieke 

    motivatie om de taak af te maken. De leerling wil op dat moment leren om de taak maar af te  

    krijgen, er is geen leerintentie maar juist de intentie om de gesloten taak af te ronden. 

2. Kennis die door de leerling zelf verworven wordt zal beter geïntegreerd worden binnen zijn  

    kennisbasis dan als de docent de benodigde kennis voorkauwt. 

3. Als een docent steeds te hulp schiet gaat een leerling niet meer zelf actie ondernemen om het 

    probleem op te lossen. In plaats van eerst zelf dingen uit te proberen gaat meteen de vinger 

    omhoog en wordt er om hulp gevraagd door de docent. Dit wordt ook wel “aangeleerde  

    hulpeloosheid” genoemd, dit moet ten allen tijde afgeleerd worden. De zelfstandigheid van de 

    leerling neemt immers enorm af. 

  

Nu ik iets meer weet over systeemscheiding en zijn tegenhanger, integratie, wil ik verder kijken 

richting het vak wiskunde en de relatie naar het onderwijsconcept Vakcollege. In mijn ogen wordt bij 

het vak wiskunde vooral aan het cognitief gedeelte, namelijk feitelijke kennis, en minder aan 

vaardigheden gewerkt. De vraag is hoe ik voor een goede transfer tussen het cognitief vermogen, 

ontstaan door het vak wiskunde, en de vaardigheden vereist bij de technieklessen kan verzorgen. 

Om hiervoor enkele tips te kunnen geven wil ik eerst kijken naar wat in mijn ogen de doelstellingen 

zijn van het Vakcollege in relatie met de voorgaande paragrafen. In mijn ogen gaat het binnen het 

Vakcollege om de volgende doelen: 

• Door middel van het activeren van voorkennis moet nieuwe kennis parate functionele kennis  

   worden. De voorkennis moet dan wel dusdanig gememoriseerd worden zodat deze hierdoor 

   functioneel wordt. 

• Duidelijke relatie tussen procedurele en declaratieve kennis zoals Ebbens deze weergeeft. 

   Procedurele kennis laat leerlingen stappen doen of processen uitvoeren, terwijl declaratieve 

   kennis juist dingen zijn die leerlingen behoren te weten. 

• Stimuleren van inzichtbevorderlijk leren, dus aan de hand van een betekenisgerichte leerstijl. 

• Vooral vorming van automatismen, waarbij echter de kanttekening geplaatst wordt dat deze 

   dus juist niet gedachteloos moet worden maar juist bewust en op cognitief niveau uitgevoerd 

   moet worden. 

 

In mijn ogen is een goede verbinding tussen het vak wiskunde en techniek te maken door leerlingen 

goede automatismen aan te leren, waarbij deze steeds zo veel mogelijk op een natuurlijke wijze 

gekoppeld worden aan de technische wereld. De manier waarop moet in mijn ogen gebeuren zoals 

C.F. van Parreren (1990) ook duidelijk stelt: zorg er eerst voor dat de leerstof duidelijk en inzichtbaar 

voor de leerlingen is, breng automatismen aan, ga vervolgens de diepte in en zorg voor integratie 

met andere systemen, zoals het vak Techniek.  

 

In mijn ogen houdt het echter niet op bij een lessenserie. In mijn ogen wordt de kennis pas echt 

functioneel en paraat als er gedurende de daaropvolgende weken steeds een korte herhalingscyclus 

ingebouwd wordt. Dit is de enige wijze waarop de opgebouwde functionele kennis daadwerkelijk 

paraat kan worden. Door de sporen binnen het systeem steeds te activeren en te verbinden met 

nieuwe situaties zal deze daadwerkelijk paraat worden en is het doel bereikt. Ik denk schematisch 

aan de volgende opbouw binnen een willekeurige lessenserie bij een onderwerp van wiskunde: 
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Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: 

Introductie 
- oproepen juiste 
  voorkennis 
- belangstelling  
  wekken 

Nieuwe leerstof 
- koppeling met de 
  voorkennis 
- inslijpen  
  vaardigheden 

Nieuwe leerstof 
- inslijpen  
  vaardigheden 
 

Verdieping naar de 
technische sector 

- leren door spontane 
  activiteit 

- feitenkennis 
- memoriseren 

- feitenkennis 
- memoriseren 
- automatismen 

- automatismen 
- inzichtbevorderend 
- attributies 

Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: 

Praktische opdracht 
binnen techniek 

Praktische opdracht 
binnen techniek 

Praktische opdracht 
binnen techniek 

Presentaties 
- hoe ben ik te werk    
  gegaan? 

- inzichtbevorderend - inzichtbevorderend - inzichtbevorderend - leren leren 
- attributies 

 

Samenvattend wil ik zeggen dat de docent vanuit zijn perspectief een leeromgeving creëert om de 

leerstof op een,in zijn ogen, zo goed mogelijke wijze aan te bieden en goede leerresultaten te 

behalen. De leerling bepaalt echter helemaal zelf wat de leerresultaten worden. Allereerst gaat de 

leerling de leeromgeving herontwerpen aan de hand van zijn persoonlijke leer- en actietheorie, 

vervolgens bepaalt de taakbeleving aan de hand van de opgeroepen motivatie wat de daadwerkelijke 

leerresultaten kunnen worden.   
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Hoofdstuk 4: 
Het themaproject 
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Hoofdstuk 4: Het themaproject                        

§4.1: Inleiding                            

In hoofdstuk 2 heb ik aangegeven wat het onderwijsconcept Vakcollege betekent en welke invulling 

er op dit moment gekozen wordt binnen het Petrus Canisius College, locatie Vondelstraat. In 

hoofdstuk 3 heb ik een blik geworpen op leerprocessen en de geringe invloed van een docent op het 

leren door een leerling. Samenvattend heb ik toen gezegd dat de docent vanuit zijn perspectief een 

leeromgeving creëert om de leerstof op een,in zijn ogen, zo goed mogelijke wijze aan te bieden en 

goede leerresultaten te behalen. De leerling bepaalt echter helemaal zelf wat de leerresultaten 

worden. Allereerst gaat de leerling de leeromgeving herontwerpen aan de hand van zijn persoonlijke 

leer- en actietheorie, vervolgens bepaalt de taakbeleving aan de hand van de opgeroepen motivatie 

wat de daadwerkelijke leerresultaten kunnen worden.  Nu ik de theorie tot mij genomen heb wil ik 

een themaproject ontwikkelen die binnen de stijl van het Vakcollege past, maar die in mijn ogen ook 

als een verlengstuk van de theorie besproken in hoofdstuk 3  is. Allereerst zal ik mijzelf eisen stellen 

naar aanleiding van de besproken theorie, vervolgens zal ik een korte omschrijving geven van de 

invulling van het door mij geschreven themaproject en de daarbij behorende verantwoording voor 

gemaakte keuzes. Daarna zal ik een overzicht geven van de ontworpen of geselecteerde opgaven en 

een verantwoording daarvoor. Als laatste komt een evaluatie naar voren naar aanleiding van de 

uitgevoerde projecten en de reacties van de betrokken collega’s en (uiteraard) de uitvoerende 

leerlingen zelf. 

In dit hoofdstuk wordt besproken: 

•  Inhoud van het themaproject 

•  Eisen aan het themaproject 

•  Verantwoording van de individuele opdrachten 

•  Evaluatie van de inhoud van het themaproject 

•  Aanpassingen aan het themaproject 

 

§4.2: Inhoud van het themaproject                         

Voor dit themaproject heb ik gekozen om een project te ontwikkelen waarbij louter de lessen van de 

vakken wiskunde en techniek worden gebruikt. Wiskunde en techniek zijn in mijn ogen twee vakken 

die van nature al nauw verbonden zijn. Ik heb gekozen om deze vakken te combineren aangezien 

ikzelf wiskunde geef de haalbaarheid van dit project vergroot als ik mijzelf nu louter op wiskunde en 

techniek richt. Ik ben begonnen met het in kaart brengen van de aangeboden kennis en 

vaardigheden binnen het eerste leerjaar van de vak wiskunde, welke u kunt vinden in de bijlagen. Het 

overzicht van het vak wiskunde heb ik zelf opgesteld naar aanleiding van het bestuderen van de 

wiskundemethode. Vervolgens ben ik in gesprek gegaan met Alma Boelders, docente wiskunde, en 

Eric Weggelaar, docent techniek, om tot een goed onderwerp te komen voor dit themaproject. Deze 

collega’s heb ik uitgekozen omdat zij lesgeven in de betreffende vakken aan de klassen die ik voor 

ogen heb bij de uitvoering van het themaproject, namelijk klas 1F en 1G. Dit zijn twee brugklassen op 

KB-niveau, bestaande uit 18 respectievelijk 19 leerlingen. Binnen de reguliere wiskundelessen maken 

zij gebruik van de methode Getal en Ruimte, waarbij zij de B(K)-boeken gebruiken. 

Onze keuze is uiteindelijk gevallen op het onderwerp ‘Bruggen’, waar ik op de volgende bladzijde een 

kort overzicht zal geven van de mogelijke onderwerpen waar wij aan dachten. 
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WISKUNDE-ONDERWERPEN: 

• Driehoeken (180°-regel, rechte hoeken, Pythagoras)      

•  Rechthoeken en parallellogrammen 

• Meter – Decimeter – Centimeter – Millimeter   

• F-hoeken en Z-hoeken (evenwijdigheid) 

• Loodrecht 

•  Straal 

•  Hartafstand 

 

TECHNIEK-ONDERWERPEN: 

•  Gaten boren 

• Eenheden omrekenen 

• Midden bepalen  

• Schuren 

• Hartafstand 

• Brug bouwen (architect, doel, nut) 

 

In §4.4 zal ik aangeven welke opdrachten ik ontwikkeld of geselecteerd heb en welk doel ik daarbij 

voor ogen had. Gedurende het ontwikkelen van het project liep ik al snel tegen een aantal 

probleempunten aan. Allereerst was het belangrijk om roostertechnisch een goed moment te vinden 

om met dit themaproject te starten, waarbij het ideaal zou zijn als de wiskundelessen eerst gegeven 

zouden worden zodat er tijdens de technieklessen volop gebruik gemaakt zou kunnen worden van de 

geleerde wiskundige kennis en vaardigheden. In overleg met Alma Boelders en Eric Weggelaar werd 

er besloten om op 23 april 2009 te beginnen, waardoor het project tot 29 april 2009 en dus voor de 

meivakantie afgesloten kon worden. De planning was als volgt: 

LES Klas 1F Klas 1G 

1. Introductie 23 april – 3e uur 23 april – 4e uur 
2. Nieuwe leerstof 23 april – 5e uur 24 april – 4e uur 
3. Nieuwe leerstof 24 april – 6e uur 27 april – 2e uur 
4. Verdieping naar techniek 27 april – 1e uur 27 april – 7e uur 
5. P.O. bij Techniek 27 april – 3e uur 28 april – 3e uur 
6. P.O. bij Techniek 27 april – 4e uur 29 april – 1e uur 
7. P.O. bij techniek 27 april – 5e uur 29 april – 2e uur 
     Presentaties 27 april – 5e uur? 29 april – 2e uur? 

 

Een tweede probleempunt was het feit dat er gedurende het lopende schooljaar drie verschillende 

docenten techniek voor de klassen 1F en 1G hebben gestaan. Hierdoor was vooral het begin 

moeizaam om goede afspraken te maken en knopen door te hakken wat betreft de inhoud van het 

themaproject en de technieklessen.  

 

De uiteindelijke leerdoelen van dit themaproject zal ik benoemen in §4.4, aangezien ik daar ook iets 

verder zal uitweiden over de gemaakte keuzes met betrekking tot de wiskunde- en 

techniekonderwerpen. 
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§4.3: Eisen aan het themaproject                         

In mijn planning had ik rekening gehouden met de volgorde dat ik eerst de literatuur gelezen en 

verwerkt zou hebben alvorens ik een themaproject zou schrijven. Verder had ik de structuur en de 

doelstellingen van het Vakcollege ook tot mij genomen waardoor ik in mijn ogen zo goed mogelijk 

was voorbereid om een project te ontwikkelen die aan eisen van het Vakcollege en de gelezen 

literatuur kan voldoen. Ik zal hieronder aangeven welke eisen ik mijzelf gesteld heb naar aanleiding 

van het onderwijsconcept Vakcollege en de gelezen literatuur. Per eis zal ik aangeven hoe ik denk 

aan deze eisen te kunnen voldoen. 

 

Eisen vanuit het onderwijsconcept Vakcollege 

1. Het leerlingenmateriaal straalt dezelfde professionaliteit uit als bestaande lesbrieven van de  

    Werkmaatschappij BV zelf. 

Ik zal proberen de opzet van de documenten binnen mijn themaproject er hetzelfde uit te laten zien 

als de bestaande lesbrieven van de Werkmaatschappij BV. Ik zal dezelfde lay-out en dezelfde opbouw 

van de werkkaarten overnemen. Ik moet echter zelf bedenken hoe ik eventuele hulpkaarten en 

vaardigheidskaarten ga gebruiken en inzetten, aangezien de Werkmaatschappij BV deze niet 

verstrekt. 

 

2. Gebruik maken van de cyclus Ontwerpen – Maken – Gebruiken. 

Het themaproject zal op de lessen wiskunde en techniek slaan, wat betekent dat bovenstaande 

cyclus van Ontwerpen – Maken – Gebruiken, zoals het Petrus Canisius College de praktische invulling 

van het concept Vakcollege ziet, louter op de technieklessen van dit project zal slaan. Ik wil proberen 

om bij het schrijven van de werkkaart(en) voor de technieklessen de drie stadia duidelijk naar voren 

te laten komen. Als ik het bestaande materiaal van de Werkmaatschappij BV bekijk komen er 

duidelijke stappen naar voren waarin het ontwerpen, maken en gebruiken goed te implementeren is. 

 

3. De basisprincipes van het Vakcollege, zoals het Petrus Canisius College deze ziet, toepassen. 

Het Petrus Canisius College wil drie basisprincipes gebruiken binnen het Vakcollege: 

  •  Techniek en de wereld 

   Wat is de invloed van diverse uitvindingen op de maatschappij?  

  • De wereld van techniek 

   Hoe zit iets in elkaar? Hoe is een product of machine gemaakt? Wat zorgt ervoor 

   dat het doet waar het voor ontworpen is? Hoe komt zo’n product tot stand? 

  •  Vaardigheden 

   Welke vaardigheden hebben de leerlingen nodig voor een beroep in de technische  

   sector? 

Binnen mijn themaproject zal ik mij richten op ‘de wereld van techniek’ en ‘vaardigheden’. Aangezien 

ik het project van een wiskundig oogpunt schrijf maak ik voor de eerste versie van het themaproject 

de keuze om het principe ‘techniek en de wereld’ nog even te laten varen. In mijn ogen is dit wel een 

onderwerp die makkelijk te verbinden is aan andere vakken, bijvoorbeeld geschiedenis en 

maatschappijleer. Een opmerking hierbij is echter ook dat het niet helemaal in de stijl van het 

Vakcollege moet gaan plaatsvinden aangezien deze leerlingen dit concept niet kennen en dus de 

opbouw van de lessen nieuw voor hen is. Ik zal dan ook een soort ‘Vakcollege-light’-project schrijven 

zodat de leerlingen niet teveel nieuwe dingen over hen heen krijgen. 
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Eisen vanuit de gelezen literatuur 

1. Goede aansluiting bij de voorkennis en het activeren daarvan zorgt voor betere integratie van de  

    nieuwe kennis en vaardigheden. 

De leerlingen hebben gedurende het lopende schooljaar al kennis en vaardigheden geleerd bij het 

vak wiskunde die te koppelen zijn aan opdrachten binnen de technieklessen. Ik wil bij dit project de 

voorkennis van de leerlingen oproepen waarna ik daar verder op ga voortborduren. Ik wil dus goed ik 

kaart brengen welke kennis en vaardigheden ik wil bereiken met mijn project, zodat ik vervolgens 

goed in kaart kan brengen welke kennis en vaardigheden die al aanwezig behoren te zijn wil 

oproepen. Hier heb ik in §4.2 ook al iets over verteld. 

 

2. Ruimte invoeren voor meerdere evaluatiemomenten, niet alleen aan het eind van het project. 

Ik wil voorkomen dat ik alleen aan het eind van de lessenserie de mening van de betrokken docenten 

en leerlingen vraag, juist omdat ik ook wil kijken naar de taakbeleving van de leerlingen. Ik wil dus 

ruimte reserveren binnen het themaproject om te kijken hoe de leerlingen de verschillende 

opdrachten ervaren. Aan het eind van het project komt (uiteraard) een evaluatiemoment, waarbij ik 

wil aangeven dat ik denk dat een evaluatiemoment in de vorm van een klassengesprek waardevoller 

kan zijn dan een enquête op papier. 

 

3. Welke leerprocessen streef ik na en worden daadwerkelijk ervaren door de leerlingen?  

Ik zal in §4.4 verantwoorden welke opdrachten ik geschreven of geselecteerd heb en geef dan ook 

aan met welk leerproces ik in gedachten die opgave(n) gekozen heb. Het wordt echter moeilijk om na 

te gaan hoe de leerlingen deze daadwerkelijk ervaren hebben omdat bijvoorbeeld het memoriseren 

op het moment van het evalueren vanzelfsprekender wordt dan als er nog een evaluatiemoment na 

twee maanden zal gebeuren. 

 

4. Elementen van het ‘oude leren’ en het ‘nieuwe leren’ aangeven. 

Ik zal in §4.4 door middel van een tabel aangeven welke elementen van het oude leren en het 

nieuwe leren te vinden zijn binnen het themaproject. Ieder element zal ik bovendien voorzien van 

één of meerdere voorbeelden zodat het element ook duidelijk zichtbaar wordt binnen het 

themaproject. 

 

5. Binnen de evaluatiemomenten ruimte geven om te kijken of een leerling intrinsiek of extrinsiek 

    gemotiveerd is. 

Ik wil proberen om door middel van korte evaluatiemomenten leerlingen aan te laten geven hoe zij 

denken over de gemaakte opdrachten en wat zij geleerd hebben. Ik denk hierbij dan aan 

bijvoorbeeld een lijstje van uitspraken waarbij zij de drie uitspraken moeten aankruisen die voor hen 

het meest van toepassing zijn. Ik kan ook ervoor kiezen om de leerlingen in groepjes bij elkaar te 

laten zitten en te laten praten over de gemaakte opdrachten, waarbij ik uitspraken van de leerlingen 

laat noteren. 

 

§4.4: Verantwoording van de individuele opdrachten                      

In de voorgaande paragrafen heb ik het kader geschetst waarin het themaproject ontworpen is. De 

eisen vanuit het onderwijsconcept Vakcollege, de invulling zoals het Petrus Canisius College deze 

voor ogen heeft en de eisen vanuit de literatuur heb ik benoemd, evenals de globale invulling die ik 

samen met de uitvoerende collega’s voor ogen heb. In de bijlagen vind u de eerste versie van de 
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opdrachtenkaart en de bijbehorende werkkaarten.  Daarnaast heb ik besloten om drie 

vaardigheidskaarten te ontwikkelen, namelijk over ‘het meten van hoeken met een geodriehoek’, 

‘het tekenen van een hoek met een geodriehoek’ en het ‘omrekenen van eenheden van lengte’. 

Deze vaardigheidskaarten kunt u ook vinden in de bijlagen. Als laatste zijn er ook nog extra 

opdrachten te vinden bij iedere werkkaart, wat te maken heeft met een persoonlijk leerdoel.  

  Ik zal in de volgende subparagrafen aangeven wat de uiteindelijke gekozen onderwerpen zijn 

binnen de wiskunde- en technieklessen van dit themaproject. Vervolgens ga ik in op de leerdoelen 

die ik nastreef met dit themaproject, waarna ik een argumentatie zal geven voor de verschillende 

opdrachten die te vinden zijn op de werkkaarten. 

 

Gekozen onderwerpen 

In §4.2 heb ik een overzicht gegeven van mogelijke onderwerpen binnen de lessen wiskunde en 

techniek die binnen het themaproject vallen. Ik ben voor mijzelf de lessen in gaan uitdenken en heb 

per onderwerp ingeschat hoeveel tijd er nodig was om de kennis en vaardigheden te herhalen of aan 

te leren. Mijn uitgangspunt was hierbij de inhoud van de technieklessen. Eric Weggelaar heeft een 

idee met betrekking tot het bouwen van een brug aan mij voorgesteld en dit was is mijn ogen een 

prima eindproduct behorende bij dit themaproject. De mogelijke onderwerpen van de 

technieklessen kon ik zodoende laten staan want deze kwamen allemaal terug binnen deze 

eindopdracht. Ik ben dus gaan kijken naar de wiskundelessen met deze eindopdracht in gedachten. 

In mijn ogen viel het onderwerp Pythagoras (oftewel ‘de’ stelling van Pythagoras) daardoor al snel af 

omdat dit onderwerp alleen al een heel lesuur in beslag zou nemen om dit duidelijk te maken aan de 

leerlingen, laat staan wat ze eraan zouden hebben bij het maken van het eindproduct. De F-hoeken 

en Z-hoeken vielen om dezelfde reden af, aangezien ik er geen directe toegevoegde waarde in zag en 

het dus een te gekunstelde inbreng zou worden.  

Het begrip ‘loodrecht’ zou daarentegen wel goed mogelijk kunnen zijn binnen dit project. Ik besteed 

echter al aandacht aan het begrip van rechte hoeken en heb daardoor besloten loodrecht als 

individueel onderwerp te laten vervallen, aangezien dit ook al terug komt bij de rechte hoeken.  

De uiteindelijke onderwerpen waren dan ook als volgt verdeeld: 

 

WISKUNDE-ONDERWERPEN: 

• Driehoeken (180°-regel, rechte hoeken)     

•  Rechthoeken en parallellogrammen 

• Meter – Decimeter – Centimeter – Millimeter   

•  Straal 

•  Hartafstand 

 

TECHNIEK-ONDERWERPEN: 

•  Gaten boren 

• Eenheden omrekenen 

• Midden bepalen  

• Schuren 

• Hartafstand 

• Brug bouwen (architect, doel, nut) 
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Leerdoelen 

Naar aanleiding van de gekozen onderwerpen heb ik de volgende leerdoelen opgesteld. Ik wil hierbij 

echter benadrukken dat sommige leerdoelen al behaald zouden moeten zijn door de leerlingen, 

maar omdat dit themaproject niet een vaste plaats heeft binnen een schooljaar benoem ik alle 

leerdoelen die in mijn ogen binnen dit themaproject vallen. U zal zien dat ik tracht de leerdoelen zo 

specifiek mogelijk te maken. De leerdoelen binnen mijn project zijn als volgt: 

 

De leerling is in staat om 

- meetkundige figuren te herkennen in herkenbare situaties. 

- het totaal aantal graden van een driehoek, vierkant en parallellogram te benoemen. 

- het totaal aantal graden van een vierkant af te leiden door middel van driehoeken. 

- het totaal aantal graden van een rechthoek af te leiden door middel van driehoeken. 

- het totaal aantal graden van een parallellogram af te leiden door middel van driehoeken. 

- een rechte hoek te herkennen. 

- hoeken te meten met een geodriehoek of hoekmeter. 

- hoeken te tekenen met een geodriehoek of hoekmeter. 

- een ontbrekende hoek in een gewone driehoek te berekenen. 

- een ontbrekende hoek in een symmetrische driehoek te berekenen (niet expliciet benoemd). 

- een ontbrekende hoek in een rechthoekige driehoek te berekenen (niet expliciet benoemd). 

- vouw- en draaisymmetrie te herkennen in herkenbare situaties. 

- de begrippen vouwlijnen, spiegellijnen en symmetrie met elkaar te verbinden. 

- symmetrieassen te tekenen in (simpele) vlakke figuren. 

- diagonalen te tekenen in (simpele) vlakke figuren. 

- middelpunten van cirkels aan te geven in betekenisvolle situaties. 

- te rekenen met de schaal 1:100 (niet expliciet benoemd). 

- te tekenen met de schaal 1:100 (niet expliciet benoemd). 

- een cirkel te tekenen met een passer. 

- een cirkel te tekenen met een passer met een gegeven straal (niet expliciet benoemd). 

- de hartafstand tussen twee cirkels uit te rekenen (met gegeven middelpunten). 

- het begrip straal te gebruiken in betekenisvolle situaties. 

 

Verantwoording individuele opdrachten 

Nu ik voor mijzelf de onderwerpen en de leerdoelen bepaald heb ben ik opdrachten gaan schrijven 

en selecteren, waarbij ik gebruik heb gemaakt van de methode Getal en Ruimte. Ik zal per opgave 

aangeven met welk doel ik deze opgave gekozen heb en welke leerprocessen ik er eventueel mee wil 

oproepen. Dit overzicht kan u vinden in de bijlagen van dit document. 

De eerste versie van het themaproject is zodoende ook te vinden in de bijlagen van dit document. 

 

Elementen van het ‘oude leren’ en het ‘nieuwe leren’ 

De onderstaande elementen zijn die elementen die R. Kayzel (2005) in zijn stuk over de belofte van 

het nieuwe leren heeft toegekend aan het ‘oude leren’ en het ‘nieuwe leren’: 

Het oude leren Het nieuwe leren 

Objectieve kennis Subjectieve interpretatie 

Overdracht, transmissie Zelfstandig, constructie 

Aanbodgestuurd Actief 
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Memoriseren Construeren, discussiëren 

Individueel leren Samenwerkend leren 

Abstract, inert In context, realistisch 

Ik zal hieronder aangeven waarin ik deze elementen terug zie binnen het geschreven themaproject: 

• Objectieve kennis en subjectieve interpretatie 

Onder objectieve kennis versta ik die kennis die onafhankelijk van de mening van mensen is. Binnen 

mijn themaproject zijn enkele voorbeelden hiervan dat er 180° in een driehoek zit, dat een rechte 

hoek 90° is en dat binnen een parallellogram de tegenover elkaar liggende zijden even lang zijn. 

Aan de andere kant zijn er echter ook opdrachten te vinden waarin de mening van de leerling of een 

interpretatie van de leerling gevraagd wordt. Een voorbeeld hiervan is dat leerlingen in werkkaart 3 

bij opdracht 11 de betekenis van enkele begrippen met elkaar bespreken om zo zelf een definitie te 

vormen.  

 

• Overdracht, transmissie en Zelfstandig, constructie 

Het merendeel van het themaproject is in mijn ogen zodanig geschreven dat de leerlingen zelfstandig 

of in groepjes aan het werk gaan. In deze situatie lopen de leerlingen zelf de opgaven door en zullen 

daardoor zelf kennis construeren in een voor hun logische opbouw. Er zijn echter ook momenten 

waarbij de docent de regie zal overnemen omdat er iets geleerd moet worden wat essentieel is voor 

de rest van de werkkaart. De docent zal zodoende zeker willen weten dat deze kennis bij alle 

leerlingen goed aangeleerd wordt. Hierbij is echter de mogelijkheid om de leerlingen eerst zelf de 

kennis te laten construeren en er dan een klassengesprek over te beginnen of om het zelf voor te 

doen en dus door middel van overdracht de kennis bij de leerlingen te brengen. 

 

• Aanbodgestuurd 

Er worden binnen het project geen leervragen opgesteld door de leerlingen. De inhoud van het 

themaproject is dan ook van tevoren vastgesteld door mijzelf en de betrokken docent. Het 

themaproject is dan ook louter aanbodgestuurd en niet vraaggestuurd onderwijs. 

 

• Memoriseren en Construeren, discussiëren 

Binnen het themaproject komt duidelijk kennis naar voren die de leerlingen moeten memoriseren of 

al gememoriseerd zouden moeten hebben. De kennis van vlakke en ruimtefiguren is een voorbeeld 

van kennis die de leerlingen al gememoriseerd zouden moeten hebben, terwijl de kennis dat er 180° 

in een driehoek zit duidelijk kennis is die de leerlingen moeten gaan memoriseren. De manier waarop 

de leerlingen echter aan bijvoorbeeld de kennis van 180° in een driehoek komen is op basis van 

construeren. De leerlingen voeren enkele subopdrachten uit en vormen daarbij zelf hun ideeën over 

het totaal aantal graden binnen een driehoek. Hetzelfde gebeurd voor het totaal aantal graden 

binnen een vierkant en parallellogram. Verder zijn er ook opdrachten te vinden waarin leerlingen 

met elkaar moeten overleggen wat nu precies het antwoord moet zijn, of waarin zij samen een 

definitie van enkele begrippen moeten geven. 

 

• Individueel leren en Samenwerkend leren 

Het themaproject is in principe zo geschreven dat de leerlingen in groepjes van drie à vier leerlingen 

aan het werk gaan hiermee. Er zitten echter ook opdrachten tussen waarbij de leerlingen individueel 

iets moeten maken, waarna ze daarna weer samen erop terug gaan kijken. Een voorbeeld hiervan is 

de opdracht in werkkaart 1 dat leerlingen een brug moeten tekenen in een bestaande situatie, 
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waarna hun groepsgenoten moeten kijken welke vlakke en ruimtefiguren terug te vinden zijn in die 

brug. De eerder genoemde opdracht over het samen schrijven van definities van enkele begrippen is 

weer een duidelijk voorbeeld van samenwerkend leren. 

 

• Abstract, inert en In context, realistisch 

De verschillende opdrachten in de themakaarten zijn zowel abstract (denk aan het berekenen van 

een hoek in een driehoek, het tekenen van symmetrieassen in een vierkant) als in context (cirkels 

aangeven in Alkmaar, het midden van reuzenraderen aangeven, het tekenen van symmetrieassen 

van een tuin, brug of bestaand logo). 

 

§4.5: Evaluatie van de inhoud van het themaproject                       

Na het uitvoeren van het themaproject is het nu tijd om terug te kijken. Hoe hebben de verschillende 

partijen het themaproject ervaren? Wat vonden de leerlingen, de betrokken docenten en ikzelf van 

de gang van zaken omtrent het themaproject? De totale evaluatie is te vinden in bijlage 22, ik zal 

daarom hieronder doorgaan met het benoemen van de aanpassingen aan het themaproject. 

 

§4.6: Aanpassingen  aan het themaproject                        

Na het bestuderen van alle evaluaties ben ik tot een aantal aanpassingen gekomen waardoor het 

geschreven themaproject bij de volgende uitvoering een hogere kans van slagen heeft. Ik zal de 

aanpassingen hieronder per onderdeel bespreken. 

 

Algehele themaproject 

Een belangrijk aandachtspunt is dat het themaproject te krap was gepland. Er was geen ruimte 

gereserveerd om de opdrachtenkaart door te nemen met de klas, tevens was er geen ruimte 

gereserveerd voor de presentaties en de verschillende evaluatiemomenten. De verklaring hiervoor 

was dat ik perse de uitvoering voor de meivakantie wilde afsluiten, waardoor er één les minder was 

dan gepland. Ik was in mijn planning uitgegaan van een planning van acht lesuren, maar in de 

daadwerkelijke uitvoering waren er maar zeven lesuren. Het is echter raadzaam om voor een 

volgende uitvoering het aantal lesuren zelfs te verhogen naar negen. Er is dan een extra lesuur dat ik 

in het begin wil gebruiken om de opdrachtenkaart goed door te nemen met de leerlingen, waarna de 

leerlingen in principe in eigen tempo door de werkkaarten kunnen lopen. 

Het hoeft dan niet zo te zijn dat er iedere les één werkkaart gemaakt moet worden, waardoor het 

ook meer de vorm van een project krijgt aangezien de leerlingen op eigen tempo aan de 

verschillende werkkaarten werken. Een andere belangrijke aanpassing is het feit dat de tussentijdse 

evaluatiemomenten geen ruimte hebben gekregen om plaats te vinden. Ik heb in §4.5 al aangegeven 

dat in mijn ogen een goede oplossing zou zijn als er een tweede docent (of een stagiair) aanwezig is 

waardoor er ook ruimte is om die belangrijke tussentijdse evaluatiemomenten te kunnen houden. 

Concrete aanpassing: Het themaproject zal, als de inhoud hetzelfde blijft, negen lesuren beslaan. 

Concrete aanpassing: Een tweede docent of een stagiair die aanwezig is tijdens het themaproject, 

               waardoor de evaluatiemomenten wel aan bod komen. 

 

Werkkaarten 1 t/m 4 

Er komen veel kleine aanpassingen naar aanleiding van de vele gemaakte opmerkingen door Alma en 

mijzelf over de verschillende opdrachten in deze werkkaarten. Ik ga al deze aanpassingen dan ook 

niet benoemen, daarvoor verwijs ik naar de bijlage waarin de tweede versie van het leerlingenboekje 
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behorende bij het themaproject te vinden is. Er zijn wel een aantal aanpassingen die ik in het 

bijzonder wil benoemen. Een stevige opmerking was dat het activeren van de voorkennis niet goed 

genoeg is verlopen, vooral bij het meten van hoeken, de kennis van vlakke en ruimtefiguren en het 

begrip symmetrie. Voor het meten van hoeken is het, denk ik, belangrijk dat er enkele oefenopgaven 

komen waarin de grootte van de hoeken geschat moet worden (denk aan scherpe en stompe 

hoeken), waarna er enkele opgaven komen waarin hoeken gemeten moeten worden. Ik kan echter 

ook alleen een verwijzing maken naar de vaardighedenkaart die ik hierover ontwikkeld heb. Een 

tweede aanpassing die ik wil doorvoeren heeft te maken met opdracht 6 van werkkaart 1. Bij deze 

opgave hebben de leerlingen wederom een computer nodig. Aangezien de leerlingen bij opgave 1 

ook al een computer nodig hebben is het verstandig dat opdracht 6 niet verschoven wordt, maar wel 

eerst gemaakt wordt. Ik wil dus zodoende een opmerking maken binnen de ‘Tips en trucs’, die als 

handleiding bij het themaproject dient, dat de docent ervan bewust is om de leerlingen eerst 

opgaven 1 en 6 te laten maken alvorens hij verder gaat met opgave 2. Een volgende aanpassing vind 

plaats binnen werkkaart 3, waar Alma en mij is opgevallen dat leerlingen bij vraag 3 en 5 wisselende 

antwoorden hadden, terwijl ze bij opgave 3 wel het correcte antwoord hadden gegeven. De 

leerlingen denken blijkbaar dat er verschillende antwoorden moeten komen. Deze valkuil wil ik 

voorkomen door opgave 3 anders te formuleren, waarbij ik ook meer wil sturen richting de 

driehoeken die ze nu gecreëerd hebben. De laatste noemenswaardige aanpassing betreft werkkaart 

4, waarin het begrip hartafstand naar voren komt. Ik zal de laatste opgaven aanpassen aangezien ik 

niet tevreden ben over de aandacht die het begrip nu krijgt. Ik ga eerst een versie maken zonder het 

begrip hartafstand erin, aangezien het begrip geen nut heeft in de huidige opgaven en in het product 

dat de leerlingen gemaakt hebben. 

Concrete aanpassing: In de docentenhandleiding (’Tips en trucs’) wordt aangeraden om bij  

               werkkaart 1 opdracht 1 en 6 eerst achter de computer te maken, daarna terug  

               te gaan naar het lokaal en verder te gaan vanaf opdracht 2. 

Concrete aanpassing: Bij werkkaart 3, opdracht 5 wordt de formulering van de vraag aangepast en  

               wil ik door subvragen meer sturen naar het gebruik van de kennis van  

               driehoeken. 

Concrete aanpassing: Bij werkkaart 4 zal vanaf opdracht 9 veel aangepast worden. 

 

Werkkaart 5 

Ik had vooraf voor ogen dat de leerlingen bij werkkaart 5 meerdere mogelijkheden zouden krijgen 

voor het maken van een brug. Wegens praktische redenen is dat niet gebeurd bij het uitvoeren van 

dit themaproject. Voor de volgende versie zou ik graag meerdere werkkaarten 5 willen hebben zodat 

de leerlingen een keuze kunnen maken welke brug ze met welk materiaal willen maken. Hierdoor zal 

namelijk ook de intrinsieke motivatie van de leerlingen toenemen aangezien zij de keuze maken voor 

die specifieke brug. Ik heb al een handleiding kant en klaar liggen voor het bouwen van een 

spaghettibrug of een vakwerkbrug met rietjes, waardoor er dus al drie mogelijkheden zijn voor de te 

bouwen brug. Een nadeel hiervan is echter ook meteen te noemen, aangezien het budgettair ook 

mogelijk moet kunnen zijn. Het bouwen van de vakwerkbruggen met vorex was niet goedkoop, als er 

meerdere mogelijkheden komen kunnen de kosten te hoog worden. Een tweede belangrijke 

aanpassing is de manier waarop het project afgesloten wordt. De manier waarop Eric Weggelaar dit 

met klas 1G heeft gedaan dient hierbij als voorbeeld. Ik wil dan ook de vragen bij stap 5 aanpassen 

zodat deze meer conform de ervaring bij klas 1G zullen zijn. 

Concrete aanpassing: Er komen meerdere werkkaarten voor het bouwen van een brug. De huidige 
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                werkkaart 5 wordt dan werkkaart 5A, zodat de andere werkkaarten 5B, 5C etc. 

               worden. Hierdoor hebben de leerlingen de keuze welke bruggen ze willen  

               maken en dat vergroot de intrinsieke motivatie. Essentieel is wel dat de  

                budgettering hiervoor in de gaten gehouden wordt. 

Concrete aanpassing: Stap 5 zal aangepast worden om de leerlingen meer te laten nadenken 

               omtrent het ‘gebruik’ van de brug. 
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Hoofdstuk 5: 
Het statistisch onderzoek 
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Hoofdstuk 5: Het statistisch onderzoek                       

§5.1: Inleiding                            

In het vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen hoe het geschreven themaproject tot stand is gekomen 

en hoe deze verlopen is. Ik ben daarbij benieuwd of het themaproject ook daadwerkelijk verschillen 

naar voren heeft laten komen bij de prestaties van de leerlingen. Als ik de leerlingenboekjes ga 

nakijken en ga inventariseren hoe goed iedere leerling en de klassen in totaal het gedaan hebben kan 

ik kijken of er significante verschillen zijn met betrekking tot de behaalde resultaten bij reguliere 

lessen en de resultaten van dit themaproject. Dit wil ik gaan onderzoeken aan de hand van een 

zogenaamde rangtekentoets. Alvorens ik dit ga doen wil ik eerst iets meer weten over de 

voorgeschiedenis van de klassen, zodat ik ook een voorspelling kan doen van de resultaten van de 

rangtekentoetsen. 

In dit hoofdstuk wordt besproken: 

•  Voorgeschiedenis van de klassen 1F en 1G 

•  De rangtekentoets (zonder gelijkstelling aantal leerlingen) 

•  De rangtekentoets (met gelijkstelling aantal leerlingen) 

•  Conclusie 

 

§5.2: Voorgeschiedenis van de klassen 1F en 1G                       

Alvorens ik de rangtekentoetsen ga afnemen, om de resultaten van het themaproject van de klassen 

1F en 1G al dan niet significant verschillend te noemen, wil ik eerst kijken naar de eerder behaalde 

resultaten door de leerlingen. Ik ga hierbij zowel kijken naar de behaalde cijfers voor wiskunde als 

voor techniek.  

Bij het vak techniek kijk ik louter naar de rapportcijfers aangezien de meeste vaardigheden die 

binnen dit project vallen ook vaardigheden zijn die de leerlingen nodig hadden bij de voorgaande 

opdrachten. Bovendien zijn er door de wisselende docenten binnen het lopende schooljaar bij deze 

klassen weinig echte cijfers behaald.  Ik heb zodoende per periode het klassengemiddelde en het 

aantal onvoldoendes genoteerd in onderstaand schema, maar zal geen voorspellingen doen op basis 

van deze cijfers: 

Behaalde resultaten voor het vak techniek, schooljaar 2008-2009 

 Gemiddelde klas 
1F 

Aantal 
onvoldoendes 

Gemiddelde klas 
1G 

Aantal 
onvoldoendes 

Periode 1 7,4 0 7,2 0 
Periode 2 7,3 0 7,1 0 
Periode 3 7,3 0 7,1 0 
Periode 4 7,3 0 7,1 0 
Periode 5 7,3 0 7,1 0 

 

Met betrekking tot de cijfers van het vak wiskunde beperk ik mij tot de behaalde resultaten voor de 

proefwerken waarvan de inhoud overeenkomsten vertonen met de inhoud van het themaproject. 

Zodoende geldt dit voor de volgende hoofdstukken uit de methode Getal en Ruimte: 

•  Hoofdstuk 1: Ruimtefiguren 

•  Hoofdstuk 5: Hoeken 

Hoofdstuk 9 (Symmetrie) valt ook onder dit onderwerp, maar het proefwerk is nog niet afgenomen. 

Deze resultaten worden zodoende niet meegenomen in de voorgeschiedenis van de klassen.  
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De behaalde resultaten door de klassen voor het vak wiskunde zijn als volgt: 

Behaalde resultaten voor het vak wiskunde, schooljaar 2008-2009 

 Proefwerk 
hoofdstuk 1 

Proefwerk hoofdstuk 5 

 1F 1G 1F 1G 
Leerling 1 8,8 8,0 9,3 5,5 
Leerling 2 7,4 8,4 7,5 8,8 
Leerling 3 6,4 7,2 5,5 4,8 
Leerling 4 8,8 7,0 8,8 3,5 
Leerling 5 8,6 8,2 6,3 8,5 
Leerling 6 8,4 7,8 5,0 5,0 
Leerling 7 8,8 8,0 7,5 2,5 
Leerling 8 8,8 7,8 7,5 4,3 
Leerling 9 8,6 8,8 7,3 5,0 
Leerling 10 7,4 8,6 5,0 3,5 
Leerling 11 8,2 7,0 5,5 3,5 
Leerling 12 6,4 7,6 6,8 5,5 
Leerling 13 9,4 6,0 8,3 3,3 
Leerling 14 7,2 8,4 6,5 5,3 
Leerling 15 7,6 7,2 6,3 6,0 
Leerling 16 6,6 8,0 4,8 6,3 
Leerling 17 8,0 7,2 8,8 4,3 
Leerling 18 8,4 6,8 4,3 6,0 
Leerling 19* - - - - 
     
Gemiddelde 8,0 7,7 6,7 5,1 
Aantal onvoldoendes 0 0 4 11 
* Zoals u ziet zijn er in beide klassen maar 18 leerlingen, dit heeft te maken met een leerling die pas sinds enkele weken in klas 1F zit. 

 

Als ik vanuit de wiskundecijfers een verwachting moet geven zal mijn verwachting zijn dat klas 1F het 

themaproject beter zal maken dan klas 1G. Deze uitspraak op basis van slechts twee gemaakte 

proefwerken is nogal mager, dus ik geef hieronder een overzicht weer met de gemiddeldes, aantal 

onvoldoendes en de standaardafwijkingen bij alle gemaakte proefwerken: 

 

 

Als ik nogmaals een voorspelling durf te maken naar aanleiding van bovenstaande tabel zie ik dat klas 

1F bij ieder proefwerk een hoger gemiddelde scoort dan klas 1G. Op één uitzondering na, te weten 

hoofdstuk 3, scoort klas 1F ook bij ieder proefwerk minder onvoldoendes. Met deze duidelijke cijfers 

durf ik ditmaal wel een krachtige voorspelling te doen dat klas 1F het project normaliter beter zou 

moeten maken dan klas 1G. 

 H.1 H.2 H.3 H.4 H.5 H.6 H.7 H.8 
1F 1G 1F 1G 1F 1G 1F 1G 1F 1G 1F 1G 1F 1G 1F 1G 

Gemiddelde 8,0 7,7 7,3 6,4 7,2 6,6 6,8 5,9 6,7 5,1 8,3 7,0 6,9 5,7 8,0 6,8 

Aantal ov. 0 0 3 3 4 2 1 6 4 11 0 3 2 9 0 2 

Standaard 
afwijking 

0,89 0,71 1,48 0,98 1,47 1,10 0,80 0,89 1,47 1,63 1,37 1,40 1,15 1,58 1,14 1,49 
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§5.3: De rangtekentoets (zonder gelijkstelling aantal leerlingen)                     

Nadat ik de boekjes van de leerlingen heb nagekeken ben ik gaan inventariseren hoeveel leerlingen 

binnen een klas een opgave goed hadden gemaakt. Vervolgens heb ik er een rangtekentoets op los 

gelaten om te onderzoeken in hoeverre klas 1F het significant beter heeft gemaakt dan klas 1G. 

Ik heb eerst de verschillen in goede antwoorden tussen de twee klassen per opgave genoteerd, 

vervolgens heb ik deze verschillen op volgorde van absolute waarden van klein naar groot genoteerd 

en de verschillen vervolgens een waarde gegeven. Een overzicht hiervan vindt u in de bijlagen. 

Ik kreeg uiteindelijk de volgende  gegevens: 

 

H0: klas 1F heeft het project net zo goed gemaakt als klas 1G. 

W-waarde: 1312. 

Aangezien er drie opgaven even goed gemaakt zijn door de klassen vallen deze weg, hierdoor zijn er 

niet 60 opgaven, maar slechts 57 opgaven die meetellen voor de rangtekentoets: n = 57. 

 

Doordat dit aantal zo hoog komt te liggen kan er geen gebruik gemaakt worden van de tabel met 

rechterkritieke waarde. De theorie leert mij echter dat ik dan gebruik kan maken van de normale 

verdeling om zo de kans uit te rekenen dat de huidige W-waarde zal worden overschrijden. 

 

De standaardafwijking bedraagt met een n = 57 maar liefst σw = 251, 724 (√63365 om precies te zijn). 

Hiermee kan ik de z-waarde uitrekenen, die op z = 5,21 uitkomt. Aangezien de kans van 

overschrijding bij een z = 3,75 al kleiner dan 0,01% is kan geconcludeerd worden dat de W-waarde 

van 1312 al ruim over de kritieke waarde ligt. Er is dus een significant verschil tussen de klassen 1F en 

1G, waarbij in mijn ogen duidelijk te zien is dat klas 1F het themaproject beter gemaakt heeft dan 

klas 1G. 

 

§5.4: De rangtekentoets (met gelijkstelling aantal leerlingen)                     

Aangezien klas 1F momenteel bestaat uit 19 leerlingen en klas 1G uit 18 leerlingen zijn de uitkomsten 

van de rangtekentoets eigenlijk niet reëel. Om alsnog een uitspraak te kunnen doen heb ik het aantal 

leerlingen van klas 1G met één leerling uitgebreid zodat ook klas 1G uit 19 leerlingen bestaat. 

Ik heb deze leerling zo toegevoegd dat het gemiddelde van klas 1G niet zal veranderen. Een overzicht 

hiervan vindt u wederom in de bijlagen. 

Ik heb wederom een rangtekentoets gehouden en kreeg de volgende resultaten: 

 

H0: klas 1F heeft het project net zo goed gemaakt als klas 1G. 

W-waarde: 1316. 

Aangezien er één opgave even goed gemaakt is door de klassen valt deze weg, hierdoor zijn er niet 

60 opgaven, maar 59 opgaven die meetellen voor de rangtekentoets: n = 59. 

 

Doordat dit aantal zo hoog komt te liggen kan er geen gebruik gemaakt worden van de tabel met 

rechterkritieke waarde. De theorie leert mij echter dat ik dan gebruik kan maken van de normale 

verdeling om zo de kans uit te rekenen dat de huidige W-waarde zal worden overschrijden. 

 

De standaardafwijking bedraagt met een n = 59 maar liefst σw = 264, 972 (√70210 om precies te zijn). 

Hiermee kan ik de z-waarde uitrekenen, die op z = 4,97 uitkomt. Aangezien de kans van 

overschrijding bij een z = 3,75 al kleiner dan 0,01% is kan geconcludeerd worden dat de W-waarde 
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van 1316 al ruim over de kritieke waarde ligt. Er is dus een significant verschil tussen de klassen 1F en 

1G, waarbij in mijn ogen duidelijk te zien is dat klas 1F het themaproject beter gemaakt heeft dan 

klas 1G. 

Aan de hand van de rangtekentoetsen is naar voren gekomen dat klas 1F het themaproject beter 

gemaakt heeft dan klas 1G. In dat opzicht is het verschil tussen de klassen niet veranderd, maar er 

kan natuurlijk even goed een verandering opgetreden hebben. Als ik klas 1F als de ‘sterke klas’ en 

klas 1G als de ‘zwakke klas’ beschouw rijst de vraag of het verschil tussen de klassen nog groter is 

geworden of juist niet, met ander woorden: is klas 1F nog sterker geworden, is klas 1G nog zwakker 

geworden of is het verschil tussen de klassen juist verkleind, doch met te weinig verandering om het 

verschil niet meer significant te noemen? Ik ga dit daarom nog verder onderzoeken aan de hand van 

tekentoetsen en de x²-toets voor onafhankelijkheid. 

 

§5.5: De tekentoetsen                           

Allereerst ga ik twee tekentoetsen  uitvoeren, één tekentoets met betrekking tot het voortschrijdend 

gemiddelde van de leerlingen voor de uitvoering van het themaproject en één tekentoets met 

betrekking tot de behaalde cijfers voor het themaproject. Ik kies hier bewust voor aangezien de 

behaalde cijfers voor het themaproject hooguit 0,2 punten verandering kunnen geven in het 

voortschrijdende gemiddelde en ik daar dus weinig verandering in verwacht. 

 

De tekentoets met betrekking tot het voortschrijdend gemiddelde voor het themaproject is als volgt: 

 

n = 18, v = aantal plusjes – aantal minnen = 14 – 4 = 10 

Als ik in het tabellenboekje kijk leert mij dit dat bij een v = 10 met een eenzijdige 

onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 de maximale som 30 bedraagt. Aangezien ik hier met een som 

van 18 te maken heb betekent dit dat het verschil significant te noemen is.  

 

De tekentoets met betrekking tot de behaalde cijfers voor het themaproject is als volgt: 

Tekentoets voortschrijdend gemiddelde voor het themaproject 

Leerling 
1F 

6,8 6,3 5,5 6,9 6,8 6,1 7,6 7,2 7,3 6,0 5,7 6,3 7,1 6,8 6,0 5,4 7,2 6,0 

Leerling 
1G 

6,2 7,0 6,2 5,8 6,9 5,6 5,7 5,0 6,8 5,8 4,7 5,9 4,5 5,6 5,5 5,8 5,0 5,5 

Plus of 
min? 

+ - - + - + + + + + + + + + + - + + 

Tekentoets behaalde cijfers voor het themaproject 

Leerling 
1F 

7,7 6,7 6,5 7,1 7,9 7,3 8,7 7,9 8,5 7,7 6,5 8,5 7,3 8,3 8,3 6,9 8,9 8,1 

Leerling 
1G 

7,1 6,9 7,3 6,5 7,1 6,6 6,5 6,9 8,5 7,8 6,9 6,0 4,5 6,5 6,0 8,3 6,0 6,9 

Plus of 
min? 

+ - - + + + + +   - - + + + + - + + 



Afstudeerproduct Bas Kraakman, 225749 – studiejaar 2008/2009 – opleiding Wiskunde 
58 

n = 17, v = aantal plusjes – aantal minnen = 12 – 5 = 7 

Als ik in het tabellenboekje kijk leert mij dit dat bij een v = 7 met een eenzijdige 

onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 de maximale som 13 bedraagt. Aangezien ik hier met een som 

van 17 te maken heb betekent dit dat het verschil niet significant te noemen is. 

 

§5.6: De x²-toets op onafhankelijkheid tussen klas 1F en 1G     

Mijn volgende stap wordt dat ik de x²-toets op onafhankelijkheid ga toepassen. Ik wil  een x²-toets op 

onafhankelijkheid doen met betrekking tot het voortschrijdend gemiddelde en de behaalde 

resultaten. Ik zal hieronder beginnen met het bekijken van het voortschrijdend gemiddelde.  

Ik ga allereerst een tabel maken met daarin een overzicht van de klassen en het aantal leerlingen dat 

daarin valt. 

Gerealiseerd voortschrijdend gemiddelde van de leerlingen voor het themaproject 

 Klas 1F 
(frequenties) 

Klas 1G 
(frequenties) 

 Totaal 

1,0 – 2,5 0 0  0 
2,6 – 4,0 0 0  0 
4,1 – 5,5 2 6  8 
5,6 – 7,0 11 12  23 
7,1 – 8,5 5 0  5 
8,6 – 10,0 0 0  0 
     
Totaal 18 18  36 

 

Op basis van deze tabel maak ik vervolgens een tabel met daarin de te verwachten frequenties: 

Verwachte voortschrijdende gemiddeldes van de leerlingen voor het themaproject 

 Klas 1F 
(frequenties) 

Klas 1G 
(frequenties) 

 Totaal 

1,0 – 2,5 0 0  0 
2,6 – 4,0 0 0  0 
4,1 – 5,5 4 4  8 
5,6 – 7,0 11,5 11,5  23 
7,1 – 8,5 2,5 2,5  5 
8,6 – 10,0 0 0  0 
     
Totaal 18 18  36 

 

Vervolgens ga ik de x² uitrekenen met de formule om zo te kunnen bekijken of er een verband tussen 

de twee klassen bestaat op basis van de voortschrijdende gemiddeldes. 

 

x² = 
(2−4)²

4
 + 

(6−4)²

4
 + 

(11−11,5)²

11,5
 + 

(12−11,5)²

11,5
 + 

(5−2,5)²

2,5
 + 

(0−2,5)²

2,5
 = 7, 04 

 

Het aantal vrijheidsgraden is (2-1) x (6-1) = 5, ik gebruik een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05. 

Dit levert mij een kritieke waarde op van 11,07 wat betekent dat de gevonden x² kleiner is dan de 

kritieke waarde en er is dus geen verband tussen de klassen. 

Nu ga ik hetzelfde doen, alleen dan met betrekking tot de behaalde cijfers voor het themaproject.  
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Ik ga allereerst een tabel maken met daarin een overzicht van de klassen en het aantal leerlingen dat 

daarin valt. 

Gerealiseerde resultaten van de leerlingen voor het themaproject 

 Klas 1F 
(frequenties) 

Klas 1G 
(frequenties) 

 Totaal 

1,0 – 2,5 0 0  0 
2,6 – 4,0 0 0  0 
4,1 – 5,5 0 1  1 
5,6 – 7,0 4 11  15 
7,1 – 8,5 12 6  18 
8,6 – 10,0 2 0  2 
     
Totaal 18 18  36 

 

Op basis van deze tabel maak ik vervolgens een tabel met daarin de te verwachten frequenties: 

Verwachte resultaten van de leerlingen voor het themaproject 

 Klas 1F 
(frequenties) 

Klas 1G 
(frequenties) 

 Totaal 

1,0 – 2,5 0 0  0 
2,6 – 4,0 0 0  0 
4,1 – 5,5 0,5 0,5  1 
5,6 – 7,0 7,5 7,5  15 
7,1 – 8,5 9 9  18 
8,6 – 10,0 1 1  2 
     
Totaal 18 18  36 

 

Vervolgens ga ik de x² uitrekenen met de formule om zo te kunnen bekijken of er een verband tussen 

de twee klassen bestaat op basis van de resultaten voor het themaproject: 

 

x² = 
(0−0,5)²

0,5
 + 

(1−0,5)²

0,5
 + 

(4−7,5)²

7,5
 + 

(11−7,5)²

7,5
 + 

(12−9)²

9
 + 

(6−9)²

9
 + 
(2−1)²

1
 + 

(0−1)²

1
 = 8,27 

 

Het aantal vrijheidsgraden is (2-1) x (6-1) = 5, ik gebruik een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05. 

Dit levert mij een kritieke waarde op van 11,07 wat betekent dat de gevonden x² kleiner is dan de 

kritieke waarde en er is dus geen verband tussen de klassen. 

 

In beide gevallen wordt de hypothese van onafhankelijkheid niet verworpen. We kunnen dus niet 

uitsluiten dat de klassen en de cijfers onafhankelijk zijn. Ik wordt hierdoor echter ook nieuwsgierig 

om te kijken binnen een klas, dus door de cijfers van het voortschrijdend gemiddelde en de behaalde 

resultaten voor het project te bekijken met een x²-toets op onafhankelijkheid. 

 

§5.7: De x²-toets op onafhankelijkheid binnen klas 1F en 1G      

Ik ga allereerst een tabel maken met daarin een overzicht van de klassen en het aantal leerlingen dat 

daarin valt. 
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Gerealiseerde resultaten klas 1F 

 Voortschrijdend 
gemiddelde 

Cijfers 
themaproject 

 Totaal 

1,0 – 2,5 0 0  0 
2,6 – 4,0 0 0  0 
4,1 – 5,5 2 0  2 
5,6 – 7,0 11 4  15 
7,1 – 8,5 5 12  17 
8,6 – 10,0 0 2  2 
     
Totaal 18 18  36 

 

Op basis van deze tabel maak ik vervolgens een tabel met daarin de te verwachten frequenties: 

Verwachting voor klas 1F 

 Voortschrijdend 
gemiddelde 

Cijfers 
themaproject 

 Totaal 

1,0 – 2,5 0 0  0 
2,6 – 4,0 0 0  0 
4,1 – 5,5 1 1  2 
5,6 – 7,0 7,5 7,5  15 
7,1 – 8,5 8,5 8,5  17 
8,6 – 10,0 1 1  2 
     
Totaal 18 18  36 

 

Vervolgens ga ik de x² uitrekenen met de formule om zo te kunnen bekijken of er een verband tussen 

de behaalde resultaten bestaat: 

 

x² = 
(2−1)²

1
 + 

(0−1)²

1
 + 

(11−7,5)²

7,5
 + 

(4−7,5)²

7,5
 + 

(5−8,5)²

8,5
 + 

(12−8,5)²

8,5
 + 
(0−1)²

1
 + 

(2−1)²

1
 = 10,15 

 

Het aantal vrijheidsgraden is (2-1) x (6-1) = 5, ik gebruik een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05. 

Dit levert mij een kritieke waarde op van 11,07 wat betekent dat de gevonden x² kleiner is dan de 

kritieke waarde en er is dus geen verband tussen het behaalde resultaat en het voortschrijdend 

gemiddelde. 

 

Vervolgens ga ik hetzelfde nogmaals doen, maar nu voor klas 1G. Ik begin wederom eerst met een 

tabel waarin de gerealiseerde resultaten staan van klas 1G: 

Gerealiseerde resultaten Klas 1G 

 Voortschrijdend 
gemiddelde 

Cijfers 
themaproject 

 Totaal 

1,0 – 2,5 0 0  0 
2,6 – 4,0 0 0  0 
4,1 – 5,5 6 1  7 
5,6 – 7,0 12 11  23 
7,1 – 8,5 0 6  6 
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8,6 – 10,0 0 0  0 
     
Totaal 18 18  36 

 

Op basis van deze tabel maak ik vervolgens een tabel met daarin de te verwachten frequenties: 

Verwachting voor klas 1G 

 Voortschrijdend 
gemiddelde 

Cijfers 
themaproject 

 Totaal 

1,0 – 2,5 0 0  0 
2,6 – 4,0 0 0  0 
4,1 – 5,5 3,5 3,5  7 
5,6 – 7,0 11,5 11,5  23 
7,1 – 8,5 3 3  6 
8,6 – 10,0 0 0  0 
     
Totaal 18 18  36 

 

Vervolgens ga ik de x² uitrekenen met de formule om zo te kunnen bekijken of er een verband tussen 

de behaalde resultaten bestaat: 

 

x² = 
(6−3,5)²

3,5
 + 

(1−3,5)²

3,5
 + 

(12−11,5)²

11,5
 + 

(11−11,5)²

11,5
 + 

(0−3)²

3
 + 

(6−3)²

3
 = 9,61 

 

Het aantal vrijheidsgraden is (2-1) x (6-1) = 5, ik gebruik een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05. 

Dit levert mij een kritieke waarde op van 11,07 wat betekent dat de gevonden x² kleiner is dan de 

kritieke waarde en er is dus geen verband tussen het behaalde resultaat en het voortschrijdend 

gemiddelde. 

 

§5.8: Conclusie                             

De verwachting naar aanleiding van de voorgeschiedenis van de klassen 1F en 1G was dat klas 1F het 

project normaliter beter zou moeten maken dan klas 1G. De behaalde wiskundecijfers door klas 1F 

waren bij ieder gemaakt proefwerk hoger dan die van klas 1G, bovendien waren er ook, op één geval 

na, altijd minder onvoldoendes gevallen in klas 1F. 

 

Na het uitvoeren van de rangtekentoetsen is duidelijk naar voren gekomen dat klas 1F deze 

verwachtingen waargemaakt heeft, aangezien er beide keren (zowel zonder als met gelijkstelling van 

het aantal leerlingen) een significant verschil aantoonbaar is in de mate waarin het themaproject 

gemaakt is door de klassen. Het themaproject heeft in dat opzicht dus niet het patroon van deze 

klassen veranderd. Dit durf ik te verklaren aan het feit dat het uitgevoerde themaproject een soort 

‘light’-variant was van de bestaande themaprojecten die gemaakt zijn door de Werkmaatschappij BV. 

Hierdoor hebben de leerlingen het themaproject meer als een iets vrijere variant van hun reguliere 

wiskundelessen beleeft, waardoor er ook geen grote veranderingen in de resultaten verwacht 

hoeven te worden. 

 

Dit maakte mij echter nieuwsgierig naar de verbanden tussen de klassen, waarop ik tekentoetsen en  
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x²-toetsen op onafhankelijkheid heb uitgevoerd. De tekentoets tussen de klassen 1F en 1G gaf bij het 

voortschrijdend gemiddelde een significant verschil, terwijl er bij de resultaten van het themaproject 

geen significante verschillen waren. Dit kan betekenen dat klas 1G het themaproject beter heeft 

gemaakt dan verwacht kon worden naar aanleiding van het voortschrijdend gemiddelde voor het 

uitvoeren van het themaproject.  

 

Deze uitspraak kan ik beargumenteren naar aanleiding van de x²-toetsen op onafhankelijkheid die ik 

heb afgenomen. Als ik namelijk de x²-toets op onafhankelijkheid bekijk, waarbij ik het 

voortschrijdend gemiddelde en de resultaten van het themaproject van klas 1G heb gebruikt, zie ik 

dat de x² bijna de kritieke waarde heeft bereikt, waardoor er wel een verschil tussen het 

voortschrijdend gemiddelde en de behaalde cijfers voor het themaproject  is aan te wijzen. Een 

kanttekening daarbij is echter dat de x² van klas 1F op eenzelfde wijze nog hoger uitkomt dan die van 

klas 1G.  

 

Aan de hand van de uitgevoerde rangtekentoetsen, tekentoetsen en x²-toetsen op onafhankelijkheid 

is mijn conclusie dan ook als volgt: 

 

“Zowel klas 1F als 1G heeft het themaproject niet significant beter gemaakt dan je op basis van 

hun voortschrijdend gemiddelde zou kunnen verwachten. Hoewel beide klassen ‘sterker’ zijn 

geworden is de verandering bij klas 1F groter dan bij klas 1G.” 
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Hoofdstuk 6: Eindconclusie                         

§6.1: Inleiding                            

In de voorgaande hoofdstukken heb ik antwoord proberen te geven op de deelvragen met 

betrekking tot het concept Vakcollege, de invulling daarvan door het Petrus Canisius College en de 

vraag op welke wijze wij ervoor kunnen zorgen dat de geleerde kennis en vaardigheden van het vak 

wiskunde daadwerkelijk gebruikt gaan worden bij het vak techniek. Ik zal in dit hoofdstuk deze 

antwoorden samenvoegen tot het beantwoorden van de hoofdvraag van dit afstudeerproduct. 

 

§6.2: Beantwoording van de hoofdvraag                        

De opgestelde hoofdvraag voor dit onderzoek was als volgt gedefinieerd: 

 

Welke vorm geeft het Juniorcollege Vondelstraat aan het vak wiskunde zodat deze de leerinhoud 

en de basisprincipes van het Vakcollege Techniek ondersteunt en versterkt? 

 

Als eerste heb ik aangegeven welke keuze het Petrus Canisius College heeft gemaakt met betrekking 

tot de indeling van de lessen wiskunde gedurende een lesweek: ieder leergebied staat minimaal één 

lesuur per week af voor de themaprojecten van het Vakcollege. Voor aankomend jaar betekent het 

dat de leerlingen dus drie reguliere wiskundelessen hebben buiten de themaprojecten om.  

Vervolgens ben ik gaan kijken naar de basisprincipes die het Petrus Canisius College opgesteld heeft 

voor het Vakcollege, het betreft de volgende principes: 

 •  Techniek en de wereld 

   Wat is de invloed van diverse uitvindingen op de maatschappij?  

  • De wereld van techniek 

   Hoe zit iets in elkaar? Hoe is een product of machine gemaakt? Wat zorgt ervoor 

   dat het doet waar het voor ontworpen is? Hoe komt zo’n product tot stand? 

  •  Vaardigheden 

   Welke vaardigheden hebben de leerlingen nodig voor een beroep in de technische  

   sector? 

Ieder themaproject zou met deze drie principes te maken moeten hebben, al zal vooral het accent 

komen te liggen op de wereld van techniek en vaardigheden. De leerinhoud van het Vakcollege zal 

voor aankomend jaar grotendeels (al dan niet zelfs helemaal) gebaseerd zijn op de themaprojecten 

die ontwikkeld zijn door de Werkmaatschappij BV. Deze leerinhoud bestaat uit zowel kennis als 

vaardigheden. Waar de kennis merendeels terug te vinden is binnen de verschillende lesbrieven, zijn 

er voor de vaardigheden geen vaardighedenkaarten of vaardigheidslijnen. Deze moet het Petrus 

Canisius College zelf ontwikkelen.  

De vraag is echter hoe het vak wiskunde deze leerinhoud kan versterken binnen de reguliere uren. 

Om hier antwoord op te geven heb ik zelf een themaproject ontwikkeld waarvan ik dacht dat de 

wiskundige inhoud duidelijk te koppelen was aan een praktische opdracht binnen de technieklessen. 

De resultaten bevestigden dit echter niet, de leerlingen hebben de kennis die zij hadden opgedaan bij 

de wiskundelessen niet in verband gebracht met datgene waar zij mee bezig waren tijdens de 

technieklessen. De leerlingen gaven daarentegen wel aan dat zij meer gemotiveerd waren om een 

product te maken tijdens de technieklessen, aangezien zij steeds met het onderwerp bezig waren 

tijdens de wiskundelessen. In mijn ogen heeft het door mij ontworpen themaproject de leerlingen 

dus wel zodanig weten te motiveren dat zij een brug wilden maken. 
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Een dilemma dat bovendien ook nog naar voren komt bij het mogelijk ondersteunen van de 

leerinhoud is dat de overheid zogenaamde kerndoelen voor het vak wiskunde opgesteld heeft. 

Enerzijds wil het Petrus Canisius College dat de leerlingen binnen het vak wiskunde kennis opdoen 

die zij kunnen gebruiken binnen techniek, maar anderzijds moeten diezelfde leerlingen wel gewoon 

de kerndoelen behalen. Hierdoor gaat de factor tijd een grote rol spelen, want in hoeverre kan de 

inhoud zodanig bepaald worden dat aan beide eisen voldaan kan worden?  

Mijn advies omtrent deze kwestie zou zijn om aankomend jaar binnen de lessen wiskunde gewoon 

met de methode Getal en Ruimte te werken, waardoor er tussentijds bij de themaprojecten 

geïnventariseerd kan worden welke onderwerpen van wiskunde precies voorbij komen binnen de 

themaprojecten. Zo kan voor het jaar daarop bepaald worden welke onderwerpen binnen de 

reguliere wiskundelessen verschoven moeten worden voor een goede aansluiting met de 

themaprojecten. Bovendien kan er gekeken worden naar overlapping binnen de leerinhoud van de 

reguliere lessen en de themaprojecten en kan er meer ruimte gereserveerd worden voor het 

inslijpen van vaardigheden. Het liefst gebeurt dit nog voor aankomend jaar, maar hierbij speelt de 

factor tijd een rol. Met betrekking tot de indeling van de wiskundelessen wend ik mij tot C.F. van 

Parreren (1990). Deze auteur geeft drie duidelijke adviezen met betrekking tot het opbouwen van de 

leerstof in de lessen: 

• Naarmate iemand meer belangstelling heeft voor de inhoud van de leerstof is de kans op  

   integratie groter. Zaken die de leerlingen niet interesseren leren ze uiteindelijk wel, maar die 

   zorgen juist voor systeemscheiding. 

• Nieuwe leerstof aanknopen bij de (kinderlijke) belevingswereld.  

• Gedurende het nieuwe leerproces kan een zekere mate van isolatie gewenst zijn, maar na het 

   bereiken van voldoende parate kennis moet in feite  toepassing in allerlei leerstofgebieden 

   en situaties gaan plaatsvinden. Er komt dan meer nadruk op het functioneren van de kennis. 

In deze situatie kan dit betekenen dat er tijdens de reguliere wiskundelessen nieuwe stof aangeleerd 

wordt, waarna er door middel van een herhalingscyclus functionele kennis opgebouwd wordt. 

Tijdens de themaprojecten wordt deze kennis vervolgens geïntegreerd met andere kennis, zolang die 

andere kennis eerst geactiveerd wordt. 

  In mijn ogen moeten de reguliere wiskundelessen over een jaar, maar het liefst al zelfs 

aankomend schooljaar zodanig  ingedeeld worden dat de onderwerpen van de themaprojecten 

aansluiten bij de onderwerpen van de wiskundelessen. Ik zie hierbij echter ook een probleem, 

aangezien de auteurs van de methode Getal en Ruimte een bepaalde lijn in hun methode hebben. 

Als ervoor gekozen wordt om de hoofdstukken en onderwerpen in een andere volgorde te doen 

betekent dit extra veel voorbereidingstijd voor de betreffende docent. Een overleg tussen mij, de 

vestigingsdirecteur en de docent wiskunde binnen het Vakcollege moet uitsluitsel geven over deze 

keuze. Verder moet de docent zorgen voor een goede aansluiting bij de voorkennis van de leerling, 

deze voortdurend activeren zodat de nieuwe leerstof hiermee verbonden wordt. Als het onderwerp 

echter behandeld is moet er een herhalingscyclus ingebouwd worden waardoor de leerlingen de 

geleerde kennis ook daadwerkelijk functioneel en paraat gaan maken, wat betekent dat de kans dat 

deze kennis gebruikt gaat worden tijdens de themaprojecten aanzienlijk vergroot wordt. Dit gaat 

echter ook weer ten koste van de lestijd van andere onderwerpen. Op welke wijze moet namelijk 

deze herhalingscyclus plaats vinden? Zijn tien minuten per les genoeg? Of tien minuten per week? En 

waar halen we de benodigde materialen vandaan? In mijn ogen is hier geen direct antwoord op te 

vinden, aangezien dit veel raakvlakken heeft met het onderwerp ‘longitudinaal leren’. Een mooi 

vervolgonderzoek is mogelijk….  
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Hoofdstuk 7: Artikel                          

Handwerk heeft een gouden bodem nodig 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

“Door het Vakcollege kunnen scholen weer uitgaan van datgene 

wat scholieren leuk vinden, het uitgangspunt is hun interesse”, 

aldus J. Dekkers, directeur van het Da Vinci College. Verdringt al 

die aandacht voor technisch onderwijs echter niet de 

noodzakelijke algemene kennis? 

 

 Het onderwijsconcept Vakcollege is ontwikkeld als reactie op 

een aantal ontwikkelingen binnen Nederland. Ten eerste is er de 

verwachting dat er een nijpend tekort aan technici gaat komen in 

Nederland, aantallen van een tekort van 70.000 technische 

vakmensen in 2010 worden genoemd. Een tweede ontwikkeling 

is de veelal negatieve publiciteit die de beroepskolom vmbo-mbo  

over zich heen krijgt, wat vooral door de slechte aansluiting op de 

arbeidsmarkt en een hoog percentage vroegtijdig schoolverlaters 

komt. Het Vakcollege heeft  ten eerste als doel om meer 

technische vakmensen op te leiden, maar het tweede doel is om 

tevens het aantal vroegtijdig schoolverlaters terug te dringen. 

 

Indeling van de lestijd 

Leerlingen binnen het Vakcollege genieten vanaf het eerste 

leerjaar al minstens 10 uur technisch onderwijs per week, wat 

verdeeld wordt over technieklessen en het werken aan 

zogenaamde themaprojecten. Binnen deze themaprojecten 

werken de AVO-vakken (algemeen vormend onderwijs, denk aan 

bijvoorbeeld Nederlands, Engels, wiskunde) samen aan een 

technisch onderwerp. Een voorbeeld van zo’n onderwerp is ‘Ik en 

het weer’, waarin een onderdeel ‘Maak jouw eigen 

antislipschoen’ kan zijn. Het schrijven van een handleiding in het 

Engels, de eigenschappen van ijs of wrijving gebruiken, 

geometrische vormen zijn enkele combinaties die mogelijk zijn 

binnen dit onderwerp. 

 

Ondersteuning vanuit de AVO-vakken 

Het probleem is echter dat niet alle leerstof van een AVO-vak 

binnen deze themaprojecten passen. Reguliere lessen voor de 

AVO-vakken zijn dus ook nodig, maar tegelijkertijd is 

ondersteuning voor de inhoud van de themaprojecten nodig.    

Dit brengt ons op een interessant punt van de discussie, want in 

hoeverre is het mogelijk om de leerinhoud van een AVO-vak te 

herschikken zonder dat de doorlopende  leerlijn, zoals de auteurs 

deze voor ogen hebben, in het nauw komt ? Een methode is 

immers geschreven vanuit de kerndoelen zoals het Ministerie van 

OCW deze ontwikkeld heeft, als een docent hier onderwerpen 

gaat  verwijderen is het nog maar de vraag of de aangeboden 

leerlijn nog wel aan de kerndoelen van het Ministerie van OCW 

voldoet. 

 

Leerprocessen 

Een doel wat binnen de themaprojecten van het Vakcollege  

wordt nagestreefd is het integreren van vakkennis van de AVO-

vakken binnen een technische leeromgeving. Het aloude 

probleem van transfer van leren speelt hierbij een grote rol. Een 

voorbeeld is een economiedocent die procenten behandelt en 

alleen maar vragende blikken van de leerlingen krijgt, terwijl het 

onderwerp net bij wiskunde behandeld is. De geleerde kennis en 

vaardigheden van het vak wiskunde worden door de leerlingen 

niet in verband gebracht met datgene waar zij binnen de les 

economie mee bezig zijn. C.F. van Parreren (1990) geeft aan dat 

dit te maken heeft met de leerprocessen die de leerlingen 

doormaken. Hij geeft aan dat gedurende een leerproces het 

activeren van de voorkennis essentieel is. Vervolgens is een 

bepaalde mate van isolatie gewenst, maar als de leerlingen de 

kennis en vaardigheden beheersen wordt het leerproces vaak 

niet goed afgesloten. Waar leerlingen binnen het vak wiskunde 

bijvoorbeeld nog wel toepassingsvragen krijgen wordt er niet een 

essentiële denkvraag gesteld: kan je zelf een praktische situatie 

bedenken binnen je toekomstig werkveld waarin je deze kennis 

kan gebruiken? Kunnen de leerlingen überhaupt zelf aangeven 

wat ze precies geleerd hebben? Deze denkvragen zorgen ervoor 

dat de leerlingen de geleerde kennis echt eigen maken, wat de 

transfer van leren vergroot. De vraag is dan ook in hoeverre het 

Vakcollege de AVO-vakken toestaat een daadwerkelijke transfer 

te bereiken. De themaprojecten lijken een grote stap in de goede 

richting, al zijn de onderwerpen redelijk op zichzelf staand en is 

het de vraag in hoeverre de kennis echt beklijft aangezien ieder 

onderwerp andere kennis vereist. Er wordt hierdoor vaak van 

onderwerp gewisseld van bijvoorbeeld de wiskundige inhoud van 

de themaprojecten. Is een docent in staat om binnen de gegeven 

tijd de wiskundige kennis helder en overzichtelijk aan te bieden 

bij de leerlingen, terwijl de onderwerpen elkaar snel kunnen 

opvolgen ? Binnen een themaproject kunnen de wiskundige 

onderwerpen omtrek, oppervlakte en inhoud voorkomen en dit 

voelt heel natuurlijk aan. Maar is hier bijvoorbeeld niet eerst 

enige kennis vereist met betrekking tot het omrekenen van 

eenheden van oppervlakte? Met betrekking tot de inhoud van 

wiskunde binnen de themaprojecten lijkt de opbouw nogal 

mager, als het Vakcollege dit op orde kan krijgen zal de kans op 

transfer van leren zeker vergroot worden. 

 

 

Parreren, C.F. van (1990). Leren op school. Groningen: Wolters-

Noordhoff 

Reijn, G. (2008). Vakcollege leidt op tot meester in ambacht. De 

Volkskrant, 2008. 

 

Op internet is meer informatie te vinden, de website van 

de landelijke organisatie is www.vmbovakcolleges.nl 
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Hoofdstuk 8: 
Persoonlijk leerverslag 
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Hoofdstuk 8: Persoonlijk leerverslag                       

In dit hoofdstuk kijk ik terug op de gehele periode dat ik gewerkt heb aan mijn afstudeerproduct. 

Wat is er goed gegaan, wat kan de volgende keer beter en welke ontwikkelingspunten zie ik bij 

mijzelf? 

 

Ik ben mijn afstudeerproduct begonnen met het zoeken en bestuderen van literatuur. Ik had al vrij 

snel enkele bronnen gevonden en ben deze direct gaan lezen en samenvatten. Voor mijzelf is dat 

geen enkel probleem en ik heb dit dan ook met veel plezier gedaan. Ik heb vooral veel geleerd van 

het boek ‘Leren op school’ van C.F. van Parreren (1990), ‘Naar een doorlopende leerlijn in het 

onderwijs: techniek als voorbeeld’ van M.J. de Vries (2000) en het artikel ‘De belofte van het nieuwe 

leren’ van R. Kayzel (2005). Het eerste boek heeft mij vooral veel didactische tips gegeven waar ik op 

wilde letten bij het schrijven van een themaproject. Ik heb bovendien belangrijke kennis vergaard 

met betrekking tot het stimuleren van integratie van vakkennis. Door de publicatie van M.J. de Vries 

heb ik vooral veel achtergrondinformatie gekregen over het ontwikkelen van een leerlijn zoals het 

Vakcollege deze voor ogen heeft. Het artikel van R. Kayzel tenslotte heeft mij een kritische blik 

gegeven op de heersende ideologie binnen onderwijsland. Ik merk dat mijn persoonlijke visie op 

onderwijs sterk beïnvloed is door de tekst van R. Kayzel, zonder dat ik mij klakkeloos aansluit bij deze 

auteur. 

 

Nadat ik de literatuur gelezen had was het tijd om de eerste hoofdstukken van dit afstudeerproduct 

te schrijven. Het schrijven van de voorgeschiedenis dat leidde tot het invoeren van een doorlopende 

leerlijn vmbo-mbo was niet enorm veel moeite. Het op papier zetten van het concept Vakcollege en 

de invulling daarvan door het Petrus Canisius College verliep een stuk langzamer, mede door het feit 

dat veel beslissingen nog niet gemaakt waren waardoor er geen documenten en andere materialen 

voor handen waren om te gebruiken. Ondertussen was ik al begonnen met hoofdstuk drie over 

leerprocessen en ik kreeg al snel het idee om dit hoofdstuk in een iets andere vorm te gieten dan de 

overige hoofdstukken. De kennis die ik uit de verschillende literatuur vergaarde wil ik graag delen 

met mijn collega’s, waardoor dit hoofdstuk expres iets losser geschreven is met betrekking tot de 

rest van het afstudeerproduct. 

 

Vervolgens ben ik aan de hand van de gelezen literatuur, het concept Vakcollege en de invulling van 

het Vakcollege door het Petrus Canisius College een aantal eisen gaan opstellen waaraan ik mijn 

themaproject wilde laten voldoen. Het opstellen van een aantal concrete eisen bleek nogal moeilijk 

te zijn, aangezien ik na de eerste keer tweeëntwintig eisen had opgesteld waaraan ik mijn 

themaproject wilde laten voldoen. Ik heb toen de eisen nogmaals bekeken en ben zodoende op de 

eisen, zoals benoemd in hoofdstuk vier, gekomen. Het schrijven van het themaproject zelf verliep 

ook niet zonder slag of stoot. Ik had al snel met Alma Boelders en Eric Weggelaar een idee waar het 

project over zou moeten gaan, maar vooral het uitdenken van enkele wiskundeonderwerpen en een 

bijbehorende opbouw kostte mij veel tijd. Het daadwerkelijk schrijven van de opdrachten en het 

ontwerpen van de lay-out was daarentegen geen probleem. Het ontwikkelen van de werkkaart voor 

de techniekles was echter nog wel een uitdaging, aangezien er geen technische tekeningen kant en 

klaar waren te gebruiken. Verder was het originele plan van meerdere werkkaarten voor het bouwen 

van verschillende bruggen komen te vervallen, wat ik achteraf erg jammerlijk vind. In de nieuwe 

versie van het themaproject komt dan ook in ieder geval een tweede werkkaart erbij voor de 

techniekles. 
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Het uitvoeren van het themaproject verliep vervolgens niet volgens wens, mede door de triatlon 

voor de sportklas hebben veel leerlingen enkele lessen gemist. Verder zorgde de krappe planning er 

tevens voor dat er geen achtste of negende lesuur was om het project degelijk af te sluiten. Dit is 

mijn eigen fout geweest aangezien ik het themaproject perse voor de meivakantie afgesloten wilde 

hebben, maar daarentegen pas op 23 april 2009 met het uitvoeren van het themaproject begon. Als 

ik daarop terug kijk had ik meer gebruik kunnen maken van mijn collega’s, aangezien ik zeker weet 

dat ik één of meerdere lessen van mijn collega’s had kunnen overnemen om het project alsnog goed 

af te kunnen sluiten. Bij klas 1F heb ik nog een mentoruur kunnen gebruiken voor het afsluiten van 

het project, maar bij klas 1G was dit niet mogelijk: een theatervoorstelling gooide de laatste lesdag 

voor de meivakantie overhoop. Ik heb echter nog wel kunnen regelen dat de technieklessen werden 

verschoven zodat deze wel doorgingen voor klas 1G, maar daarna was er geen tijd meer voor de 

presentaties en het afronden van het themaproject. 

 

Waar ik tijdens het gehele traject enorm tevreden over ben is de samenwerking met mijn collega’s, 

met name Alma Boelders, Eric Weggelaar, Jasper Kooper en Johan Dekker. Ik heb tijdens het 

ontwikkelen van het themaproject enorm veel feedback gehad, er werd veel meegedacht en zij 

hebben tijd vrijgemaakt om het project zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik wil hen dan ook 

nogmaals bedanken voor de fijne samenwerking tijdens het themaproject. Verder wil ik ook mijn 

eigen leerlingen, en in het bijzonder klas 2C, bedanken aangezien zij meerdere malen enkele 

werkkaarten hebben gemaakt waardoor deze verder aangepast konden worden. 

 

Bij het schrijven van mijn afstudeervoorstel heb ik enkele leervragen opgesteld, te weten: 

1. Ben ik in staat om een themaproject te schrijven zonder wiskunde te geforceerd erin te krijgen? 

2. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de leerlingen niet de geleerde theorie en vaardigheden van wiskunde 

    en techniek apart in hun hoofd opslaan, maar verbindingen gaan maken? 

3. Ben ik in staat om goede criteria op te stellen voor het kwalitatief onderzoek? 

 

Ik denk dat leervraag 1 wel gelukt is, aangezien veel leerlingen van klas 1F tijdens de evaluatie 

aangaven dat zij de opdrachten prettiger vonden dan de opdrachten uit de methode. Dit betekent in 

mijn ogen dat de opdrachten dus relatief logisch gevonden werden, wat erop kan duiden dat de 

wiskunde niet te geforceerd naar voren is gekomen. Aan de andere kant kwam tijdens de 

presentaties ook duidelijk naar voren dat er weinig koppeling gemaakt is tussen de wiskundige en 

technische kennis binnen het themaproject. Er heeft amper integratie plaatsgevonden bij de 

leerlingen, wat betekent dat de wiskundige kennis dus wel te geforceerd naar voren is gebracht. 

In mijn ogen hangt leervraag 2 nauw samen met leervraag 1, maar bovendien is deze vraag niet 

meteen te beantwoorden aangezien het hier longitudinaal leren betreft. Ik kan echter wel aangeven 

dat ik door middel van mijn literatuuronderzoek kennis opgebouwd heb hoe ik dit kan stimuleren. Ik 

wil echter ook meteen aangeven dat het verbinden van vakkennis, ook wel transfer genoemd, nog 

steeds één van de mysteries binnen het onderwijs is waar nog geen echt antwoord op gevonden is. 

Leervraag 3 is komen te vervallen aangezien ik alleen een kwantitatief onderzoek uitgevoerd heb. 

 

Dit brengt mij tevens op een punt wat ik persoonlijk erg jammer heb gevonden. Zowel het Edison 

College als het Esdal College zijn niet bereid gevonden om mij toe te laten voor een werkbezoek 

binnen hun Vakcollege. Het Edison College gaf aan dat zij gedurende de afgelopen periode genoeg 

visitaties heeft gehad en nu voor enige rust binnen de school koos. Het Esdal College heeft ondanks 
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meerdere pogingen vanuit mijn kant (zowel telefonisch als via de e-mail) geen definitieve reactie 

gegeven op mijn verzoek. Ik vind het erg teleurstellend dat ik geen Vakcolleges heb kunnen bezoeken 

die operationeel zijn, aangezien deze mij veel informatie hadden kunnen geven over de gang van 

zaken binnen een themaproject. Johan Dekker heeft mij vervolgens uitgenodigd om een vergadering 

bij te wonen waarin A. van Bergen, projectleider binnen de Werkmaatschappij BV, aanwezig zou zijn. 

Zodoende heb ik toch nog veel praktische informatie kunnen krijgen over het Vakcollege en de gang 

van zaken binnen een themaproject. 

 

Concluderend wil ik zeggen dat ik trots ben op het resultaat zoals deze voor u ligt. 
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Nawoord             

 

Ten slotte wil ik in dit nawoord een aantal mensen bedanken die mij op verschillende wijzen 

geholpen hebben met dit afstudeerproduct. 

 

Petrus Canisius College, locatie Juniorcollege Vondelstraat 

Alma Boelders 

Johan Dekker 

Ed Elve 

Jasper Kooper 

Gerrit-Jan Nijntjes 

Andy Visser 

Eric Weggelaar 

 

Hogeschool van Amsterdam 

Douwe van der Kooi 

Sjaak Schoen 

Kenneth Tjon Soei Sjoe 
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Bijlagen 
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Bijlage 01: Afstudeervoorstel                       

2009 

Bas Kraakman 

Opleiding Docent Wiskunde in de 2e Graad, 

Hogeschool van Amsterdam 

Petrus Canisius College, Alkmaar 

 

                            Afstudeervoorstel  
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Afstudeervoorstel 

   januari 2009 

Gegevens schrijver meesterproef 

Naam:   Bas Kraakman 

Roepnamen:  Sebastiaan Johannes 

Adres:   Roerdomp 2 

Postcode:  1715 HL 

Woonplaats:  Spanbroek 

Geboortedatum: 06-02-1984 

Telefoonnummer: 0226 - 352158 

Mobiel nummer: 06 23 987 251 

E-mail:   Bas.Kraakman@hva.nl 

    s.kraakman@pcc.nu 

Opleiding:  Leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde 

Instituut:  Hogeschool van Amsterdam, domein Onderwijs en Opvoeding 

Studentnummer:  225749 

 

Gegevens van de school 

Naam:   Petrus Canisius College 

Locatie:   Juniorcollege Vondelstraat 

Adres:   Vondelstraat 41 

Postcode:  1813 BA 

Plaats:   Alkmaar 

Telefoonnummer: 072 - 5410430 

 Website:  http://www.pcc.nu 

 

Begeleiding bij het afstudeerproduct 

Alma Boelders  Schoolopleider, scriptiebegeleider vanuit het PCC en docente wiskunde 

    a.boelders@pcc.nu 

Johan Dekker  Vestigingsdirecteur Juniorcollege Vondelstraat 

    j.dekker@pcc.nu 

Ed Elve    Instituutsbegeleider vanuit de Hogeschool van Amsterdam 

    e.j.d.elve@hva.nl 

Douwe van der Kooi  Eerste begeleider vanuit de Hogeschool van Amsterdam 

    d.van.der.kooi@hva.nl 

Sjaak Schoen  Mentor WVT4 

    j.p.c.schoen@hva.nl 

 

     

Opdrachtgever 

Naam:   Johan Dekker 

Functie:  Vestigingsdirecteur Juniorcollege Vondelstraat 

E-mail:   j.dekker@pcc.nu 

Telefoonnummer: 072 - 5410430 

mailto:Bas.Kraakman@hva.nl
mailto:s.kraakman@pcc.nu
http://www.pcc.nu/
mailto:a.boelders@pcc.nu
mailto:j.dekker@pcc.nu
mailto:e.j.d.elve@hva.nl
mailto:d.van.der.kooi@hva.nl
mailto:j.p.c.schoen@hva.nl
mailto:j.dekker@pcc.nu
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Centrale 
Directie

Juniorcollege 
Vondelstraat

Seniorcollege 
Vondelstraat

Juniorcollege 
Fabritiusstraat

Seniorcollege 
Fabritiusstraat

Vestiging 
Bleekerskade

Juniorcollege  
Bergen

Juniorcollege 
Heiloo

§1 Beschrijving van de opdrachtgevende school  
 
Het Petrus Canisius College 

Het Petrus Canisius College (ook wel PCC) is een scholengemeenschap bestaande uit zeven 
vestigingen verspreidt over Alkmaar, Heiloo en Bergen. Het PCC biedt veel opleidingen aan die er in 
het voortgezet onderwijs bestaan, namelijk het Gymnasium, Atheneum, HAVO en een hele serie 
opleidingen in het VMBO. Binnen het VMBO heeft het Petrus Canisius College drie sectoren: 
Techniek, Zorg & Welzijn en Economie. Verder heeft het Petrus Canisius College veel ervaring met 
het leerwegondersteunend onderwijs, afgekort LWOO.  
 
In een klein overzicht betekent dit voor de opbouw van het PCC dat het er zo uit ziet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Petrus Canisius College maakt een bewuste keuze voor het creëren van zogeheten 
Juniorcolleges. Dit zijn schoolgebouwen met uitsluitend leeftijdsgenoten, namelijk de leerlingen van 
de eerste en tweede klassen. Hiermee wordt geprobeerd de stap van basisschool naar middelbare 
school te verkleinen en is er bovendien door de kleinschaligheid meer aandacht voor ieder kind. 
Op dezelfde wijze ontstaan er dus Seniorcolleges waarin, afhankelijk van de locatie, de klassen drie 
tot en met zes gevestigd zijn van de verschillende opleidingsniveaus. 
 
Nog enkele cijfers met betrekking tot het Petrus Canisius College: 
Onderwijzend personeel en directie: 222 personen. 
Aantal leerlingen: 2762 leerlingen. 
Aantal vestigingen: 7 vestigingen. 
 

Het Petrus Canisius College is een katholieke scholengemeenschap, wat betekent dat respect voor 
elkaar heel belangrijk wordt gevonden binnen de scholen. Respect voor elkaar, zowel leerling als 
leraar, ongeacht de huidskleur of in het algemeen het uiterlijk van de ander. Dit komt ook tot uiting 
in de ‘PCC-gedragscode’, wat bestaat uit de volgende tekst: 
 
Respecteer je omgeving 
  Houd het gebouw schoon en heel. 
Respecteer elkaar 
  Wees vriendelijk en benader anderen zoals je zelf benaderd wilt worden. 
Respecteer de werksfeer 
  Werk mee aan een prettig klimaat waarin door iedereen goed gewerkt kan worden. 
Respecteer afspraken 
  Zorg ervoor dat je op tijd bent, houd je aan de schoolregels. 
Respecteer jezelf 
  Gebruik taal die niet beledigend is voor anderen. Maak gebruik van je talenten. 
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Locatie Juniorcollege Vondelstraat 
Het Juniorcollege aan de Vondelstraat heeft in het huidige schooljaar 207 leerlingen verdeeld over 
vijf brugklassen en zes tweede klassen. Op het Juniorcollege Vondelstraat worden enkel de volgende 
leerniveaus aangeboden: 
- basisberoepsgerichte leerweg, 
- kaderberoepsgerichte leerweg, 
- gemengde theoretische leerweg. 
Binnen alle leerwegen zitten leerlingen met of zonder LWOO-status door elkaar.  
 
Er zijn momenteel 33 personeelsleden verbonden aan het Juniorcollege, waarvan het onderwijzend 
personeel is verdeeld over zogenaamde kernteams. Het Juniorcollege Vondelstraat heeft gekozen 
voor kernteams, waarbij de mentoren van een klas meerdere vakken aan hun mentorklas geven. 
Verder wordt ernaar gestreefd om bij ieder vak voor elke klas van hetzelfde niveau en uit hetzelfde 
leerjaar dezelfde docent te plaatsen. De motivatie hiervoor is dat een relatief klein team betrokken is 
bij een groep leerlingen, waardoor onder andere de praktische vertaling van handelingsplannen 
beter verloopt. Verder is het makkelijker om overlegmomenten met het gehele team te plannen, 
waardoor de didactische en pedagogische aanpak voor een klas ook door zoveel mogelijk docenten 
uitgedragen kan worden. Als laatste is te noemen dat dit voor de leerlingen ook meer structuur en 
duidelijkheid oplevert, wat ook ten goede komt voor dit type leerling. 
 
Met ingang van het schooljaar 2006-2007 startte het Juniorcollege Vondelstraat met de vernieuwde 
onderbouw, waarvan de volgende kenmerken de belangrijkste zijn: 
- de leerling leert actief en in toenemende mate op zelfstandige wijze, 
- de leerling leert samen, 
- de leerling leert in samenhang, 
- de leerling oriënteert zich, 
- de leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving, 
- de leerling leert in een doorlopende leerlijn. 
  
Verder werkt het Juniorcollege Vondelstraat met ‘leergebieden’, wat betekent dat enkele vakken 
ondergebracht worden binnen een leergebied om de samenhang tussen die vakken te vergroten.  
Dit biedt eveneens de mogelijkheid tot het geven van leertijd in projectvorm. 
De leergebieden op het Juniorcollege Vondelstraat zijn: 
 

Leergebied Vakken binnen dit leergebied 

1. Nederlands Nederlands 

2. Wiskunde Wiskunde 

3. Moderne Vreemde Talen Duits, Engels 

4. Mens & Maatschappij  Levensbeschouwelijke vorming, Geschiedenis, Aardrijkskunde, 
Economie 

5. Mens & Natuur Biologie/Verzorging, Techniek, Natuur-/Scheikunde 

6. Kunst & Cultuur Beeldende Vormgeving, Muziek 

7. Bewegen & Sport Lichamelijke Opvoeding 

 
Verder heeft de keuze voor leergebieden ook een rol van betekenis met betrekking tot de 
overgangsnormen van het rapport, deze zal ik hier echter niet verder benoemen.  
Een ander belangrijk onderdeel binnen het Juniorcollege Vondelstraat is dat de leerlingen een keuze 
moeten maken met betrekking tot het profileringsuur. Twee uur per week zullen de leerlingen zich 
dan bezig houden met activiteiten die te maken hebben met hun profiel naar keuze. Momenteel zijn 
de volgende keuzes te maken: 
- sportklas, 
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- kunstklas, 
- techniekklas, 
- videoteam.  
 
De opdrachtgever 
De opdrachtgever voor dit afstudeerproduct is Johan Dekker, vestigingsdirecteur van het 
Juniorcollege Vondelstraat. Zijn gegevens zijn verder te vinden op bladzijde 2 van dit 
afstudeervoorstel. 
 
§2 Aanleiding voor het afstudeerproduct 
Het Juniorcollege Vondelstraat heeft vanaf het schooljaar 2006-2007 de onderbouw vernieuwd en is 
dus onder andere gaan werken met leergebieden en projectonderwijs. Tegelijkertijd is er in het 
Seniorcollege aan de Vondelstraat techniek breed ingevoerd, wat betekent dat de leerlingen een 
extra afdeling binnen de sector Techniek hebben om te kunnen kiezen.  Zodoende zijn binnen het 
PCC momenteel de huidige sectoren en onderliggende afdelingen te vinden: 
 
Sector Techniek 
  Techniek breed 
  Bouwtechniek 
  Instalektro 
  Metaaltechniek 
  Voertuigentechniek 
Sector Zorg & Welzijn 
  Uiterlijke verzorging 
  Verzorging 
  Sport Dienstverlening en Veiligheid (SDV) 
Sector Economie 
  Handel en administratie 
  Consumptief 
 
Een andere ontwikkeling die gaande is valt helaas niet te ontkennen, de populatie van het 
Juniorcollege neemt de afgelopen jaren af. Hoe kan het Petrus Canisius College hier een halt aan 
geven en weer een positieve ontwikkeling hierin krijgen?  
 
Dit zijn twee belangrijke redenen waarom het Petrus Canisius College heeft gekozen om een 
Vakcollege Techniek te worden. Het onderwijsconcept van het Vakcollege sluit namelijk goed aan bij 
de ontwikkelingen die gaande zijn binnen het Petrus Canisius College. Het projectonderwijs in de 
onderbouw en de invoering van Techniek breed in de bovenbouw hebben beiden leren door doen 
centraal staan. Dit is precies ook één van de kerngedachten achter het idee van het Vakcollege. 
Ik zal in dit afstudeervoorstel niet verder ingaan op de ideologie achter het Vakcollege, waar het 
concept vandaan komt, wie het bedacht heeft etc.. Dit kunt u vinden in het uiteindelijke 
afstudeerproduct en bijbehorend verslag. Ik zal daarom nu één punt eruit lichten wat wel van belang 
is voor dit afstudeervoorstel, namelijk dat binnen leerjaar 1 en 2 binnen het VMBO een derde van de 
leertijd beroepsoriëntatie op de technische sector moet aanbieden. Aangezien in de huidige opzet de 
leerlingen maar twee uur technieklessen in de week krijgen moeten andere vakken bijspringen. 
De vestigingsdirectie van het Juniorcollege Vondelstraat heeft ervoor gekozen dat ieder leergebied 
minimaal één lesuur moet afstaan om zo aan een derde leertijd gericht op beroepsoriëntatie binnen 
de technische sector te komen. Dit betekent dat voor het leergebied wiskunde dus ook minimaal één 
lesuur per week gericht moet worden op de technische sector, maar hoe gaat het Juniorcollege 
Vondelstraat daar richting aan geven? Wordt de gehele methode opzij geschoven, of wordt er één 
uur per week aan een themaproject gewerkt waarbij wiskunde ook aan bod komt? 
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§3 Het doel van het afstudeerproduct 
Met de korte inleiding hierboven is eigenlijk de vraagstelling van de school al bijna genoemd, want 
hoe gaat het vak wiskunde bij de eerste en tweede klassen vorm krijgen met betrekking tot het 
Vakcollege? Is het mogelijk om het vak wiskunde volledig te integreren binnen het Vakcollege door 
het te koppelen aan allerlei themaprojecten, of moet er een methode naast gebruikt worden om zo 
wel de kerndoelen voor de onderbouw te halen? Ik onderscheid twee belangrijke vragen met 
betrekking tot dit onderwerp: 
1. Hoe past het vak wiskunde binnen de basisprincipes van het Vakcollege? Welke vorm gaan wij 
    geven aan het vak? 
2. Hoe kan het vak wiskunde de leerinhoud van het Vakcollege Techniek ondersteunen en  
    versterken? 
 
Het eerste doel van dit afstudeerproduct is dan ook om te onderzoeken welke vorm wij binnen het 
Juniorcollege gaan geven aan het vak wiskunde. Blijven wij de methode Getal&Ruimte gebruiken 
naast deelname aan de themaprojecten, gaan wij over op een andere methode of stappen wij af van 
een bestaande methode? Dit hangt dan ook nauw samen met de onderwerpen die naar voren 
komen binnen het huidige wiskundeonderwijs in de onderbouw en de onderwerpen die gebruikt 
gaan worden binnen het Vakcollege Techniek in de themaprojecten. Zijn alle wiskundeonderwerpen 
daaraan te hangen? Welke koppelingen zijn gemakkelijk te maken, welke onderwerpen zijn lastig 
onder te brengen in een themaproject? En hoe denken de verschillende partijen erover: de 
wiskundedocenten, de techniekdocenten en de vestigingsdirectie? Het dilemma wat hierbij een 
grote rol speelt is  dat het streven blijft zo goed mogelijke eindexamenresultaten voor het vak 
wiskunde te behalen, terwijl er anderzijds ook een zo goed mogelijke koppeling naar techniek 
gemaakt wil worden. Het praktische gedeelte van mijn afstudeerproduct zal het ontwikkelen van een 
themaproject zijn voor het Vakcollege Techniek, waarin een wiskundig onderwerp naar voren komt 
binnen het concept van het Vakcollege. Dit is dan ook mijn tweede doel met betrekking tot dit 
afstudeerproduct. 
 
Mijn eigen leervragen 
Mijn eigen leervragen bij dit afstudeerproduct zijn als volgt: 
1. Ben ik in staat om een themaproject te schrijven zonder wiskunde te geforceerd erin te krijgen? 
2. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de leerlingen niet de geleerde theorie en vaardigheden van wiskunde 
    en techniek apart in hun hoofd opslaan, maar verbindingen gaan maken? 
3. Ben ik in staat om goede criteria op te stellen voor het kwalitatief onderzoek? 
 
§4 Het belang van het afstudeerproduct voor het Juniorcollege Vondelstraat 
Het Juniorcollege Vondelstraat zal aan de hand van dit afstudeerproduct een beargumenteerde 
keuze krijgen met betrekking tot het vraagstuk hoe het vak wiskunde vorm moet krijgen binnen het 
concept van het Vakcollege Techniek zoals het Petrus Canisius College deze voor ogen ziet. Het 
belang van het praktijkonderzoek is dat er een themaproject geschreven zal worden, uitgevoerd zal 
worden en na evaluatie eventueel aangepast zal worden. Zodoende zal er na deze cyclus een kant en 
klaar themaproject bestaan die in het komend studiejaar, 2009-2010, meteen gebruikt kan worden. 
 
§5 De onderzoeksvragen van het afstudeerproduct 
Centrale vraagstelling: 
Welke vorm geeft het Juniorcollege Vondelstraat aan het vak wiskunde zodat deze de leerinhoud en 
de basisprincipes van het Vakcollege Techniek ondersteunt en versterkt? 
 
Deelvragen: 
- Waar komt het concept van het Vakcollege vandaan? 
- Welke invulling geeft het Petrus Canisius College aan het Vakcollege? 
- Hoe geven andere Vakcolleges vorm aan het vak wiskunde? 
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- Wat is de leerinhoud van de vakken wiskunde en techniek binnen het Juniorcollege Vondelstraat? 
- Hoe verhoudt het vak wiskunde en aanhangende kennis en vaardigheden zich tot dat van techniek? 
- Hoe kan ik ervoor zorgen dat de leerlingen de geleerde kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk 
  gaan gebruiken bij techniek? Welke rol speelt de persoonlijke leer- en actietheorie daarbij? 
 
§6 Een uitwerking van de belangrijkste begrippen uit het afstudeerproduct 
Vakcollege 
Een onderwijsconcept waarin het onderwijs en het bedrijfsleven samenwerken om het technisch 
beroepsonderwijs aan te kunnen bieden binnen een vierjarige VMBO-opleiding en aansluitend een 
tweejarige MBO-niveau2 opleiding. Een verdere uitwerking kunt u vinden in het uiteindelijke 
afstudeerverslag. 
 
Techniek breed   
Voor leerlingen die in het derde leerjaar nog niet kunnen kiezen welke afdeling zij binnen de sector 
Techniek willen kiezen bestaat er de mogelijkheid om de eerste acht weken van het derde leerjaar 
een soort oriëntatie te doen binnen de verschillende afdelingen. Na deze acht weken kunnen er 
eventueel nog acht weken volgen waarin in meerdere afdelingen geleerd wordt. Is het echter na 
deze zestien weken nog niet duidelijk dan kan de leerling ook ‘techniek breed’ kiezen, waarin de 
leerling van alle techniekgebieden iets krijgt aangeboden en uiteindelijk ook eindexamen in kan 
doen. Techniek breed is dus een extra afdeling binnen het reguliere aanbod van technisch onderwijs 
binnen het VMBO. 
   
Leergebieden 
Een cluster van één of meerdere vakken met als doel om de samenhang binnen die vakken te 
bevorderen. 
 
Persoonlijke leer- en actietheorie 
De betekenis van een taaksituatie voor een leerling hangt sterk af van de door de leerling ervaren 
kans op succes. De leraar vindt een leerling bijvoorbeeld afgeleid, maar in feite laat de leerling zich 
dan leiden door de in hem opgeroepen emotionele informatie, de gevoelens die hem hinderen. 
Als de leerling een goede start kan maken door het ervaren van succes en de leraar dit versterkt 
krijgt de taak een uitdagingskarakter, wat stimulerend werkt. De persoonlijke leer- en actietheorie 
gaat over het geheel van wel of niet werken aan een opdracht, welke gevoelens, ervaringen etc. 
daarbij een rol spelen. 
 
§7 Beschrijving van te gebruiken literatuur 

PUBLICATIES 

Adviesgroep VMBO (2008). Vensters op de toekomst van het VMBO. Groningen: Zalsman 

Geraadpleegd via http://www.minocw.nl/documenten/bijlage%202%20eindadvies.pdf 

 

Beers, M. van (2002). Aansluiting VMBO-MBO. Tilburg: MesoConsult 

 

Bijsterveldt, M. van (2007). Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. 

Geraadpleegd via http://www.minocw.nl/documenten/45792.pdf 

 

Fuijkschot, R., Kraakman, S.J. (2008). De inrichting van de kwaliteitszorg op twee scholen in het 

voortgezet onderwijs. Heerhugowaard 

 

Ministerie van OCW, (2008). Werken aan vakmanschap.  

http://www.minocw.nl/documenten/bijlage%202%20eindadvies.pdf
http://www.minocw.nl/documenten/45792.pdf
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Geraadpleegd via http://www.minocw.nl/documenten/werkenaanvakmanschap.pdf 

 

Ministerie van OCW, (2008). Regeling omtrent subsidiëring experimenten in kader leergang 

vmbo/mbo2. 

Geraadpleegd via http://www.minocw.nl/documenten/16227a.pdf 

 

Taskforce Jeugdwerkloosheid, (2006). Reik jongeren de hand! Zwolle: AOB Compaz 

Geraadpleegd via http://docs.minszw.nl/pdf//188/2006/188_2006_11_606.pdf 

 

Taskforce Jeugdwerkloosheid, (2007). Handreiking organisatie succesvolle overgang vmbo naar mbo. 

Tilburg: Bureau Queste 

Geraadpleegd via http://docs.minszw.nl/pdf/188/2007/188_2007_11_831.pdf 

 

Verhoeven, N. (2007). Wat is onderzoek? Amsterdam: Boom Onderwijs 

 

Vries, M.J. de (2000). Naar een doorlopende leerlijn in het onderwijs: techniek als voorbeeld. Tilburg: 

MesoConsult 

 

ARTIKELEN 

Elve, E.J.D. (2008). Afstemmen op leerlingperspectieven. DVD Leertaken werkplekleren 1-4 

 

Petrus Canisius College, (2008). 215 Kernteams. 

Geraadpleegd via http://www.pcc.nu 

 

Petrus Canisius College, (2008). Studiegids Juniorcollege Vondelstraat. 

Geraadpleegd via http://www.pcc.nu 

 

Redactie Onderwijs, (2007). Vmbo-vakcollege / Zo is leren wel leuk opeens. Trouw 

Geraadpleegd via http://www.trouw.nl/nieuws/onderwijs/article1640563.ece 

Reijn, G. (2008). Vakcollege leidt op tot meester in ambacht. de Volkskrant 

Geraadpleegd via 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article513796.ece/Vakcollege_leidt_op_tot_meester_in_amba

cht 

Sanden, J. van der (2003). Vakmanschap en constructivisme. Leren in ontwikkeling, 3, 12-14 

 

Voorwinden, R. (2008). De terugkeer van de ambachtsschool. Onderbouw Magazine, 10, 65 – 67 

 

INTERNETSITE 

http://www.vmbovakcolleges.nl/                      

http://www.hetvakcollege.nl 

http://www.bloqs.nl               

http://www.platformbetatechniek.nl/ 

http://www.minocw.nl/documenten/werkenaanvakmanschap.pdf
http://www.minocw.nl/documenten/16227a.pdf
http://docs.minszw.nl/pdf/188/2006/188_2006_11_606.pdf
http://docs.minszw.nl/pdf/188/2007/188_2007_11_831.pdf
http://www.pcc.nu/
http://www.pcc.nu/
http://www.trouw.nl/nieuws/onderwijs/article1640563.ece
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article513796.ece/Vakcollege_leidt_op_tot_meester_in_ambacht
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article513796.ece/Vakcollege_leidt_op_tot_meester_in_ambacht
http://www.vmbovakcolleges.nl/
http://www.hetvakcollege.nl/
http://www.bloqs.nl/
http://www.platformbetatechniek.nl/
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§8 Beschrijving van de onderzoeksmethode 
Ik zal de volgende activiteiten ondernemen met betrekking tot dit onderzoek: 
- een literatuurstudie naar het concept Vakcollege, evenals de achtergrond van de doorlopende  
  leerlijn VMBO-MBO. Samenvattingen van belangrijke publicaties zullen te vinden zijn als bijlage bij  
  het uiteindelijke afstudeerverslag. 
- het schrijven van een themaproject in de stijl van het Vakcollege. 
- het uitvoeren van een themaproject, om de resultaten vervolgens te vergelijken aan de hand van 
  de mathematische statistiek. Ik ga bij klas 1F een hoofdstuk aan de hand van dit project uitvoeren, 
  terwijl bij klas 1G dit niet gebeurd. Zijn er significante verschillen in de beheersing van de  
  wiskundige en technische kennis en vaardigheden? 
- een zelfevaluatie, waarin ik uitgebreid terug ga kijken op het verloop van het afstudeerproject. 
 
§9 Beschrijving van de steekproef 
De onderzoekspopulatie 
Ik zal het vergelijkend onderzoek afnemen bij de klassen 1F en 1G, beide een brugklas op KB-niveau 
waarin bij het vak wiskunde met de methode Getal&Ruimte op B(K)-niveau wordt gewerkt. De 
klassen bestaan uit respectievelijk 18 en 18 leerlingen. Ik zal voor dit onderzoek ook de huidige cijfers 
van de leerlingen meenemen, vooral eventuele cijfers betreffende de proefwerken die verbonden 
zijn met het onderwerp van het themaproject. 
 
De wijze waarop de steekproef wordt afgenomen, data wordt verzameld en verwerkt 
De steekproef wordt afgenomen aan de hand van gesprekken met aanwezige leerlingen, 
beoordelingen voor de gemaakte producten binnen het themaproject en ingevulde formulieren door 
de leerlingen. Voor de mondelinge feedback en de ingevulde formulieren moeten documenten 
geschreven worden. Met betrekking tot de beoordelingen voor de producten en bijbehorende 
verslagen moet een vast beoordelingsformulier komen. 
 
Het type onderzoek (kwalitatief of kwantitatief) 
Het onderzoek wordt zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoek. Ik wil namelijk door 
middel van een kwantitatief onderzoek de behaalde cijfers vergelijken tussen beide klassen, evenals 
met de voorgaande cijfers en de verschillen hiertussen. Aan de andere kant wil ik ook een kwalitatief 
onderzoek uitvoeren doordat ik vooral nieuwsgierig ben naar de betekenis en verbindingen die 
leerlingen leggen tussen de opdracht van het themaproject en het vak wiskunde. 
 
§10 Beschrijving van de rapportage 
De meesterproef bestaat uit de volgende hoofdstukken: 
Deel 1: Voorbereiding 
  Hoofdstuk 1: De doorlopende leerlijn VMBO-MBO 
  Hoofdstuk 2: Het Vakcollege Techniek 
   - het onderwijsconcept Vakcollege 
   - invulling van het concept Vakcollege door twee middelbare scholen 
   - invulling van het concept Vakcollege door het Petrus Canisius College 
Deel 2: Het themaproject 
  Hoofdstuk 3: De eerste versie van het themaproject  
   - Lesplannen met lesmateriaal 
   - Lesreflecties 
   - Evaluatie totaal themaproject 
  Hoofdstuk 4: Het themaproject 
   - Lesformulieren 
   - Leerlingenmateriaal 
   - Docentenhandleiding 
  Hoofdstuk 5: Persoonlijke leer- en actietheorie  
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  Hoofdstuk 6: Statistisch onderzoek 
   - Het kwantitatief onderzoek 
   - Het kwalitatief onderzoek 
Deel 3: Conclusie 
  Hoofdstuk 7: Conclusie 
  Hoofdstuk 8: Artikel 
  Hoofdstuk 9: Leerverslag 
Deel 4: Bijlagen 
  Afstudeervoorstel 
  Samenvattingen literatuur 
  Verslagen lesbezoeken middelbare scholen 
  Lesformulieren leerlingenmateriaal 
  Leerlingenmateriaal themaproject 
  Docentenhandleiding themaproject 
 
§11 Beschrijving van alle activiteiten 
1. Lezen en samenvatten van literatuur over doorlopende leerlijn VMBO-MBO en het vakcollege. 
2. Bezoeken van het Edison College (deze is al bevestigd) 
3. Bezoeken van het Esdal College 
4. Inventariseren van de onderwerpen van wiskunde in leerjaar 1 
5. Inventariseren van de onderwerpen van techniek in leerjaar 1 
6. Lezen en samenvatten van literatuur over persoonlijke leer- en actietheorie  
7. Schrijven van een themaproject 
8. Uitvoeren en evalueren van een themaproject 
9. Herschrijven van het themaproject 
10. Toetsen met behulp van de mathematische statistiek 
11. Schrijven van het afstudeerverslag  
12. Schrijven van een artikel 
13. Presentatie maken en uitvoeren voor collega’s 
 
§12 De tijdsplanning voor dit onderzoek 
 

Maand Activiteit Aantal uren 

November 2008 Oriënteren op mogelijke onderwerpen 5 uur 
 Bespreken van het onderwerp op het PCC 2 uur 
December 2008 Schrijven van het afstudeervoorstel 25 uur 
 Zoeken van bronnen 5 uur 
 Bespreken van het afstudeervoorstel op het PCC 1 uur 
 Aanpassen van het afstudeervoorstel 2 uur 
 Bespreken van het afstudeervoorstel op de HvA 1 uur 
 Aanpassen van het afstudeervoorstel 5 uur 
Januari 2009 Literatuuronderzoek en schrijven samenvattingen 20 uur 
 Onderwerpen wiskunde en techniek inventariseren 20 uur 
 Schrijven van hoofdstuk 1 en 2 20 uur 
 Schrijven van hoofdstuk 5: Persoonlijke leer- en actietheorie 20 uur 
Februari 2009 Starten van het schrijven van het themaproject 30 uur 
 Visitatie Edison College en maken van verslag 12 uur 
 Overlegmomenten met docenten wiskunde en techniek   5 uur 
 Visitatie Esdal College en maken van verslag? 12 uur 
Maart 2009 Schrijven en afronden themaproject 30 uur 
 Overlegmomenten met docenten wiskunde en techniek   5 uur 
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April 2009 Geven van het themaproject bij een klas   9 uur 
 Evalueren van iedere gegeven les   9 uur 
 Evalueren van het gehele themaproject   5 uur 
Mei 2009 Aanpassen van het themaproject 10 uur 
 Schrijven van de docentenhandleiding 15 uur 
 Conclusies aan de hand van een statistisch onderzoek 20 uur 
 Schrijven van conclusie en leerverslag 15 uur 
 Inleveren verslag - 
Juni 2009 Eventuele aanpassingen maken  10 uur 
 Maken van de eindpresentatie 10 uur 

 
§13 Beschrijving van de benodigde middelen 
Voor dit onderzoek heb ik een aantal middelen nodig: 
- leerboeken voor de eerstejaars leerlingen voor wiskunde, te weten Getal & Ruimte, 
- een overzicht van de bestaande opdrachten binnen het vak techniek voor de eerstejaars leerlingen, 
- ruimte binnen het lesrooster om de lessen zelf te kunnen verzorgen, 
- kopieerbudget, 
- materialen benodigd voor het te ontwikkelen themaproject, 
- ruimte binnen het rooster van de klassen 1F en 1G bij de docent wiskunde, mevrouw A. Boelders,  
  en de betreffende docent voor techniek, de heer A. Visser, 
- bereidheid van het Edison College te Apeldoorn (Vakcollege) om mij een dag te laten meelopen, 
- bereidheid van het Esdal College te Emmen (Vakcollege) om mij een dag te laten meelopen. 
 
§14 Beschrijving van de kritische factoren 
Er zijn enkele belangrijke succesfactoren te benoemen: 
- mag ik twee andere middelbare scholen bezoeken om in hun keuken te kijken? 
- kan ik een goed overzicht krijgen van de opdrachten die de leerlingen bij techniek maken? 
- kan ik goede criteria bedenken waardoor ik kan aantonen dat leerlingen die het themaproject  
  gedaan hebben de stof daadwerkelijk beter beheersen? 
- kan ik een goed themaproject schrijven waarin voldoende wiskunde naar voren komt waarbij ik 
  voorkom dat het te gekunsteld erin verweven is? 
- heb ik genoeg tijd om het themaproject te schrijven voordat ik ermee ga beginnen in april 2009?  
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Bijlage 02: Samenvatting “Eerst goed kijken: de dynamiek van scholen in 

         ontwikkeling” 

Haak, E.M., Lagerweij, N. A. J. (1994). Eerst goed kijken: de dynamiek van scholen in ontwikkeling. 

Leuven: Garant 

 

De noodzaak van meer structurele of fundamentele veranderingen in het onderwijs wordt 

aangetoond door vrijwel alle auteurs die over onderwijsveranderingen publiceren. Er zijn 

veranderingen in de samenleving waardoor andere eisen aan de mensen worden gesteld, hierdoor 

moet het onderwijs ook aangepast worden. Belangrijk bij onderwijsveranderingen is dat het nodig is 

om het hele team te motiveren voor deze verandering. Een belangrijke gedachte hierbij is dat 

“mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden”. Veranderingen kunnen op 

verschillende niveaus: 

- macroniveau: een verandering die het hele Nederlandse schoolsysteem betreft, 

- microniveau: een verandering op het niveau van de klas. 

- mesoniveau: een verandering op het niveau van de hele school of scholengemeenschap. 

 

Onderwijsverandering = 

het op planmatige wijze proberen de kwaliteit van het onderwijs in één of meer scholen te verbeteren 

in relatie tot bepaalde gewenste doelen. 

 

Het accent van onderwijsveranderingen verschuift via grootschalige hervormingsprojecten waarbij 

de scholen de functies van het onderwijs moeten veranderen (‘onderwijsvernieuwing’) naar 

onderwijsverandering waarbij de bestaande doelen gehandhaafd worden en gestreefd wordt naar 

het beter bereiken van deze doelen (‘onderwijsverbetering’). Onderwijsverandering wordt niet 

langer gezien als een eenmalig, concreet proces, maar als een voortdurend, continu ontwikkelings-

proces waarin een school zich bevindt onder de invloed van allerlei impulsen van binnenuit en vanuit 

de omgeving. 

Innoveren van onderwijs betekent allereerst planmatig werken, volgens een plan te werk gaan. 

Planning kan richting geven, doelgericht werken bevorderen, speelruimte zichtbaar maken en 

noodzakelijke activiteiten in kaart brengen. Het maakt taakverdeling mogelijk en kan leiden tot 

gezamenlijke inzet. De dynamiek in de ontwikkeling van het onderwijs vereist een evolutionaire 

planning, ook wel incrementeel genoemd. Men gaat te werk met kleine stapjes, die op korte termijn 

haalbaar zijn en al doende worden doelen duidelijk. Communicatie en onderling vertrouwen 

verhogen de draagkracht onder degenen die met de uitvoering van de veranderingen belast zijn of 

worden.  

 

In de jaren zeventig stond vaak de individuele ontplooiing van mensen centraal, terwijl in de jaren 

tachtig vaak de nadruk werd gelegd op leerprestaties. Hierdoor hebben de begrippen kwaliteit en 

kwaliteitsverbetering verschillende opvattingen en zijn dus subjectieve begrippen. Er zijn hierdoor 

ook verschillende visies op hoe kwaliteitsverbetering het beste te bewerkstelligen is. Het initiatief om 

veranderingen in het onderwijs te bewerkstelligen komt vaak voort uit kritiek over of ontevredenheid 

met het bestaande, met de huidige kwaliteit van het onderwijs.  
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Er zijn vijf kwaliteitsaspecten: 

1) Doelen en functies van het onderwijs. 

Wat wil de school de leerlingen aan kennis, inzicht, houdingen en vaardigheden leren, zowel in het 

kader van de algemene vorming als van de voorbereiding op een beroep en de arbeidsmarkt. 

2) De inhoud van het onderwijs. 

Welke leerstof biedt de school aan, geordend in welke vakken of vakgebieden. Van belang is na te 

gaan of deze inhouden aansluiten op de doelen die de school zich stelt en op welke wijze het 

verband tussen de vakken nagestreefd wordt. 

3) De processen binnen het onderwijs. 

Hiermee wordt de wijze bedoeld waarop leerkrachten in de school zich inspannen om leerlingen met 

behulp van leerstof en leermiddelen de doelen te laten bereiken. De mate waarin de school slaagt 

een zodanige leeromgeving te scheppen, dat de leerlingen bereid en in staat zijn te leren bepaald de 

kwaliteit van een school. 

4) De effecten in termen van rendement of leerresultaten. 

5) De voorwaarden of middelen. 

Dit betreft de personele en materiële voorzieningen (kwantitatief en kwalitatief) waarmee de 

onderwijsleerprocessen tot stand kunnen komen. 

Deze vijf aspecten hangen nauw met elkaar samen. Daarom moet in het oog gehouden worden wat 

de consequenties van veranderingen in een bepaald aspect zijn voor de andere vier aspecten. 

 

Onderwijsverandering is een dynamisch gebeuren, gekenmerkt door interacties en relaties tussen 

mensen onderling. Dat maakt dergelijke processen juist zo moeilijk bestuurbaar. Het gaat hierbij ook 

meer om het opstellen van een serie richtlijnen die de aanpak van de verandering globaal aangeven. 

Er moet voldoende flexibiliteit zijn om tijdens het proces bij te sturen of het roer zo nodig helemaal 

om te gooien. 
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Bijlage 03: Samenvatting “Handreiking organisatie succesvolle overgang vmbo   

         naar mbo”                     

Taskforce Jeugdwerkloosheid, (2007). Handreiking organisatie succesvolle overgang vmbo naar mbo. 

Tilburg: Bureau Queste 

Geraadpleegd via http://docs.minszw.nl/pdf/188/2007/188_2007_11_831.pdf 

 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Uit onderzoek is er gebleven dat 15 tot 25% van de VMBO-leerlingen uiteindelijk niet binnen het 

MBO start. De Taskforce Jeugdwerkeloosheid vond dat onaanvaardbaar en startte het 

preventietraject overgang VMBO-MBO. Door risicoleerlingen vroegtijdig in kaart te brengen en te 

begeleiden tijdens de zomerperiode kon het percentage teruggebracht worden tot slechts 4%. 

Aan de hand van deze handreiking vind u handvatten om dit voor uw school of gemeente dusdanig 

aan te pakken dat ook u een vermindering ziet in het percentage vroegtijdig onderwijsverlaters. 

 

Hoofdstuk 2: Succesvolle overgang VMBO-MBO: een proces met duidelijke fasen 

Voor een succesvolle overgang van het VMBO naar het MBO zijn elf fasen te onderscheiden: 

Fase Verantwoordelijke Periode 

1. Opzetten projectorganisatie en projectplan Projectleider januari 

2. Inventarisatie van de VMBO-4 leerlingen VMBO februari  

3. Beroeps- en opleidingskeuze: voorlichting en begeleiden VMBO februari - maart 

4. Vaststellen definitieve opleidingskeuze VMBO maart - april 

5. Aanmelding en (voorlopige) inschrijving VMBO april 

6. Vaststellen risicojongeren en bepalen interventies VMBO, Projectleider mei-juni 

7. Begeleiden van risicojongeren Projectleider juni - september 

8. Inventarisatie effectiviteit begeleidingstraject Projectleider september 

9. Vaststellen en bevorderen succesvolle deelname MBO ROC oktober 

10. Controle onderwijsdeelname MBO-leerlingen ROC december 

11. Evaluatie, terugkoppeling en bijstelling Projectleider december 

 

De verschillende fasen zullen op de volgende pagina’s uitgebreid besproken worden. 

 

 

  

http://docs.minszw.nl/pdf/188/2007/188_2007_11_831.pdf
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Fase 1: Opzetten projectorganisatie en projectplan 

Doel en resultaat 

Het organiseren van een gezamenlijke aanpak ter vermindering van uitval tijdens de overgang 
VMBO-MBO. Een werkplan moet de volgende punten omvatten: 
- Wat is het eindresultaat van het plan? (Vermindering schooluitval) 
- Wat is het eindresultaat per fase?  (Doel en resultaat) 
- Hoe gaan we dit organiseren? (Wat en door wie?) 
- Wanneer gaan we dit organiseren? (Planning) 

Verantwoordelijkheid 

VMBO, MBO en RMC zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verminderen van de schooluitval 
tijdens de overgang van VMBO naar MBO. De werkelijke verantwoording ligt echter bij de scholen. 

Activiteiten 

- Initiatief tot samenwerking vanuit het RMC richting MBO en VMBO.  
- Aanstellen projectleider 
- Opstellen doelen en resultaten 
- Gezamenlijk alle activiteiten inventariseren die de betrokken partijen moeten organiseren 
- Informatiebijeenkomst organiseren voor schoolbesturen, decanen, etc. 

Periode 

Als het de eerste keer is lijkt het verstandig de scholen in december al te benaderen voor 
samenwerking, anders vinden deze activiteiten normaliter in januari en februari plaats. 

Succesfactoren 

- Een projectleider met een heldere doelstelling en de bevoegdheid om te sturen 
- Een projectleider die de regio en alle betrokken kent, die bovendien het netwerk kan opbouwen en  
  onderbouwen en voldoende gewicht heeft om betrokkenen aan te sturen. 

Voorbeeldprojecten 

RMC-subregio Arnhem 
RMC-subregio Rijnmond 

 

Fase 2: Inventarisatie van de VMBO-4 leerlingen 

Doel en resultaat 

Inventariseren van het exacte aantal VMBO-4 leerlingen binnen de regio. 

Verantwoordelijkheid 

De VMBO-scholen zijn verantwoordelijk voor deze fase. De decaan verzamelt de gegevens over de 
leerlingen en de administratie verwerkt de gegevens in een centraal registratiesysteem. 

Activiteiten 

- De decaan gaat na of het huidige registratiesysteem van de school voldoende is voor de eisen 
- Bij het ontbreken passend registratiesysteem ontwikkeld de projectgroep een nieuw systeem 
- De decaan vraagt de mentoren vragenlijsten in te vullen over leerlingen en opleidingskeuze 
- De administratie verwerkt de gegevens in het centraal registratiesysteem 
- Bij gesignaleerde problemen organiseert de decaan begeleiding voor de leerling 

Periode 

Februari - maart 

Succesfactoren 

- Centraal registratiesysteem 
- Liefst een webbased registratiesysteem zodat de projectgroep niet betrokken is bij invoeren data 
- Goede samenwerkingsrelatie tussen decaan en mentoren 

Voorbeeldprojecten 

Gemeente Den Haag 
Gemeente Utrecht 
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Fase 3:  Beroeps- en opleidingskeuze: voorlichten en begeleiden 

Doel en resultaat 

Leerlingen voorlichten en begeleiden om een weloverwogen en realistische keuze te maken voor 
een vervolgopleiding. Denk hierbij aan belangstelling, ambities, competenties, vaardigheden, 
opleidingseisen, arbeidsmarktperspectief, stappen voor aanmelding. 

Verantwoordelijkheid 

Het VMBO is samen met het MBO verantwoordelijk voor de voorlichting. Verder is het raadzaam de 
ouders intensief te betrekken bij deze voorlichting aangezien zij hun kinderen stimuleren en helpen 
om een keuze te maken voor een vervolgopleiding. 

Activiteiten 

- Inventariseren alle opleidingsmogelijkheden na het VMBO 
- Brief naar VMBO-leerlingen en ouders om hun wensen te ontvangen m.b.t. informatie 
- Draaiboek voor de voorlichting maken 
- Doorspelen individuele vragen en behoeften leerling en ouders naar juiste begeleiders en scholen 
- Inventariseren aantal bezoekers voorlichting, hun deelname en tevredenheid over voorlichting 
- Evalueren voorlichtingstraject en verbeterplan voor volgende cyclus maken 

Periode 

Februari - maart 

Succesfactoren 

- Regionale aanpak van de voorlichtingsbijeenkomsten 
- Stimulatie tot voorlichting door de projectgroep 

Voorbeeldprojecten 

Regio Gooi en Vechtstrook 

Fase 4:  Vaststellen definitieve opleidingskeuze 

Doel en resultaat 

Leerlingen definitieve opleidingskeuze laten maken en eventuele twijfelaars dus vroeg 
inventariseren. 

Verantwoordelijkheid 

De mentoren en decanen zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van de opleidingskeuze, de 
ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind en het al dan niet maken van een keuze. 

Activiteiten 

- Decanen sturen bief naar leerlingen en ouders met betrekking tot hun opleidingskeuze 
- Leerlingen en ouders moeten bij twijfel contact zoeken met mentor of decaan 
- De leerlingen vullen de KSO (Kort ScreeningsOnderzoek) in, wat inzicht geeft in keuzeproces 
- De decaan zorgt ervoor dat leerlingen zo nodig begeleiding krijgen 

Periode 

Maart - april 

Succesfactoren 

- Jongeren aansporen op tijd een keuze te maken 
- Ouders actief betrekken bij het opleidingskeuzeproces 

Voorbeeldprojecten 

Gemeente Den Haag 
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Fase 5:  Aanmelding en (voorlopige) inschrijving 

Doel en resultaat 

Leerlingen schrijven zich daadwerkelijk in voor een vervolgopleiding binnen het MBO. 

Verantwoordelijkheid 

Het VMBO draagt zorg dat leerlingen zich daadwerkelijk aanmelden en (voorlopig) inschrijven voor 
een opleiding en dat zij bovendien op de hoogte zijn van eventuele randvoorwaarden voor die 
opleiding (leerbanen ). Het MBO is verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de 
inschrijvingsprocedure en leerlingen tijdig informeren als de inschrijving niet juist heeft 
plaatsgevonden. 

Activiteiten 

- Opstellen en beschikbaar stellen informatiepakket met inschrijvingsvoorwaarden 
- Maken van afspraken met VMBO voor verspreiding informatiepakket onder leerlingen 
- Bij onjuiste inschrijving zo snel mogelijk terugkoppeling naar leerling en VMBO 
- Leerlingen zo snel mogelijk bevestigen als ze (juist) zijn ingeschreven 

Periode 

April 

Succesfactoren 

- Samenwerking tussen VMBO en MBO inzake de inschrijvingsprocedure 
- Vroegtijdig inzicht in het aantal inschrijvingen 
- Snelle terugkoppeling van foutieve inschrijvingen 
- Betrekken van CWI en kenniscentra voor het zoeken van leerbanen. 

Voorbeeldprojecten 

ROC Aventus 

Fase 6: Vaststellen risicojongeren en bepalen interventies   

Doel en resultaat 

Vaststellen van het aantal risicojongeren, het risico per jongere en vaststellen van interventies. 

Verantwoordelijkheid 

Het VMBO is verantwoordelijk voor het inventariseren van risico- en probleemleerlingen.  De 
projectleider bepaalt in samenspraak met het VMBO, MBO en RMC wie de begeleiding tot zich 
neemt. 

Activiteiten 

- Leerlingen vullen diplomakaart in, zodat duidelijk wordt wie risicoleerlingen zijn 
- Administratie verwerkt diplomakaart en centraal registratiesysteem 
- RMC gaat bij de leerplicht na of de probleemjongeren bekend zijn 
- Projectgroep onder leiding van projectleider bepaalt wie de risico- of probleemjongeren zijn en 
  bepalen welke vorm van begeleiding nodig is. Enkele handvatten daarbij zijn dat VMBO zorg draagt 
  voor leerlingen die examen niet gehaald hebben of zich nog niet hebben ingeschreven. Het MBO 
  draagt zorg voor leerlingen waarvan inschrijving onzeker is (ontbreken leerbaan of toelating 
  onzeker). Het RMC draagt zorg over jongeren die nergens ingeschreven staan of in de categorie 
  “probleemjongeren” vallen. 

Periode 

Mei – juni 

Succesfactoren 

- Juist invullen diplomakaart 
- Invullen webbased centraal registratiesysteem 

Voorbeeldprojecten 

Gemeente Breda 
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Fase 7:  Begeleiden van risicojongeren 

Doel en resultaat 

Het begeleiden van risicojongeren op een dusdanige wijze dat zij in september met een 
vervolgopleiding beginnen.  

Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid wordt (zie fase 6) verdeeld over VMBO, MBO, RMC of hulpverlenende 
organisaties. De projectleider van de projectgroep behoudt het overzicht over de gehele groep. 

Activiteiten 

- Contact leggen met leerling en ouders door toegewezen begeleidende instantie 
- Verantwoordelijke begeleider maakt een actieplan met de leerling 
- De leerling ondertekent het actieplan 
- De verantwoordelijke begeleider koppelt dit plan terug naar de projectleider 
- Start van het actieplan met eventueel hulp van andere organisaties  
- Afsluiting actieplan bij gewenst resultaat en terugkoppeling naar registratiesysteem 

Periode 

juni – juli - augustus - september 

Succesfactoren 

- Het begeleidingstraject is helder voor alle partijen 
- Eén organisatie is verantwoordelijk voor het gehele traject, bij voorkeur het RMC 
- Begeleiding tijdens zomerperiode is essentieel voor het verminderen van schooluitval 

Voorbeeldprojecten 

Gemeente Den Haag 
RMC-subregio Zuid-Holland Zuid 

Fase 8:  Inventarisatie effectiviteit begeleidingstraject 

Doel en resultaat 

Inventariseren van de jongeren die zijn gestart in het vervolgonderwijs, welke jongeren zijn 
overgestapt naar een andere opleiding en welke jongeren nog niet zijn begonnen binnen het 
vervolgonderwijs. 

Verantwoordelijkheid 

De projectleider is verantwoordelijk voor de inventarisatie. Ingeschreven jongeren vallen nu onder 
het MBO, niet ingeschreven jongeren vallen nu onder het RMC. 

Activiteiten 

- In het MBO gaat men na of alle jongeren zich daadwerkelijk hebben aangemeld en ingeschreven 
- Bij uitblijven start of verzuim gaat MBO na wat de reden is en of er alsnog een start kan komen 
- Projectleider zorgt ervoor dat jongeren die niet ingeschreven hebben doorgegeven zijn aan RMC 
- Trajectbegeleiders doen een nieuwe poging om die jongeren in het onderwijs te krijgen 

Periode 

Tweede week september 

Succesfactoren 

- Goede koppeling van informatie tussen projectleider en MBO 

Voorbeeldprojecten 

Gemeente Groningen 
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Fase 9:  Vaststellen en bevorderen succesvolle deelname MBO 

Doel en resultaat 

Het vaststellen en bevorderen van een succesvolle deelname aan het MBO. 

Verantwoordelijkheid 

Het MBO is verantwoordelijk voor het binden en het vasthouden van de leerlingen. Zo nodig moet 
het MBO andere instellingen inschakelen voor een heroriëntatie als een opleiding niet bevalt. 

Activiteiten 

- Verzuimregistratie 
- Actieve signalering van belemmeringen en onvrede onder leerlingen 
- Aanbieden van ondersteuning bij bepaling nieuwe opleiding 
- Zo snel mogelijk leerlingen toeleiden naar een andere opleiding 

Periode 

augustus – september – oktober – november – december 

Succesfactoren 

- Begeleiden van leerlingen die een verkeerde opleidingskeuze gemaakt hebben 
- Succesvolle ombuiging van een verkeerde opleidingskeuze is dan het gevolg 

Voorbeeldprojecten 

- 

Fase 10:  Controle onderwijsdeelname MBO-leerlingen 

Doel en resultaat 

Het werkelijke succes van de overgang VMBO naar MBO is pas echt te meten als leerlingen actief 
deelnemen aan het onderwijs op de vervolgopleiding. 

Verantwoordelijkheid 

Het MBO is onder leiding van de projectleider verantwoordelijk voor het inventariseren van de 
informatie en het verwerken daarvan in het centraal registratiesysteem.   

Activiteiten 

- Het MBO gaat na of alle gestarte leerlingen nog deelnemen aan het onderwijs 
- Het MBO verwerkt deze gegevens in het centraal registratiesysteem 
- De projectleider maakt een analyse van de gegevens 
- De projectleider koppelt de analyse en de conclusies daarvan terug naar de VMBO-scholen 

Periode 

November 

Succesfactoren 

- Centraal registratiesysteem 
- Betrokkenheid en inbreng van informatie vanuit alle VMBO- en MBO-scholen 
- Een projectleider die erop toeziet dat de afspraken worden nagekomen 

Voorbeeldprojecten 

RMC-subregio Streekgewest Brabant Noordoost 
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Fase 11:  Evaluatie, terugkoppeling en bijstelling 

Doel en resultaat 

Conclusies over de wijze waarop het project moet worden voortgezet en aangepast. 

Verantwoordelijkheid 

De projectgroep is verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van de evaluatie. Binnen deze 
evaluatie komen alle betrokken partijen gedurende het gehele traject aan bod om hun aanpassingen 
kenbaar te maken. De projectgroep stelt dan een nieuw werkplan op voor de nieuwe periode. 

Activiteiten 

- Verwerken en analyseren van gegevens uit het centraal registratiesysteem 
- Presenteren resultaten door projectleider aan VMBO-scholen 
- Uitvoeren evaluatieproces 
- Projectgroep stelt een nieuw werkplan op 
- Dit nieuwe werkplan wordt voorgelegd aan VMBO- en MBO-scholen, evenals de gemeente(s) 

Periode 

December – januari 

Succesfactoren 

- Het zichtbaar maken van interventies en de effecten daarvan 
- Het openlijk bespreken van resultaten, inzet en samenwerking 
- Bereidheid om het project aan te passen 

Voorbeeldprojecten 

- 
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Bijlage 04: Samenvatting “Naar een doorlopende leerlijn in het onderwijs:  

                    techniek als voorbeeld “ 

Vries, M.J. de (2000). Naar een doorlopende leerlijn in het onderwijs: techniek als voorbeeld. Tilburg: 

MesoConsult 

 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

In de afgelopen jaren is het onderwijsbestel een aantal keren veranderd: het invoeren van de 

basisvorming, de Tweede Fase en het ontstaan van het VMBO zijn slechts de grootste veranderingen 

hierin. Opvallend onderbelicht in de hele discussie rondom deze veranderingen is de aansluiting bij 

voorafgaande en volgende vormen van onderwijs. Men kan zich afvragen of het niet noodzakelijk is 

om vanuit een doorlopende leerlijn te denken waardoor de opbouw en verloop van een vak 

duidelijker zou moeten worden. In dit boek zal een voorbeeld gegeven worden van een doorlopende 

leerlijn binnen het vak techniek, waarbij een link gelegd wordt naar natuurwetenschappelijk 

onderwijs. 

 

Hoofdstuk 2: Techniekonderwijs in ontwikkeling 

Techniek speelt bij alle aspecten van het leven in onze maatschappij een rol. Iedereen moet dan ook 

een bepaalde minimale scholing in techniek moeten krijgen, ongeacht het opleidingsniveau. Er wordt 

veel gezegd en geschreven over de behoefte aan technisch geschoolden. Eén ding is zeker, deze 

behoefte is realistisch en moet serieus genomen worden. Het aantal gespecialiseerde technische 

opleidingen heeft gelukkig een enorme diversiteit en zodoende kunnen deze problemen verholpen 

worden, mits er genoeg toekomstige technici te vinden zijn. Een belangrijk verschil is dat er 

technische beroepen gespitst op praktische vaardigheden (timmerman, loodgieter) zijn, maar ook 

technische beroepen die meer theoretisch zijn (civiel ingenieur). Een tweede motief om techniek te 

onderwijzen is dat we in onze beroepsuitoefening in stijgende mate met techniek te maken krijgen. 

Een derde motief is dat in ons dagelijks leven ook met steeds meer techniek te maken krijgen, waar 

je bepaalde vaardigheden voor nodig hebt om ermee om te kunnen gaan. Denk alleen al aan 

ouderen die problemen hebben met het laten werken van een videorecorder. Het gebruik van zulke 

technische producten vereist een bepaalde expertise die zij niet bezitten en op hun leeftijd niet zo 

snel meer eigen zullen maken. Vergaande technische hulpmiddelen als snelheidsbegrenzers op 

auto’s of automatische klimaatbeheersing in kantoren geven ons (ongevraagd) ongekende 

mogelijkheden. Een positief-kritische houding jegens techniek is vereist om op een verantwoordelijke 

manier met techniek om te kunnen gaan. Een adequate scholing in techniek voor ieder persoon is 

vanuit die filosofie ook een vereiste. 

 

Iedereen moet in zijn scholingstijd met techniek in aanraking komen, maar niet allemaal op dezelfde 

wijze. Voor de één blijft het bij het basisniveau, terwijl een ander een gespecialiseerde technische 

studie gaat volgen. De leerlijn begint met oriëntatie, welke eigenlijk al begint op het moment dat je 

geboren wordt. Zelfs een eenvoudige rammelaar is al een voorbeeld van techniek. In de tweede fase 

van de leerlijn leren de leerlingen de basisprincipes van de techniek. Begrippen worden niet zomaar 

aangeleerd, maar worden toegepast bij het bedenken, maken en gebruiken van techniek. In de vorm 

van projecten leren de leerlingen begrippen als functie, input, output en proces toe te passen in 

zinvolle situaties waarbij een technische oplossing zinvol is. Deze tweede fase wordt 

conceptualisering genoemd, welke uitermate geschikt is voor de basisvorming in het middelbaar 

onderwijs. Het kenmerk hiervan is dat het gaat om gemeenschappelijke kenmerken van en begrippen 
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in de techniek, om een inzicht in wat techniek tot techniek maakt. De derde fase is de 

differentiatiefase, waarin de leerlingen de verschillen tussen de soorten techniek (zoals 

bouwtechniek en elektrotechniek) leren en zodoende een goed gefundeerde keuze kunnen maken 

voor een eventuele technische vervolgopleiding. Deze fase is geschikt voor de bovenbouw in het 

voortgezet onderwijs. De laatste fase is de fase van specialisering, waarin er dieper wordt ingegaan 

op één bepaald type techniek en ter voorbereiding op een technisch beroep. 

 

De praktijk is helaas niet zo, in de eerste fase van oriëntatie komt nog maar weinig terecht omdat 

veel basisscholen amper aan techniek doen. De fase van conceptualisering wordt voornamelijk 

gehinderd door het feit dat er gebrek aan inzicht is wat de belangrijkste algemene concepten binnen 

techniek zijn. In de fase van differentiëren is techniek geen zelfstandig vak meer, maar geïntegreerd 

binnen het natuurwetenschappelijk onderwijs.  Uit al deze voorbeelden blijkt dat er een gebrek aan 

een systematische doordenking van de manier waarop techniek onderwezen moet worden 

ontbreekt. Er is bijvoorbeeld ook nog niet echt een handboek voor de vakdidactiek voor techniek. Uit 

een evaluatie van de Onderwijsinspectie kwam aan het licht dat de algemene doelen van de 

basisvorming met betrekking tot techniek amper gehaald worden. Er bestaat ook veel 

onduidelijkheid over het effect van werkvormen op het leren van leerlingen bij het vak techniek. 

Verder ontwikkelen anderen een nieuwe filosofie waarin ‘ontwerpen en probleemoplossen’ centraal 

staat. Een overkoepelende didactiek voor techniek is dan ook lastig vorm te geven, maar in de ogen 

van de auteur geven de volgende vragen toch de kern neer van die didactiek: 

1. Welke technische inhoud moet onderwezen worden en waarom? 

2. Wie wordt onderwezen en leert? 

3. Hoe zijn onderwijsleersituaties te realiseren waarin de gewenste inhoud op een goede manier 

    door de lerende met al zijn eigenschappen kan worden verwerkt? 

 

Als we over de grenzen kijken bestaat in veel landen al veel onderwijs in techniek buiten de 

technische opleidingen om. In al die landen staan de onderwijsontwikkelaars voor dezelfde vragen, 

maar zij zijn er ook uitgekomen, dus waarom wij niet?  

Diverse motieven voor onderwijzen en leren van techniek zijn: 

- tekort aan mensen met een technische opleiding, 

- mensen in niet-technische beroepen krijgen steeds meer technische hulpmiddelen, 

- ook als consument komen we steeds meer in aanraking met technische producten, 

- als burger moeten we kunnen meedenken over de rol van techniek in onze maatschappij. 

 

Hoofdstuk 3: FASE 1 = ORIËNTEREN OP TECHNIEK 

Techniek om ons heen 

Het begrip oriëntatie betekent in deze context dat kinderen leren zich bewust te zijn van de 

natuurlijke en technische dingen in hun omgeving. Een eerste inzicht ontstaat als leerlingen inzien 

dat bepaalde dingen wel of niet door mensen gemaakt zijn. Het verschil tussen natuur en techniek 

speelt dus een belangrijke rol, wat leerlingen door eigen ervaringen kunnen leren. Programma’s als 

Klokhuis laten het verschil ook zien, al blijft het maakproces van technische dingen vaak verborgen. 

Het is in ieder geval belangrijk kinderen vanaf het begin bewust te maken van het feit dat technische 

producten er niet zomaar zijn. Altijd vervullen ze een functie, meestal vanuit een menselijke 

behoefte. Verder kunnen kinderen ook al kennis maken met de verschillende fasen binnen de 

technologische ontwikkeling: de producten zijn door mensen bedacht (ontwerpen), gemaakt 
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(geproduceerd) en gebruikt. De trits ‘ontwerpen-maken-gebruiken’ is een belangrijk element van de 

oriëntatie. Enkele belangrijke terreinen hierbij zijn: 

- bouwwerken (ervaringen opdoen met functie, sterkte, stabiliteit), 

- transport (ervaringen opdoen met veiligheid), 

- consumptiegoederen (ervaringen opdoen met technische begrippen), 

- communicatie (ervaringen opdoen met verbreding van blikveld en ‘andere betekenissen’). 

 

Deze oriëntatie kan samenvallen met natuuronderwijs, waardoor deze ook makkelijk in te voeren is 

binnen het basisonderwijs onder de noemer ‘Natuur en techniek’. 

 

Attituden ten aanzien van techniek 

Op jonge leeftijd wordt de attitude ten opzichte van techniek gevormd, het is daarom belangrijk om 

al vroeg te oriënteren. Aangezien attituden moeilijk te veranderen zijn is de beïnvloeding tijdens de 

basisschool van essentieel belang. Belangrijke componenten van attitude zijn: 

- interesse in techniek in het algemeen, 

- belang van techniek, 

- toegankelijkheid van techniek, 

- meisjes-jongens-dimensie, 

- interesse in technische beroepen, 

- interesse voor techniek op school. 

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek naar attituden ten aanzien van techniek bij kinderen is 

dat er een relatie bestaat tussen beperkt beeld van techniek en een afnemende attitude. Kinderen 

die sterk gericht zijn op de productenkant hebben minder belangstelling voor techniek. Verder kwam 

naar voren dat meisjes meer interesse hebben voor de menselijke en maatschappelijke kant van 

natuurwetenschappen en techniek. En als zij menen dat techniek voornamelijk uit machines en 

apparaten bestaat en minder uit menselijke activiteiten zullen zij minder snel geïnteresseerd zijn in 

techniek.  Aangezien dit proces op de basisschool begint is techniekonderwijs daar erg belangrijk. 

 

De opleiding van leerkrachten 

Omdat techniek niet structureel in het programma van het basisonderwijs zit hangt de lespraktijk 

enorm af van de individuele belangstelling van de docent. De PABO heeft de eerste stappen gezet om 

techniekonderwijs te integreren binnen haar opleiding, evenals basisscholen zelf door het 

ontwikkelen van zogenaamde ‘ontdeklokalen’. Een laatste opmerking is dat de werkvormen die 

toekomstige leraren onderwezen worden uitermate geschikt zijn voor techniekonderwijs, 

bijvoorbeeld klassengesprekken, experimenten, schrijven en tekenen en rollenspellen. Het gebruik 

van hulpmiddelen zoals LEGO helpt ook daarbij. 

 

Hoofdstuk 4: FASE 2 = CONCEPTUALISEREN VAN TECHNIEK 

Wat is techniek? 

Er is niet een eenduidige definitie van het begrip techniek, er zijn echter wel een aantal 

overlappingen. Dit zijn: 

1. Techniek is een menselijke activiteit. 

2. Techniek is een proces van dingen bedenken, maken en gebruiken. Een voetnoot hierbij is dat 

     mensen steeds meer in de gebruiksfase komen te staan, al blijft de ontwerpfase puur menselijk. 

3. In techniek wordt gewerkt met materie, energie en informatie als ‘basisbouwstenen’. 
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4. Er wordt gebruik gemaakt van kennis van allerlei onderwerpen binnen techniek. 

5. Maatschappelijke dimensie van techniek, zowel individuele als maatschappelijke behoeften 

    beïnvloeden de techniek. 

 

Er zijn verschillende benaderingen mogelijk voor techniekonderwijs, die bij leerlingen verschillende 

beelden oproept: 

 Benadering van techniek Gevormde beeld bij leerlingen 

1. Op vaardigheden gericht 
Werkstukken maken volgens vast ontwerp 

Vrij ambachtelijk beeld van 
techniek, komt meest voor! 

2. Op industriële productie gericht 
Industriële productie maakt de maatschappij (communisme) 

Sterk ideologisch beeld 

3. Op  techniek als toegepaste natuurwetenschappen gericht Techniek volgt uit natuurkennis 

4. Op confronteren met nieuwste technologie gericht Techniek is zeer geavanceerd en 
complex 

5. Op ontwerpen gericht Alles wat ontworpen wordt 
behoord tot techniek 

6. Op ingenieurswetenschappen gericht 
Leerlingen zien producten als technische systemen 

Techniek is theoretisch 

7. Op sleutelvaardigheden gericht 
Leerlingen leren creatief en innovatief denken, 
samenwerken, organiseren, presenteren, evalueren 

Techniek is voor mensen die in 
bedrijven willen werken 

8. Op maatschappelijke gevolgen van techniek gericht (STS) Techniek&maatschappijkritiek. 

Eigenlijk zou techniekonderwijs een mix moeten zijn van bovenstaande benaderingen. Dankzij 

groeiende internationale betrekkingen begint deze gelukkig ook te komen. De nieuwere kerndoelen 

van 1998 zijn in vergelijking met de kerndoelen van 1993 al een flinke stap vooruit.  Toch hebben 

veel leerlingen binnen de basisvorming van het voortgezet onderwijs bij techniek het beeld dat het 

een grote verzameling producten betreft, meestal hightech-producten. 

 

Technische begrippen leren 

Welke begrippen kunnen bij de fase van conceptualiseren tot inhoud van het onderwijs gemaakt 

worden? Het eerste kernbegrip hiervoor is systeembegrip. In feite kan een compleet leerplan met 

dat begrip als centrum worden gebouwd. De begrippen die hier worden ingevoerd zijn de 

‘basisbouwsystemen’: materie, energie en informatie. Als inleiding van het begrip energie kunnen 

mechanismen zoals hefbomen en overbrengingen gebruikt worden. De basisfuncties van een 

technisch systeem kunnen ook gekoppeld worden aan de drie ‘basisbouwsystemen’ , te weten: 

verplaatsen, omzetten, scheiden/verbinden en opslaan/ophalen. Nadat materie, energie en 

informatie apart zijn geïntroduceerd worden ze samengebracht in een systeembegrip. Ze fungeren 

daar als input en output. De functie van het technisch systeem zorgt voor het proces dat zorgt voor 

de input en output. Zo is bij een wasmachine de input vuile was en koud water en de output uit 

schone was, vuil warm water en tekst op een display dat de wasmachine klaar is. Een laatste is het 

begrip van systeemhiërarchie, waarin een overkoepelend systeem uit meerdere deelsystemen kan 

bestaan. Kortweg: 

 

Basisbegrippen van techniek zijn: 

- materie, energie en informatie als basisbouwsystemen van techniek, 

- systemen, systeemhiërarchie, terugkoppeling, 
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- verplaatsen, omzetten, scheiden/verbinden, opslaan/ophalen als basisfuncties van techniek. 

 

Leren als reconstrueren 

In de vakdidactiek van natuurwetenschappelijke schoolvakken is tegenwoordig veel aandacht voor 

preconcepten van leerlingen. Dit zijn ideeën die leerlingen hanteren bij hun denken over de 

leerinhouden van het leerplan. Kennis over deze preconcepten geeft inzicht in de punten waarin de 

leerinhoud aangepast moet worden. Zolang de docent geen botsing maakt tussen preconcept en 

schoolbeeld (mochten deze dus niet overeenkomen) gaan zij naast elkaar bestaan. Dit is niet 

bevorderlijk als er voortgebouwd wordt op het schoolbeeld, onderwijsleersituaties waarin botsende 

preconcepten en schoolbeelden uitgesproken of uitgedaagd worden zijn erg belangrijk. Een 

belangrijke constatering is dat het leren van technische vaardigheden altijd moet gebeuren in een 

specifieke context, waardoor het leren van vaardigheden en begrippen dus nauw samen komt te 

hangen met elkaar. De volgende werkvormen zijn gebruikelijk: 

- voor het verkrijgen van inzicht in technische begrippen doen ze experimenten, 

- voor het toepassen van die begrippen doe ze projecten op ontwerp- en maakbasis, 

- voor de samenhang met maatschappelijke aspecten maken leerlingen werkstukken. 

 

Hoofdstuk 5: FASE 3 = DIFFERENTIËREN VAN TECHNIEKEN 

De volgende stap in de leerlijn is differentiëren. Na de fase van onderwijzen en begrippen leren gaat 

het in deze fase om de verschillen tussen de onderdelen van het totale leergebied. 

 

Typen van techniek 

In de eerste plaats kunnen we denken vanuit de verschillende technische wetenschappen: 

bouwkunde, werktuigbouwkunde, civiele techniek, vliegtuigbouwkunde, mijnbouwkunde, 

elektrotechniek, chemische technologie en informatica. Deze indeling heeft als voordeel dat iedere 

technische wetenschap als discipline goed herkenbaar is, wat niet zo zou zijn als je mengvormen als 

technische bedrijfskunde gaat toevoegen.  

Op de tweede plaats kunnen we indelen op basis waarop producten en processen ontwikkeld 

worden. Dan is de volgende indeling (karakters) mogelijk: 

- technieken waarvan de ontwikkeling voornamelijk berust op ervaring van de ontwerpers (ervarings- 

   technieken), 

- technieken waarvan de ontwikkeling geschiedt in wisselwerking met klassieke natuurweten- 

   schappen, die zich bezighouden met het macroniveau van verschijnselen (macrotechnieken), 

- technieken waarvan bij de ontwikkeling essentieel gebruik gemaakt is van moderne natuurweten- 

   schappelijke theorieën op microniveau, zoals quantummechanica(micro-technieken). 

Er zijn echter enkele opmerkingen bij deze indeling te plaatsen: 

- ervaringstechnieken zijn niet het meest primitief en micro-technieken het meest geavanceerd, 

 - een concreet product kan bestaan uit verschillende onderdelen met verschillende karakters, 

- een product kan in de loop van de geschiedenis van karakter kan veranderen. 

 

Vanuit de conceptualiseringfase is de tweede indeling het meest voor de hand liggend, de 

wisselwerking met natuurwetenschappen wordt hierin uitgewerkt om de verschillende technieken 

uit te werken. Maar kijk je vanuit de aansluiting op een vervolgopleiding dan heeft de eerste indeling 

de voorkeur, daarin zijn de vervolgopleidingen namelijk meteen duidelijk. 
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Ontwerpen en natuurwetenschappelijk onderwijs 

Waar ontmoeten techniek en natuurwetenschappelijk kennis elkaar bij uitstek? Dit gebeurd in de 

ontwerpfase, waarin ontwerpers onder meer gebruik maken van natuurwetenschappelijke kennis 

om tot een oplossing te komen voor een menselijke of maatschappelijke behoefte. Een expliciete 

differentiatie is nog niet aanwezig in het voortgezet onderwijs, maar het projectproces is wel al 

duidelijk omarmd. 

 

Hoofdstuk 6: FASE 4 = SPECIALISEREN IN TECHNIEK 

Vanwege de enorme hoeveelheid en diversiteit van technische opleidingen zullen hieronder alleen 

trends van het technisch vervolgonderwijs besproken worden. De meeste trends zijn voornamelijk 

binnen het universitair onderwijs te vinden. 

 

Ontwerpgerichtheid 

De eerste trend binnen de specialisatiefase is dat er tot voor kort erg weinig aandacht voor 

ontwerpen in de technische vervolgopleidingen was. De aanname was dat studenten veel technische 

kennis moesten opdoen en dan ‘vanzelf’ wel leerden om die kennis in ontwerpopdrachten toe te 

passen. Het ontwerpproces was meestal geen onderwerp van het onderwijs. Er wordt getracht een 

algemeen ontwerpproces te omschrijven, maar deze is per type techniek totaal verschillend en dus 

onmogelijk. Binnen een bedrijf als Philips wordt gewerkt met het handboek Product Creatie 

Processen (PCP). Als men zich zou houden aan alle fasen in het handboek kan een product 

moeiteloos het ontwerpproces doorlopen, maar uiteindelijk hoeft het product niet perse aan te 

sluiten van de wensen van de markt. Er moet dan ook benadrukt worden dat het slechts een 

blauwdruk is, die naar de wens van de ontwerper helemaal losgelaten of alleen aangepast zal 

worden.  

 

Maatschappelijke inbedding 

De tweede trend binnen de specialisatiefase is de toenemende aandacht voor maatschappelijke 

aspecten van technologische ontwikkelingen. De laatste jaren wordt deze aangewakkerd door de 

ontwikkelingen omtrent kernenergie en genetische manipulatie. Tegenwoordig wordt er echter ook 

naar de positieve aspecten gekeken en gewogen, waardoor beslissingen op basis van scenario’s en 

beelden van mogelijke toekomsten de ontwikkeling van bepaalde technologie bepaald in positieve 

dan wel negatieve zin. 

Verder hebben bedrijven geleerd dat de markt niet alles meer accepteert aan nieuwe producten 

wanneer de financiële situatie verslechtert. Pijnlijke voorbeelden hiervan zijn de CD-i en HD-DVD’s. 

Verder zijn er opleidingen ontstaan die zich specialiseren in technologie en maatschappelijke 

aspecten daarvan. 

 

Nieuwe werkvormen 

Zoals vele opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs en universiteiten wordt er tegenwoordig 

veel meer op projectbasis lesgegeven in plaats van louter hoorcolleges en practica. Hierdoor is het 

leren van ontwerpvaardigheden een veel prominentere plaats gaan krijgen omdat de projectvorm 

daar uitermate geschikt voor is. Colleges kunnen wel gebruikt worden om te reflecteren op de 

ontwerpprocessen en de maatschappelijke aspecten van technologische ontwikkelingen. 
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Hoofdstuk 8: Nogmaals de leerlijn 

Hieronder een overzicht van het huidige techniekonderwijs in Nederland: 

Basisonderwijs onderbouw:  ad-hoc, als interesse docent daar ligt 

Basisonderwijs bovenbouw:  eerste ervaring op basis van natuuronderwijs 

Voortgezet onderwijs onderbouw: verplicht vak 

Voortgezet onderwijs bovenbouw: geen doorlopende leerlijn t.o.v. basisvorming 

Vervolgopleiding:    hoorcolleges, practica, projectonderwijs 
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Bijlage 05: Reik jongeren de hand!                         

Taskforce Jeugdwerkloosheid, (2006). Reik jongeren de hand! Zwolle: AOB Compaz 

Geraadpleegd via http://docs.minszw.nl/pdf//188/2006/188_2006_11_606.pdf 

 

Voorwoord 

Voor de toekomstig van de huidige VMBO-leerling is het belangrijk dat zij een startkwalificatie halen 

van minimaal MBO2-niveau. Helaas verloopt de overgang van VMBO naar het vervolgonderwijs nog 

lang niet zoals het moet verlopen. Omdat veel jongeren het kiezen van een vervolgopleiding 

uitstellen valt maximaal 25% van de jongeren uit het onderwijssysteem, waarmee ze hun duurzame 

participatie op de arbeidsmarkt kunnen vergeten. Dit probleem kan aangepakt worden aan de hand 

van enkele acties van het Preventieproject overgang VMBO-MBO. Aan de hand van pilots met dit 

project is het aantal schoolverlaters van deze categorie leerlingen teruggebracht tot slechts 4%. 

In deze handleiding leert u de basis van deze aanpak en hoe u als school deze kan toepassen. 

 

Uit onderzoek blijkt dat de stap van leerlingen met een VMBO-diploma naar het MBO niet zonder 

hindernissen gaat. Veel leerlingen vallen uit zonder startkwalificatie, waardoor hun kansen op de 

arbeidsmarkt aanzienlijk afnemen. Om dit risico voor gemeenten te verkleinen werd door de Aob 

Compaz het Preventieproject overgang VMBO-MBO gestart. In samenwerking met VMBO- en MBO-

scholen kan de schooluitval binnen deze groep leerlingen aanzienlijk afnemen. 

  U krijgt in dit document een handreiking voor deze aanpak, evenals een evaluatie van vijf 

projecten die aan de hand van deze handreiking zijn uitgevoerd. Het preventieproject richt zich 

voornamelijk op VMBO-eindexamenkandidaten, waarbij het de bedoeling is de ‘risicojongeren’ zo 

snel mogelijk in kaart te brengen en gedurende de zomerperiode te begeleiden. In Leeuwarden 

daalde de groep risicojongeren aan de hand van deze aanpak van 33% tot slechts 3% (op een 

populatie van 720 VMBO-leerlingen). 

 

Hoofdstuk 1: Achtergrond en toepassingsmogelijkheden preventieproject 

De doelstelling is het voorkomen van vroegtijdig schooluitval bij de overstap van het VMBO naar 

vervolgonderwijs. Door de uitvoering van dit project komen de eindexamenleerlingen die nog geen 

vervolgopleiding gekozen hebben of nog zitten te twijfelen over de keuze tijdig in beeld, om 

vervolgens tijdens de zomerperiode intensief begeleid te worden om alsnog een keuze te maken 

voor een vervolgopleiding. Bij deze zogenaamde ‘risicoleerlingen’ is er namelijk een grote kans dat 

als zij niet begeleid worden zij vroegtijdig het onderwijs verlaten, wat hun kansen op de arbeidsmarkt 

drastisch verkleind.  

  Het preventieproject werkt met diplomakaarten en een kort screeningsonderzoek. Beide 

instrumenten stellen de uitvoerders van het preventieproject (o.a. decanen, mentoren) in staat de 

risicoleerlingen eruit te lichten en te volgen. De meerwaarde van dit project is: 

- tijdige signalering en begeleiding van de ‘risicoleerlingen’, 

- ondersteuning tijdens de zomervakantie, 

- minder schooluitval van de overstap van het VMBO naar het vervolgonderwijs, 

- begeleidingswerkzaamheden werken preventief in plaats van achteraf, 

- leerlingen zonder vervolgopleiding zijn in september bekend bij leerplichtambtenaar, 

- overzicht van de totale uitstroom en de bestemming is bekend in september, 

- verbetering van de samenwerking tussen VMBO, MBO en de gemeente. 

 

http://docs.minszw.nl/pdf/188/2006/188_2006_11_606.pdf
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Er zijn pilots van het preventieproject afgenomen in Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Assen en 

Smallingerland. In totaal namen 6383 VMBO-4 leerlingen deel aan deze pilots. Gemiddeld lag het 

aantal risicoleerlingen binnen deze regio’s op 18,9%, wat door het preventietraject is teruggebracht 

tot slechts 4%. Vanwege de positieve ervaringen wordt het preventietraject verder uitgebreid over 

Nederland. 

 

Hoofdstuk 2: Uitvoering 

Het preventieproject bestaat uit de volgende fasen: 

Fase Periode Activiteiten 

Start Januari/April Commitment krijgen van en afspraken maken met betrokken 
partijen (ROC’s, RMC’s, AOC’s, VMBO-scholen). 

Voortraject April/Mei Organisatie van het preventieproject 
Begeleiding Juni/September Uitvoering van de daadwerkelijke benadering van jongeren 
Evaluatie September/November Evaluatie en rapportage 

 

Hieronder zal een schematische weergave komen met een uitgewerkte fasering: 
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Hoofdstuk 3: Uit de praktijk 

De werkwijze zoals hierboven beschreven staat is uitgevoerd in vijf pilots. Hieronder zullen de 

aanbevelingen weergeven worden die gevonden zijn naar aanleiding van de evaluatie van deze vijf 

pilots. 

 

Aanbevelingen 

1. Samenwerking is essentieel. Duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen en het maken van  

    heldere afspraken zijn voorwaarden voor een goede samenwerking. 

2. Start vroegtijdig, uiterlijk eind april, met het informeren van scholen over de doelstelling en de  

    werking van het project. Commitment van decanen en schoolleiding is essentieel. 

3. Start bij grote leerlingenaantallen eerst in het centrum van de regio, om dan tijdens het volgende 

    jaar de gehele regio te bestrijken. 

4. Betrek de decanen zoveel en zo vroeg mogelijk bij het preventieproject. 

5. Met het kort screeningsonderzoek wordt een stevig fundament gelegd voor het project. 

6. Onderzoek of digitaal aanleveren van diplomakaarten door scholen mogelijk is. 

7. Gebruik klassenlijsten als controlemiddel op de diplomakaarten. 

8. Overweeg voorbedrukte diplomakaarten waarbij de NAW-gegevens al voorbedrukt zijn. 

9. Betrek ter controle of eventuele onduidelijkheden de decaan bij de diplomakaarten. 

10. Als op een school het percentage risicoleerlingen beduidend hoger ligt is het aan te bevelen 

      extra maatregelen en acties op touw te zetten binnen die school. 

11. Zoek de publiciteit! 

 

Ervaren knelpunten en aanbevelingen 

Knelpunt 1: Scholen, leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders zijn moeilijk bereikbaar tijdens  
                       de zomervakantie. 

Het ROC/AOC stelt een contactpersoon aan die tijdens kantooruren in de zomerperiode telefonisch 
bereikbaar is. Desnoods kan een extern contactpersoon aangesteld worden. 
Knelpunt 2: Onvoldoende praktijkplaatsen voor de bbl-leerweg. 
Scholen moeten ervoor zorgen dat leerlingen op tijd een stageplek regelen en dit niet uitstellen tot 
de laatste weken. Decanen kunnen risicoleerlingen al eerder voorleggen bij CWI, ROC/AOC en 
kenniscentra. Leerlingen die MBO via bbl-leerweg doen wordt dit sowieso aangeraden. 
Knelpunt 3: Tijdens de toelatingsprocedure van de landmacht wordt 90% van de leerlingen  
                      afgewezen. Toeleiding naar andere opleiding wordt door tijdstip problematisch. 
Indien leerlingen interesse hebben voor de landmacht, laat ze ook inschrijven voor een andere 
vervolgopleiding. 
Knelpunt 4: Leerlingen die op een wachtlijst komen te staan voor bepaalde MBO-opleidingen,  
                      moeten daardoor soms overhaast nog een nieuwe keuze maken. 
ROC/AOC dient leerlingen te stimuleren om zich voor meerdere opleidingen in te schrijven, mocht 
hun eerste keuze met wachtlijsten werken. Ze kunnen zich ook inschrijven op meerdere ROC/AOC’s. 
Knelpunt 5: Decanen en VMBO-functionarissen schatten het aantal risicoleerlingen lager in dan de 
                      leerlingen zelf. 
Zodra een leerling het examen heeft gehaald of het diploma heeft ontvangen, laat hem of haar dan 
zelf de diplomakaart invullen. 
Knelpunt 6: Niet alle VMBO-scholen nemen deel aan het project, waardoor het risicopercentage 
                      veel lager ligt en een vertekend beeld ontstaat. 
Om het risicopercentage zo laag mogelijk en reëel te krijgen is het nodig dat alle VMBO-scholen 
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binnen een regio deelnemen aan het preventieproject. 
Knelpunt 7: Sommige jongeren starten, ondanks hun inschrijving, niet met een opleiding of haken 
                       binnen enkele dagen af. 
In oktober kan het RMC met het vervolgonderwijs uitwisselen of alle (risico)leerlingen ook 
daadwerkelijk begonnen zijn met hun opleiding. 

 

Hoofdstuk 4: Uitvoering door RMC of uitbesteding van activiteiten. 

§4.1 Rol van de participanten 

Idealiter zijn de volgende participanten te onderscheiden binnen het preventieproject: 

- VMBO-scholen 

De VMBO-scholen voeren het KSO uit en dragen er zorg voor dat de leerlingen de diplomakaarten 

invullen. De ingevulde diplomakaarten worden overhandigd aan het RMC. 

- ROC/AOC 

De ROC/AOC geven de uitvoerder van het project informatie over de mogelijke opleidingen en 

daarbij horende instroommogelijkheden. Het ROC/AOC helpt bovendien de risicoleerlingen door een 

intakegesprek te voeren en ze intensief te begeleiden gedurende het schooljaar. 

- RMC 

Het RMC is opdrachtgever en voert het project normaliter uit, of is de opdrachtgever wanneer een 

extern bureau het project uitvoert. Het TMC krijgt in augustus, na het uitvoeren van het 

preventieproject, een overzicht van leerlingen die nog geen opleiding hebben gekozen of niet staan 

ingeschreven. Deze worden vervolgens door leerplichtambtenaren of trajectbegeleiders van het RMC 

verder begeleid. 

 

§4.2 Scenario’s 

Voor de uitvoering van het preventieproject bestaan twee scenario’s: 

1. Het RMC voert het preventieproject zelf uit. 

2. Het RMV heeft de regie, maar laat de uitvoering over aan een extern bureau. Een uitbesteding kan 

    plaatsvinden omdat het externe bureau een betere aanwezige kennis en ervaring heeft van  

    diagnostiek, loopbaanadvisering en begeleiding. Een andere reden kan zijn dat het RMC wegens 

    personele capaciteit voor leerlingbegeleiding tijdens de zomerperiode hulp nodig heeft. 
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Bijlage 06: Samenvatting “Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs”                   

Bijsterveldt, M. van (2007). Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. 

Geraadpleegd via http://www.minocw.nl/documenten/45792.pdf 

 

Stand van zaken VMBO d.d. 27 december 2007 

De regelgeving omtrent de inrichting van het VMBO is erg gedetailleerd. De werkgroep Bruikbare 

rechtsorde voortgezet onderwijs heeft onderzoek verricht om de vrij gedetailleerde regelgeving 

omtrent de inrichting van het VMBO te vereenvoudigen. Omdat deze regelgeving vrij 

dichtgetimmerd is worden er in de dagelijkse praktijk veel uitzonderingen gemaakt op deze 

regelgeving om bijzondere omstandigheden te kunnen creëren. Hierdoor is de regelgeving echter 

ingewikkeld geworden en moeilijk te overzien. De werkgroep heeft zich gebogen over de vraag wat 

de overheid op het niveau van de WVO zou moeten regelen om haar verantwoordelijkheid over de 

inrichting van het VMBO te kunnen voldoen.  

  De werkgroep stelt voor om de wet te beperken tot bepalingen over de kerndoelen van het 

VMBO en de eindtermen, alsmede bepalingen over examinering, lengte en continuïteit van de 

opleiding (deregulering). De verdere inrichting van het onderwijs zou dan vrij zijn voor de school. Het 

schrappen van inrichtingsvoorwaarden betekent dat scholen aanzienlijk meer vrijheid krijgen bij de 

invulling van hun onderwijsprogramma. De werkgroep wil hierbij benadrukken dat dit geen oplossing 

is voor de huidige problemen binnen het VMBO, maar dat het wel de ruimte beidt voor scholen om 

passende oplossingen binnen het VMBO zelf vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n probleem is het 

voortijdig schoolverlaten. De Adviesgroep VMBO ondersteunt het advies van de werkgroep, daar de 

plannen overeenkomen met elkaar. Een opmerking die de Adviesgroep echter wel maakt is dat de 

overheid zich niet moet focussen op de doorstroomfunctie van het VMBO, het blijft hier over het 

fundament van onderwijs gaan.  

 

 

 

 

 

Ontstaansgeschiedenis van het VMBO 

Begin jaren ‘90 volgden ruim 60 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs een opleiding 

in het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO). Veel van deze leerlingen struikelden echter in het 

middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De leerlingen die wel hun diploma behaalden deden dit vaak 

met studievertraging. De aansluiting tussen het VBO en MAVO enerzijds en het MBO anderzijds liet 

duidelijk te wensen over. Enkele oorzaken die hiervoor te noemen zijn is het feit dat het VBO enkel 

schoolexamens had en er vakken gevolgd konden worden op verschillende niveaus (bijvoorbeeld 

wiskunde op a-niveau en nederlands op c-niveau). Hierdoor was het lastig voor het vervolgonderwijs 

om het kennen en kunnen van de toekomstige leerling goed in te schatten. 

  Om die overgang beter te laten verlopen werd in augustus 1999 het VMBO en 

praktijkonderwijs geïntroduceerd, waarin het VBO, MAVO, VSO-LOM en -MLK werden verenigd. Een 

bijkomend aspect was bovendien dat het IVBO met het LOM samengevoegd werd binnen de term 

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Met de invoering van de leerwegen binnen het VMBO 

werd het niet meer mogelijk om vakken op verschillende niveaus te volgen. Bovendien werden voor 

alle niveaus centrale examens ingevoerd. De niveaudifferentiatie die het VBO en MAVO kenmerkte 

heeft nu plaats gemaakt voor programmadifferentiatie, waarin iedere leerweg een andere 

In het kort zijn de plannen van de werkgroep als volgt samen te vatten: 

De centrale overheid legt de kaders van het VMBO vast (het ‘wat’) en laat de inrichting van het 

onderwijs verregaand over aan de onderwijsinstelling zelf (het ‘hoe’). 

http://www.minocw.nl/documenten/45792.pdf
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moeilijkheidsgraad kent. Een laatste opmerking die gemaakt wordt is dat het VMBO geen 

eindonderwijs is, maar leerlingen voorbereid op een opleiding binnen het MBO of de HAVO. Na het 

vaststellen van de Lissabon-doelstellingen in 2002 werd de functie van het VMBO als 

beroepsoriënterend en –voorbereidend onderstreept. Algemene vorming speelt nog steeds een 

belangrijke rol, maar is ondergeschikt aan de praktijkcomponent van de opleiding. 

  In de beginjaren lag het VMBO onder vuur: het zou te theoretisch zijn, het niveau van de 

centrale examens voor de basisberoepsgerichte leerweg zou te hoog liggen en de 

examenprogramma’s waren niet meer van deze tijd. Eén probleem werd toen echter wel al herkend 

en speelt nog steeds, de aansluiting van vooral leerlingen uit de beroepsgerichte leerweg naar het 

MBO laat te wensen over. Met de nieuwe wetgeving in 2006 werd scholen meer ruimte geboden om 

invulling te geven aan het eigen onderwijs en zo onderwijs op maat te leveren aan haar leerlingen: 

leerwerkplekken, leerpleinen,  leerwerktrajecten en assistentenopleidingen zijn hier enkele 

voorbeelden van. 

 

Experiment geïntegreerde leergang VMBO-MBO2 

Voor het gericht bestrijden van de uitval tijdens de overgang van VMBO naar MBO is een nauwe 

samenwerking tussen VMBO en MBO noodzakelijk. Ondanks enkele initiatieven die ontplooid 

worden, zoals het concept Vakcollege, vindt die samenwerking over het algemeen nog weinig plaats.  

Een eerste stap in het vergroten van de wederzijdse afhankelijkheid is dat er meer structurele 

oplossingen moeten komen voor het probleem van de uitval. Er zijn negen projecten lopende, die 

binnenkort worden uitgebreid met een experiment waarin het VMBO en een MBO2-opleiding in één 

opleidingstraject wordt aangeboden. Dit experiment start in het derde jaar van het VMBO en duurt 

tot en met het tweede jaar van het MBO. Dit experiment vind plaats onder de grootste risicogroep 

met betrekking tot uitval, namelijk de basisberoepsgerichte leerweg. De leerlingen volgen in dit 

traject een opleiding binnen of een VMBO- of een MBO-school, waardoor ze één opleiding op één 

locatie met één didactisch-pedagogische aanpak volgen. Verder is deze opleiding praktijkgericht, wat 

dit type leerling zou moeten aanspreken. Een eerste voorbeeld van deze nieuwe aanpak zijn de 

zogenaamde Vakcolleges, waarin bijvoorbeeld al vanaf de brugklas extra aandacht aan techniek 

wordt besteedt om leerlingen al vroegtijdig dit traject te laten kiezen. 
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Bijlage 07: Samenvatting “Werken aan vakmanschap”                      

Ministerie van OCW, (2008). Werken aan vakmanschap.  

Geraadpleegd via http://www.minocw.nl/documenten/werkenaanvakmanschap.pdf 

 

Samenvatting 

Meer dan 60% van de Nederlandse jongeren volgt aan het MBO zijn of haar beroepsopleiding. Het is 

dus van het grootste belang dat deze opleidingen van goede kwaliteit zijn. Over het algemeen zijn ze 

dat ook wel, maar toch kan het beter en aantrekkelijker gemaakt worden. We richten ons op de 

volgende zaken: 

1. Betere aansluiting beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. 

Het middelbaar beroepsonderwijs moet de student zo goed mogelijk voorbereiden op de 

maatschappij en de arbeidsmarkt. Het onderwijs moet dus goed aansluiten op de behoeften van de 

markt. Belangrijke punten om dit te verbeteren zijn: 

- inspelen op de personeelstekorten op de arbeidsmarkt, 

- kwaliteitszorg voor de beroepspraktijkvorming (bpv), 

- innovatie en ondernemerschap, 

- leven lang leren, 

- internationalisering. 

2. Verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

Op landelijk niveau is bepaald wat leerlingen moeten leren om een diploma te halen. De instellingen 

moeten in overleg met de regionale bedrijven en instellingen het onderwijs vorm geven. Ook moeten 

de examens op niveau zijn en qua kwaliteit gewaarborgd worden. De volgende aandachtspunten 

worden benoemd: 

- de implementatie van de nieuwe kwaliteitsdossiers door scholen en leerbedrijven, 

- goede beheersing van Nederlands en rekenen, 

- het halen van de wettelijk vastgestelde 850 professioneel begeleide lesuren, 

- gebruik maken van de standaardisering van de examens van de beroepsgerichte vakken, 

- mogelijkheden om te komen tot een vereenvoudiging van het MBO-stelsel. 

3. Een betere aansluiting in de beroepskolom. 

De ambitie is een betere aansluiting binnen de keten VMBO-MBO-HBO die ervoor zorgt dat zo min 

mogelijk studenten uitvallen en dat zoveel mogelijk studenten een diploma op zo hoog mogelijk 

niveau halen waar behoefte aan is op de arbeidsmarkt. Een goede aansluiting tussen de verschillende 

onderwijstypen is dus vereist. Dit is te bereiken door: 

- te starten met het experiment ‘leergang VMBO-MBO2’, 

- mogelijkheden verkennen om tot een efficiëntere leerweg MBO-HBO te komen, 

- experimenten te starten met associate degreeprogramma’s,  

- meer aandacht voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding , 

- uit te zoeken of het mogelijk is dat studenten kiezen voor opleidingsdomeinen i.p.v. een opleiding. 

4. Actieve en duurzame participatie aan onderwijs, arbeidsmarkt en samenleving. 

Diverse groepen mensen dreigen de aansluiting met de maatschappij te missen door een gebrek aan 

competenties. Het MBO kan ze helpen die competenties te verwerven en moet daarom drempelloos 

blijven. Als MBO-instellingen regionaal sterk samenwerken met overheden en organisaties om die 

risicogroepen op participatie in de samenleving voor te bereiden kan dit bereikt worden. 

Dit kan door: 

- een sluitend systeem in te voeren voor signalering, registratie en melden van verzuim, 

http://www.minocw.nl/documenten/werkenaanvakmanschap.pdf
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- een interne en externe zorgstructuur op te zetten binnen alle MBO-instellingen, 

- het stelsel voor studenten met een handicap te herzien, 

- de samenwerking tussen MBO-instellingen, gemeenten, kenniscentra en bedrijfsleven verder te 

  stimuleren, 

- te bevorderen dat meer werkende jongeren zonder startkwalificatie gebruik maken van een 

  leerloopbaanadvies, zodat ze alsnog een startkwalificatie halen. 

5. Meer samenhang in educatiebeleid. 

Gemeenten krijgen middelen voor inburgering, re-integratie en educatie. Ze hebben hierdoor drie 

bekostigingsbudgetten die een integrale aanpak belemmeren. Dit kan worden aangepakt door: 

- diverse gemeentelijke budgetten ter bevordering van participatie samen te voegen, 

-  een benchmark moeten gemeenten inzicht geven in haar prestaties op dit gebied. 

 

Hieronder volgen uitgebreidere samenvattingen met betrekking tot de vijf beleidsdoelstellingen. 

 

§3.1 Betere aansluiting beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. 

Het middelbaar beroepsonderwijs moet studenten garanderen dat ze goed voorbereid zijn op de 

samenleving en de arbeidsmarkt. Ze moeten dus onderwijs genoten hebben dat goed aansluit aan de 

wensen van de arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor kwantitatief (vraag en aanbod) als op kwalitatief 

(nauwer contact in de gehele beroepskolom en het bedrijfsleven) opzicht.  

  Om tot een goede regionale samenwerking te komen zijn vele instellingen nodig, zoals 

onderwijsinstellingen, gemeenten, kenniscentra, leerbedrijven, bedrijfsleven en CWI. De 

verschillende partijen nemen allemaal initiatieven om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, maar 

hierdoor is de kans op versnippering groter geworden. Het is beter om de initiatieven in kaart te 

brengen en alleen de beste initiatieven te gebruiken waarbij alle instellingen toch gebruikt worden. 

Een groot voordeel hiervan is dat de kwantitatieve aansluiting beter gecoördineerd kunnen worden, 

want studenten kunnen doordat het bedrijfsleven nauw samenwerkt een helder en reëel beeld 

krijgen van hun toekomstperspectieven. Mensen zonder werk kunnen zodoende ook een duurzame 

participant worden op de arbeidsmarkt als ze een afgewogen keuze kunnen maken.  

  Veel beroepen om MBO-niveau lenen zich voor zelfstandig ondernemerschap, waarbij de 

omzetting naar een competentiegerichte opleiding de zelfstandige en ondernemende houding van 

de leerlingen ook bevorderd. Het Ministerie van Economische Zaken wil dat er binnen het onderwijs 

nog meer aandacht besteedt gaat worden aan ondernemende houding en zelfstandig 

ondernemerschap, vooral binnen het MBO.  

  De huidige arbeidsmarkt vraagt vooral flexibiliteit,vraaggericht werk en maatwerk van de 

participanten. Scholen die nauw samenwerken met het bedrijfsleven hebben een beter inzicht in de 

innovaties en kunnen haar onderwijs daaraan aanpassen, waardoor de nieuwe participanten betere 

lansen op de arbeidsmarkt hebben. Bovendien worden werken of werkzoekenden zo ook 

gestimuleerd weer een opleiding te volgen om zo beter aan de vraag op de arbeidsmarkt te kunnen 

voldoen. Dit vereist dus een goede samenwerking tussen MBO-instellingen en de overheid, andere 

instellingen en het bedrijfsleven. 

   

§3.2 Verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

Per augustus 2010 moeten alle MBO-opleidingen geënt zijn op de nieuwe kwalificatiedossiers, die 

door het onderwijsveld en het bedrijfsleven gezamenlijk zijn opgezet. De MBO-instellingen geven zelf 

vorm aan hun onderwijs, zij bepalen de programmering, de didactische aanpak en de 
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begeleidingsvorm. Het bedrijfsleven heeft een adviserende rol met betrekking tot de inhoud van het 

programma. Naast vaardigheden en competenties neemt vakkennis een centrale rol binnen de 

opleiding. School is een plek waar je jouw talenten leert ontdekken, te ontwikkelen en benutten. Een 

plek waar je vakmanschap kunt verwerven. De daarbij behorende beroepstrots is dan ook een 

belangrijk doel binnen de opleiding. Een goede opleiding biedt: 

- ondersteuning aan leerbedrijven, 

- voldoende onderwijstijd (minimaal 850 uren professionele lestijd), 

- een uitgebreid programma voor een goede beheersing van de Nederlandse taal en rekenen, 

- bewegen en sport aan binnen het programma, om zo vitale, toekomstige werknemers af te leveren. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat het aantal kwalificatiedossiers is teruggebracht van 

ongeveer 700 naar 237, terwijl de instellingen druk bezig zijn met het invoeren van 

competentiegericht leren. Voor de volgende periode zijn al plannen om de kortere MBO-opleidingen 

(niveaus 1 en 2) meer praktischer van aard te maken en dus met een grotere rol voor het 

bedrijfsleven, terwijl de langere MBO-opleidingen (niveaus 3 en 4) meer gericht zijn op de 

arbeidsmarkt en een vervolg op het HBO.  

 

§3.3 Verbeteren van de doorstroming in de beroepskolom. 

De ambitie is een betere aansluiting binnen de keten VMBO-MBO-HBO die ervoor zorgt dat zo min 

mogelijk studenten uitvallen en dat zoveel mogelijk studenten een diploma op zo hoog mogelijk 

niveau halen waar behoefte aan is op de arbeidsmarkt. Hoe gaan we dat doen? 

1. Actieve benadering doelgroep → invoering kwalificatieplicht, brief naar alle jongeren 

2. Experimenten VMBO-MBO2 → moet de volgende doelen haalbaar maken: 

   - het maakt het mogelijk een aantrekkelijk en breed onderwijsaanbod te creëren, 

   - het sluit aan op de behoeften en de mogelijkheden van de studenten, 

   - het moment van keuze van een sector in het VMBO wordt uitgesteld, 

   - doorstroom VMBO-MBO wordt verbeterd, 

   - tussentijdse ongediplomeerde uitstroom uit VMBO en MBO wordt mogelijk voorkomen, 

   - meer studenten halen een diploma of startkwalificatie.    

3. Efficiënte leerroute MBO-HBO → beter inhoudelijke en programmatische aansluiting. 

4. Associate degree → Een ad-programma is een nieuw onderwijsprogramma van tenminste 120  

    studiepunten binnen een HBO-bacheloropleiding dat leidt tot een nieuwe graad: Ad. Dit is een 

    opleiding voor werkenden die verder willen studeren en voor mensen die na een MBO4-diploma 

    verder willen leren maar niet een vierjarige HBO-bacheloropleiding willen volgen. De opleiding 

    wordt op de MBO-instelling gevolgd maar de hogeschool blijft verantwoordelijk voor de  

    toekenning van de graad, hetzelfde systeem als bij het Vakcollege en doorlopende leerlijn VMBO- 

    MBO2.  

5. Meer aandacht voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding → betere voorlichting over de toekomst 

    van de leerlingen zal een betere sectorkeuze en opleidingskeuze tot gevolg hebben, waardoor er 

    minder uitval is binnen het vervolgonderwijs. Dit dient zeker ook binnen het VMBO te gebeuren. 

6. Invoering van opleidingsdomeinen voor studenten die nog niet kunnen kiezen. 

 

§3.4 Actieve en duurzame participatie aan onderwijs en arbeidsmarkt. 

Diverse groepen mensen dreigen de aansluiting met de maatschappij te missen door een gebrek aan 

competenties. Het MBO kan ze helpen die competenties te verwerven en moet daarom drempelloos 

blijven. Als MBO-instellingen regionaal sterk samenwerken met overheden en organisaties om die 
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risicogroepen op participatie in de samenleving voor te bereiden kan dit bereikt worden. 

De risicogroep bestaat voornamelijk uit voortijdig schoolverlaters, gehandicapten, laagopgeleide 

werkenden en werklozen zonder startkwalificatie. Enkele acties die ondernomen kunnen worden 

zijn: 

1. Aanpak voortijdig schoolverlaten → verbeteren doorstroom VMBO-MBO, betere  

    loopbaanoriëntatie en –begeleiding, praktijkgericht onderwijs. 

2. Werkleerplicht tot 27 jaar → Op dit moment hebben 29000 jongeren onder de 27 jaar een  

    bijstandsuitkering, waarvan 68% ook geen startkwalificatie heeft. Om hun arbeidsparticipatie  

    duurzaam te maken moeten ze eerst een opleiding gaan volgen om een startkwalificatie te halen, 

    waarbij aangegeven moet worden dat jongeren die in staat worden geacht dit te kunnen halen 

    hun recht op bijstand verliezen! 

3. Invoering interne en externe zorgstructuur door alle MBO-instellingen → door middel van  

    zorgadviesteams (ZAT’s) moeten instellingen in staat worden gesteld jongeren met complexe 

    problemen toch van onderwijs te kunnen voorzien. 

4. Werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie → samenwerking tussen MBO-instellingen, 

    gemeenten, kenniscentra en het bedrijfsleven moet gestimuleerd worden.  Alleen op deze wijze 

    kunnen beroepskwalificerende opleidingen ontstaan. Door meer flexibiliteit en maatwerk te  

    leveren binnen deze opleidingen kunnen mensen zonder startkwalificatie werken en leren tegelijk. 

 

§3.5 Duidelijke positionering van de educatie 

Educatie is een investering in kennis en kan de weerbaarheid en vaardigheden van de 

beroepsbevolking vergroten. Vaak gaat het daarbij om achterblijvers van de kenniseconomie. Het re-

integratiebeleid en het inburgeringsbeleid streven daarbij hetzelfde doel na met vrijwel dezelfde 

doelgroep. De overheid wil dit aanpakken door een zogenaamd “Participatiefonds” op te richten, 

waarin de gelden voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie terecht komen. 

Gemeenten krijgen hierdoor iets meer vrijheid om projecten te ontplooien, onder andere voor 

educatie.  
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Bijlage 08: Artikel “Waar blijven de Nederlandse technici?”                     
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Bijlage 09: Artikel “De vakschool is terug”                        
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Bijlage 10: Artikel “Schaarse vaklieden goud waard”                      
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Bijlage 11: Samenvatting “De belofte van het nieuwe leren”                     

Kayzel, R. (2005). De belofte van het nieuwe leren. Onderzoek van Onderwijs,34, 151-155 

 

Vanaf het begin van de jaren negentig zijn meerdere vormen van het ‘nieuwe leren’ geïntroduceerd. 

Hieronder zijn grofweg de kenmerken van het oude en nieuwe leren te vinden: 

Het oude leren Het nieuwe leren 

Klassiek Modern 

Objectieve kennis Subjectieve interpretatie 

Overdracht, transmissie Zelfstandig, constructie 

Aanbodgestuurd Vraaggestuurd 

Passief Actief 

Traditioneel Professioneel 

Memoriseren Construeren, discussiëren 

Vakgericht, versnipperd Realistisch, geïntegreerd 

Individueel leren Samenwerken leren 

Docentgericht Studentgericht 

Schools Authentiek 

Abstract, inert In context, realistisch 

 

De achtergrond van het nieuwe leren is de constructivistische benadering van leren en onderwijzen. 

Er spelen twee vragen hierbij: wat zijn de echte verschillen en levert het beter onderwijs op? 

 

1. Wat zijn de echte verschillen tussen het oude en nieuwe leren? 

Een aantal door constructivisten benoemde tegenstellingen zoals actief versus passief, relevant 

versus inert, abstract versus gecontextualiseerd, constructie versus overdracht zijn niet reëel.  

Er zijn echter wel een vijftal verschillen te benoemen: 

a) de plaats van kennis in de moderne maatschappij 

Een belangrijk thema van constructivisten is de gewijzigde plaats van kennis binnen de maatschappij 

en de consequenties daarvan voor het onderwijs. De kern van de gedachtegang is dat kennis 

onderhevig is aan snelle veranderingen en dat nu geleerde kennis met een aantal jaar alweer 

gedateerd is. Met moet zich dus niet inspannen om leerlingen kennis te laten verwerven, maar om 

leerlingen de vaardigheid te leren nieuwe kennis zich eigen te maken en te gebruiken. 

De kritiek hierop is dat door te leren, studenten ook leren leren, mits het leren op een bewuste wijze 

plaatsvindt. Maar dit leidt tot het verwaarlozen van het verwerven van basiskennis als belangrijk 

onderdeel van de opleiding.  Hierdoor ontstaat er klachten over het niveau van de opleiding en het 

gebrek aan vakkennis bij de leerlingen. 

 

b) Authentieke taken in realistische contexten 

Een belangrijk bezwaar van constructivisten tegen het bestaande onderwijs heeft te maken met de 

wijze waarop leerstof wordt aangeboden, namelijk met leertaken die voor de student zijn te 

overzien. Volgens niet-constructivisten kunnen authentieke problemen het vertrekpunt zijn, maar 

hoeft dat niet. Een aantal constructivisten wijzen dat af, de realistische taak moet het vertrekpunt 

zijn. Hun redenatie is dat het oplossen van problemen in de praktijk buiten school ervoor zorgt dat 

kennis uit verschillende domeinen aan elkaar gerelateerd worden in een integrale aanpak. 

Het probleem ontstaat echter als de student een complexe, geïntegreerde opdracht krijgt en deze 
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complexe taak niet aankan. Constructivisten zeggen dan wel dat de docent ervoor moet zorgen dat 

de student het wel kan, maar ze geven niet aan hoe de docent dat moet doen. 

Constructivisten gaan uit van de noodzaak om aan te sluiten bij de beginsituatie van de student, en 

ervoor te zorgen dat de student eerst over voldoende basis beschikt. Daarbij kunnen deeltaken, 

thema’s of concepten net zo goed als uitgangspunt gebruikt worden als authentieke taken of 

problemen. De eis dat studenten authentieke taken in een realistische context aangeboden moeten 

krijgen wordt niet door alle constructivisten ondersteund. 

 

c) Samenwerkend leren 

Samenwerkend leren wordt als belangrijk gezien, omdat dialoog en argumentatie een centrale plaats 

nemen bij het leren volgens constructivisten. Om te kunnen samenwerken moeten studenten dan 

over discursieve (eigen kennis verwoorden, luisteren, vragen stellen, verbanden leggen, 

beargumenteren, concretiseren, veralgemeniseren en representaties maken) en sociale 

vaardigheden (inzichten durven presenteren, interesse hebben voor elkaar, conflicten kunnen en 

willen oplossen, kritisch durven zijn, vast durven houden aan standpunten, elkaar respecteren) 

beschikken. 

In werkelijkheid slagen studenten er maar in beperkte mate in om andere benaderingen te bekijken, 

deze met henzelf te vergelijken en op basis van feiten en argumentatie tot een keuze van de beste 

van de twee te komen. Verder hebben constructivisten weinig oog voor dynamische 

groepsprocessen als ‘social loafing’ (meeliften op de groepsprestatie), ‘groupthink’ (als de focus op 

het bereiken van overeenstemming ligt in plaats van kritisch denken), de invloed van individuele 

verschillen en het feit dat een taak eerder als een werktaak dan een leertaak zien. De mate van 

dialoog en discussie en wat en hoeveel studenten leren lijkt eerder afhankelijk van individuele 

interesses en inspanning dan van interacties in een groep. 

 

d) Beoordelen 

Constructivisten pleiten voor integrale beoordeling van gedrag en wijzen het afzonderlijk beoordelen 

van kennis, vaardigheden en attitudes af. Zij stellen voor om een student een probleem op te lossen 

in een bepaalde situatie en vervolgens zijn beslissingen te verdedigen. Een andere wijze die zij 

nastreven is dat een student moet reflecteren op zijn eigen leren en laten beargumenteren hoe hij 

zijn opvattingen heeft ontwikkeld. De twee invalshoeken voor de beoordeling van de student zijn 

dus: 

• de effectiviteit van de aanpak van de student binnen de situatie (instrumentele dimensie) 

• de mate waarin de student zijn aanpak kan verantwoorden (reflectieve dimensie). 

Het integraal beoordelen van het gedrag van studenten met behulp van bijvoorbeeld assessments is 

weinig betrouwbaar en valide, kostbaar en vraagt van beoordelaars veel expertise. Wat is dan de 

meerwaarde in vergelijking met klassieke manieren van toetsen en beoordelen? 

 

e) Zelfstandig leren 

Zelfstandig leren wordt gezien als een voorbereiding op ‘een leven lang leren’. Er worden twee 

vragen onderzocht, die ik hieronder ook zal bespreken: 

1. Slagen opleidingen erin studenten zelfstandig te laten leren? 

Er zijn vijf voorwaarden die het succesvol zelfstandig leren bevorderen: 

• De eerste voorwaarde is ruimte voor de student om zelf te bepalen wat, hoe, wanneer en met wie 

   hij leert. In praktijk lijkt zelfstandig leren beperkt tot de vrijheid om te kiezen welk programma de 
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   student wil volgen, en het binnen vrij nauwe kaders plannen van de eigen leeractiviteiten. 

• De tweede voorwaarde voor zelfstandig leren is dat de student vrijwillig zijn bestaande denk- 

    beelden, gedrag en gewoontes verandert. De vraag is in hoeverre hij dat doet. Leren is veranderen 

    en dat doet de gemiddelde student niet altijd vrijwillig en op de juiste manier. In praktijk worden 

    studenten door docenten op zachte (feedback) of harde (beoordeling) wijze ertoe gebracht om 

    leertaken op een andere wijze aan te pakken dan ze normaliter doen. 

• De derde voorwaarde is het de vraag in hoeverre studenten de ruimte krijgen hun leeractiviteiten  

   zelfstandig te structureren. Docenten hebben, hoewel ze voorstander zijn van zelfstandig leren, 

   de neiging om controle te behouden over het leerproces (gedetailleerde instructie en intensieve  

   begeleiding) als ze merken dat het gewenste niveau niet gehaald wordt. 

• Als vierde moeten studenten ook vrijgelaten worden met betrekking tot het denk- en werkproces 

   bij de aanpak van een probleem. Docenten voorzien hen echter vaak van stappenplannen die het 

   denk- en werkproces structureren. Hierdoor ontwikkelen de leerlingen niet de door  

   constructivisten gewenste persoonlijke aanpak. 

• De vijfde reden heeft te maken met het idee van gelijkwaardigheid tussen docent en student. Het is 

   de vraag of de student de docent als gelijkwaardig gesprekspartner beschouwd. Studenten weten 

   dat ze in leersituaties minder machtig zijn dan docenten en zullen het spel dan maar meespelen of 

   zich juist opzichtig afzetten tegen dit didactische contract.  

2. Leren professionals afkomstig uit een constructivistisch curriculum zelfstandiger dan traditioneel   

    curriculum? 

Voor een leven lang leren geven verschillende onderzoeken aan dat het geen verschil maakt of er 

een traditioneel of constructivistisch curriculum genoten is.  

 

Het constructivisme sluit goed aan bij de visie achter de nieuwe werknemer. De nieuwe werknemer 

is individualistisch, zelfstandig, flexibel, geschoold. mobiel, veeleisend en gericht op persoonlijke 

groei en ontwikkeling. De nieuwe onderneming wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid, 

zelfstandigheid, samenwerking, ontwikkelingsmogelijkheden, verantwoordelijkheid, vertrouwen en 

verbondenheid in een sterke cultuur waarin alle neuzen dezelfde kant op staan. 

Door hun ideologische bevangenheid hebben constructivisten echter geen oog voor andere 

veranderingen binnen de maatschappij, zoals de mobilisering van werknemers en flexibilisering van 

arbeidsrelaties. Hierdoor zijn er meer onzekerheden, minder vertrouwen in autoriteiten en een soms 

cynische opstelling bij werknemers en hun studerende kinderen.  
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Bijlage 12: Samenvatting “Leren op school”                        

Parreren, C.F. van (1990). Leren op school. Groningen: Wolters-Noordhoff 

 

1. Soorten van leerprocessen 

Elk voltrekkend leerproces brengt veranderingen teweeg bij de persoon of organisme die leert. Dit 

zijn geen veranderingen die op het ene op het andere moment ontstaan en weer verdwijnen, het zijn 

duurzame veranderingen.  Omdat de verschillende soorten leerprocessen veel overlappingen hebben 

zal ik hieronder enkel de verschillen tussen de verschillende soorten leerprocessen benoemen: 

 

a) Inzichtbevorderend leren 

Iemand komt in een situatie waarvoor hij geen kant-en-klare manier van oplossen kent. Ieder mens 

beschikt over de capaciteiten om de situatie op zich in te laten werken, de verschillende aspecten 

ervan in kaart te brengen, om vervolgens met behulp van inzicht de juiste manier te vinden waarop 

deze situatie aangepakt moet worden. Het ontstaan van dit inzicht hangt af van intelligentie, maar 

ook van wat men geleerd heeft. Dit voorafgaand leren geeft iemand tot op zekere hoogte ook 

middelen en inzicht voor toekomstige problemen. Voor leerlingen betekent dit dat zij niet volgens 

een routinematig rekenschema een bepaald type som oplossen, maar ze kunnen een nieuwe som 

wel aanpakken op een voor hun zinvolle manier, ongeacht of ze uiteindelijk op het antwoord komen. 

   

b) Verwerven van feitenkennis 

Om leerlingen tot probleemoplossende vaardigheden te brengen is een basiskennis nodig. Deze 

basiskennis is nodig, want zonder deze kennis kan inzichtbevorderend leren niet ontwikkelen. Het 

gaat hierbij niet om algemene begrippen of denkrelaties, maar puur om concrete toestanden, 

personen of zaken. Deze feiten kunnen wel in een verklaarbare samenhang gebracht worden, 

waardoor een verband gemaakt kan worden. Ook hierbij ontstaat dus inzicht, namelijk door feiten 

met elkaar in verband te brengen. 

 

c) Memoriseren 

Wie uit het hoofd leert, gaat het erom om kennis zo letterlijk mogelijk te kunnen reproduceren, het 

verschil met het verwerven van feitenkennis is dan ook dat de nadruk niet ligt op de kennis zelf, maar 

op het vastleggen van bewoordingen, zinnen, formules, of ook enkel van woorden, getallen of 

letters. Dezelfde leerstof die door de leerlingen wordt gememoriseerd kan dus tot verschillende 

volgende leerprocessen leiden, want leerlingen verbinden de gememoriseerde kennis op 

verschillende wijze. 

 

d) Vorming van automatismen 

Eén van de kenmerken van dit soort leren is, dat iemand  die een leerproces van dit soort heeft 

doorgemaakt bij de uitvoering van wat hij geleerd heeft niet meer hoeft na te denken; de 

zogenaamde automatismen. De grote waarde van automatiseren is dat de betreffende persoon geen 

aandacht hoeft te besteden hieraan en deze aandacht dus op iets anders kan richten. Zonder het 

vormen van automatismen kan men niet leren rekenen of zich een vreemde taal eigen maken. 

 

e) Leren leren 

Deze vorm van leren zou wel op school moeten plaats vinden, maar vind in de praktijk nog te weinig 

plaats. Om goed te kunnen leren, moeten leerlingen leerhandelingen voltrekken, waarbij elk soort 
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leren zijn eigen type leerhandelingen vereist. Het verwerven van leerstrategieën, een goede aanpak 

van leertaken, is de definitie van leren leren; de leerling leert hoe hij zijn leeractiviteit het beste of 

het meest kansrijk kan inrichten.  

 

f) Leren tijdens spontane activiteit 

Tijdens speelse activiteiten, of zelfs het bekijken van het journaal, roepen leerprocessen op. Deze 

leerprocessen noemen wij incidentele leerprocessen, omdat de persoon in kwestie niet actief gericht 

is op het leren. 

2. Het vinden van een oplossing door inzicht 

Bij elk leerproces is een beginstadium, een verloop van het leerproces en een eindstadium te 

onderscheiden. Het eindstadium is bereikt als de persoon niet meer verder leert: hij heeft dan een 

leerresultaat bereikt. 

  Bij het ontwerpen van een leerproces moet je eerst stilstaan bij het leerresultaat: wat wil ik 

bereiken en op welke wijze ga ik dit aanpakken? Om bijvoorbeeld het ontstaan van inzicht in 

probleemsituaties te bevorderen en zulke leerprocessen te begrijpen moeten we eerst begrijpen wat 

eigenlijk het vinden van een oplossing door inzicht inhoudt. Inzicht heeft de volgende kenmerken: 

1. De oplossing wordt pas na kortere of langere tijd gevonden, maar treedt dan wel plotseling en in 

    haar geheel op. 

2. Als de oplossing eenmaal gevonden is kunnen we deze gemakkelijk herhalen, ook al is de situatie  

    niet helemaal hetzelfde. 

3. Of iemand de bedoelde oplossing ontdekt hangt af van de inrichting van de probleemsituatie. 

    Een voorbeeld hiervan is de benodigde voorkennis of aanwezige materialen. 

 

Samenvattend is te zeggen dat als wij een oplossing begrepen hebben, vergeten we deze ook minder 

gauw en gaan we het leerproces automatiseren. Dit moet je als docent zijnde  gebruiken als 

controlemiddel, waarna je met enigszins gewijzigde opgaven het inzicht verder kan ontwikkelen. 

 

3. Het leren van begrippen en regels 

Het ontstaan van inzicht is een typisch individueel gebeuren, de persoon moet zelf zien dat de 

gegevens van de situatie ook op een nieuwe manier te interpreteren zijn die naar de oplossing 

wijzen. Inzichtbevorderend leren bestaat voor een belangrijk deel uit het leren van begrippen en 

regels. Mensen die op een bepaald gebied ervaring hebben met het oplossen van problemen hoeven 

zelden tot nooit het gehele probleem op te lossen. Zo zal een storingsmonteur die een probleem 

moet oplossen eerst nagaan welke standaardopgaven achter de storing verborgen zitten, omdat hij 

die problemen met de hem bekende en beschikbare instrumenten kan oplossen. Ieder mens 

probeert problemen te herleiden tot standaardopgaven waar de oplossingsstrategie al voor 

ontwikkeld is. 

  Inzichtbevorderend leren bestaat dus voor een groot deel uit het leren van begrippen en 

regels. Zowel begrippen als regels zijn abstracties, een begrip of regel geeft namelijk nooit de gehele 

werkelijkheid in volle concreetheid weer, maar pikt er slechts enkele details uit. Het verschil tussen 

boom en eik is hier een goed voorbeeld van, waarbij we boom dus als een abstracter begrip mogen 

benoemen. De abstractere begrippen maken het echter ook mogelijk om deze op meerdere objecten 

toe te passen, denk bijvoorbeeld aan de wiskundige boom uit de grafentheorie. Een grote valkuil 

hierbij is dan ook dat we met te specifieke voorbeelden gaan werken, zo zullen de meeste leerlingen 

de standaardvorm van een trapezium herkennen, maar een uitgerekt trapezium weer niet. Het 
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aangewezen hulpmiddel hierbij zijn woorden of andere symbolen. Het toepassen van begrippen en 

regels vind dan ook plaats op een abstract-symbolisch niveau. Ook al wordt er gebruik gemaakt van 

verschillende voorbeelden om een begrip toe te lichten, ieder persoon kan dan tijdens de zoektocht 

naar de essentie van het begrip fouten maken. Zo zal een kleuter in eerste instantie alleen iets een 

stoel noemen als deze heel veel lijkt op de stoelen thuis. Hier komt dan ook een bekend probleem 

naar voren. Het mechanisch leren van rekenbewerkingen is in wezen het leren van technieken voor 

het oplossen van standaardopgaven, zonder dat het ‘waarom’ duidelijk wordt.  

 

De uitleg bij de introductie van een begrip is belangrijk, hier kunnen immers de kenmerken van zo’n 

begrip duidelijk gemaakt worden, waarmee ook gezien kan laten worden dat aan de hand van die 

kenmerken het begrip geïdentificeerd kan worden. De vereiste abstracties moeten leerlingen zowel 

op een verbale als op een materiële manier leren, handelen met concrete dingen. Volgens Gal’perin 

is er sprake van een trapsgewijze vorming, waarbij de handeling eerst op materieel, dan op verbaal 

en dan op mentaal niveau geleerd wordt. De functie van het verbale niveau is dat het kind dus moet 

leren abstraheren.  

4. Het leren van oplossingsmethoden 

Nieuwe problemen proberen wij terug te brengen tot standaardopgaven. Op zulke 

standaardopgaven hebben wij begrippen en regels toegepast en oplossingsstrategieën ontwikkeld.  

Naarmate mensen meer op een bepaald terrein thuis raken wordt hun repertoire van 

standaardopgaven steeds groter, maar die standaardopgaven worden ook steeds ingewikkelder. Er 

moet immers steeds vaker niet slechts één regel (en bijbehorende begrippen)  gebruikt worden maar 

meerdere regels. Voor deze standaardopgaven is het dus van belang om te weten wanneer regels 

wel en niet gebruikt kunnen worden. Dit is één van de redenen waarom er steeds meer algoritmen 

binnen het rekenonderwijs komen, als de leerling de voorschriften volgt krijgt hij beslist het juiste 

antwoord op een standaardopgave. Algoritmen zijn dus oplossingsmethoden voor 

standaardopgaven. Met behulp van creativiteit kunnen we tot essentiële samenhangen komen, 

waardoor problemen tot standaardopgaven teruggebracht kunnen worden. Deze creativiteit is tot op 

zekere hoogte aan te leren. 

  Heuristieken zijn belangrijk bij vinden van de juiste richting voor een oplossing. We kunnen 

ze beschouwen als een resultaat van ervaringen die met het oplossen van soortgelijke problemen zijn 

opgedaan: als ik zo en zo’n probleem heb is het vaak handig om dat en dat eens te proberen. 

Leerlingen die deze heuristieken opbouwen gaan systematisch te werk, leerlingen die dus in de wilde 

weg werken missen deze heuristieken. Deze kunnen aangeleerd worden, want leerlingen kan je als 

docent de ervaringen laten delen van andere groepen of generaties die met dezelfde problemen 

hebben geworsteld. Het is echter wel aan te raden om de leerlingen tot op zekere hoogte eerst zelf 

te laten proberen heuristieken op te bouwen, zo creëert deze een eigen stijl van werken. Als docent 

zijnde kan je dus zowel sturend (rechtstreeks overbrengen van oplossingsmethoden) als banend (zelf 

laten ontdekken binnen een baan die door de docent is uitgezet) zijn. Banen en sturen zijn algemene 

strategieën voor het onderwijzen, er zijn een aantal voor- en nadelen van beide vormen te noemen: 

1. Sturend onderwijs geeft meer garantie dat de leerlingen alle essentiële punten zien en zich eigen 

     maken, terwijl banend onderwijs het risico heeft dat leerlingen met verkeerde ideeën gaan zitten. 

2. Sturend onderwijs kost minder tijd, vooral omdat iedereen hetzelfde fundament heeft. 

3. Sturend onderwijs leidt tot meer geordende kennis. 

4. Banend onderwijs kan leiden tot een meer open instelling bij leerlingen, waardoor een creatieve 

     aanpak van problemen bevorderd wordt. 
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5. Banend onderwijs laat meer ruimte voor een eigen stijl van werken van de leerling. 

6. Banend onderwijs kan ook leiden tot het opdoen van ervaringen die nog niet direct 

     formuleerbaar zijn. De intuïtie van de leerlingen wordt ontwikkeld. 

 

5. Wendbaarheid van leerresultaten 

Wie een begrip of formule geleerd heeft, heeft daarmee een wendbaar leerresultaat gekregen; hij 

heeft iets geleerd wat hij in allerlei situaties kan toepassen omdat het begrip of formule niet specifiek 

gericht is. Bij het werken met regels, begrippen en formules is er sprake van wendbare 

leerresultaten. Hetzelfde kan gezegd worden van oplossingsmethoden. Heuristieken zijn minder 

wendbaar, maar nog altijd meer dan algoritmen die vakspecifiek zijn. Tekorten in wendbaarheid 

kunnen op meerdere manieren ontstaan: 

1. Begrippen en regels zijn niet op abstractieniveau geleerd, waardoor het begrip ten onrechte  

     toegepast wordt of zelfs niet ontdekt wordt wanneer het wel van toepassing is. 

2. De kennis van begrippen en regels is prima, maar het schort aan oplossingsmethoden. Voor de  

     moeilijkere standaardopgaven bestaan geen algoritmen, waardoor de heuristieken en  

     denkmethoden achterblijven. 

3. De wendbaarheid van het geleerde schiet tekort. Er zijn alleen trucs aangeleerd, zonder dat de  

     leerlingen de herkomst en de goede grond ervan duidelijk gemaakt is. Opgaven buiten de gewone 

     standaardopgaven zijn dan te moeilijk. 

 

6. Parate en functionele kennis 

Philip Kohnstamm heeft met nadruk gewezen op het onderscheid tussen soorten van kennis, 

namelijk tussen parate en functionele kennis. Parate kennis is die kennis die vlot kan worden 

gereproduceerd. Kennis noemen we functioneel, als deze functioneert in een ander verband dan 

waarin ze werd opgenomen. Het verschil tussen parate en functionele kennis ligt dus in de aard van 

de situaties waarin geleerd en gereproduceerd wordt de context. De verhouding tussen parate en 

functionele kennis is als volgt: 

1. Kennis die blijkens het beantwoorden van vragen paraat is hoeft niet functioneel te zijn, maar kan 

     het wel zijn. Overhoren geeft geen garantie omtrent het functioneel zijn van kennis.  

2. Functionele kennis is in de regel ook inderdaad paraat aanwezig. Het functioneren van de kennis 

     maakt deze immers beschikbaar in allerlei contexten, dus ook tijdens een overhoorsituatie. 

Functionele kennis bezit dus iets extra’s ten opzichte van parate kennis. De aard van de 

leerprocessen heeft een grote invloed op het wel of niet functioneel worden van kennis. 

 

8. Systeemscheiding en het functioneren van kennis 

Reproductie van parate kennis hangt af van de situatie waarin deze zich bevindt. De sporen van de 

kennis die tot reproductie moeten komen, bevinden zich op dat moment wel of niet in het systeem 

dat actief is, vooral als er een ander vak aan de orde is. Er moet dus reproductie tot stand komen 

vanuit een non-actief systeem. De omstandigheden bepalen dus of de kennis paraat of functioneel is. 

Door systeemscheiding wordt het beschikken over kennis dus bemoeilijkt. Vaak lijkt het alsof iemand 

niet over de benodigde kennis beschikt, maar in werkelijkheid verhindert systeemscheiding dat de 

vereiste sporen uit een ander systeem actief worden.  Systeemscheiding wordt vaak door de docent 

teniet gedaan door de leerling eraan te helpen herinneren. Over systeemscheiding zijn twee 

voordelen gaande: 

1. Het is noodzakelijk dat het onderwijs bij de leerlingen zoveel mogelijk geïsoleerde systemen met  
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    sporen aanbrengt. Kijk bijvoorbeeld naar het leren van vreemde talen, de leerling moet niet vanuit 

    de eigen moedertaal gaan denken maar de systemen afzonderen van elkaar. 

2. Het opnemen van nieuwe leerstof verloopt makkelijker als dit in een geïsoleerd systeem kan plaats 

     vinden. Het erbij halen van andere informatie die uit andere systemen komen maakt het  

     verwarrend.  

De nadelen mogen duidelijk zijn, want het verwerven van zinvolle kennis (dus dat de kennis 

functioneel wordt) wordt bemoeilijkt door het systeemdenken. Het is aan te raden in eerste instantie 

met geïsoleerde systemen te werken, waarna deze door middel van verbanden met elkaar worden 

verweven. Meer hierover in het volgende hoofdstuk. 

 

9. Het integreren van het geleerde 

De hamvraag is hoe het komt dat sommige leerlingen meer de dupe van systeemdenken zijn dan de 

anderen, ook al zitten ze jarenlang bij elkaar in de klas en hebben ze hetzelfde onderwijs genoten. 

Het antwoord luidt dat het leersysteem, het systeem dat door de sporen van geleerde woorden 

gevormd werd, niet bij alle leerlingen in dezelfde mate een geïsoleerd systeem wordt. De mate 

waarin leerlingen het geleerde meteen integreren met bestaande kennis is één oorzaak daarvan, we 

noemen dit integratie. Integratie staat voor de verankering van nieuwe leerresultaten in de al in de 

persoon aanwezige systemen, is een zeer werkzame tegenkracht tegen systeemscheiding. Het 

verhoogt bovendien de kans op het ontstaan van functionele kennis. Door integratie worden sporen 

namelijk over meerdere systemen verspreidt, waardoor er een stelsel van systemen ontstaat en dus 

systeemscheiding bemoeilijkt wordt.  

  Welke factoren dragen er toe bij dat leerlingen het geleerde integreren? 

1. Naarmate iemand meer belangstelling heeft voor de inhoud van de leerstof is de kans op  

     integratie groter. Zaken die de leerlingen niet interesseren leren ze uiteindelijk wel, maar die 

     zorgen juist voor systeemscheiding. 

2. Nieuwe leerstof aanknopen bij de kinderlijke belevingswereld.  

3. Gedurende het nieuwe leerproces kan een zekere mate van isolatie gewenst zijn, maar na het 

     bereiken van voldoende paraatheid moet een periode van toepassing in allerlei leerstofgebieden 

     en situaties komen. Er komt dan meer nadruk op het functioneren van de kennis. 

4. Gunstig voor integratie is ook als de leerlingen banend onderwijs genieten (zie hoofdstuk 4). Als  

     een leerling bepaalde informatie op een moment nodig heeft en deze zelf moet opzoeken zal 

     de verworven kennis meestal beter integreren dan als de docent de kennis ‘ongevraagd’   

     aanbiedt. Het zelfstandig verwerven van kennis moet vertrouwd raken voor leerlingen. 

5. Alle vormen van handelen die direct verband houden met de betekenis van hetgeen dat moet 

    worden geleerd dragen bij voor een betere integratie. In plaats van woorden stampen is het beter 

    als leerlingen deze woorden tegenkomen in een tekst of in een verhaal. Het verhaal maakt de 

    betekenis immers veel rijker. Nog beter zou zijn als leerlingen na het lezen van de tekst eerst zelf  

    gaan raden wat het woord zou kunnen betekenen. Dan wordt het helemaal hun eigen kennis. 

 

11. Intentioneel leren tegenover de ‘momentaanpak’ 

Leren vanuit een leerintentie (de persoon heeft zich voorgenomen iets te gaan leren) kan vanuit 

binnen en buiten geïnitieerd worden. Dit van buitenaf initiëren is niet alleen maar opdragen, omdat 

de persoon de taak moet aanvaarden alvorens tot een leerintentie te komen. Voor sommige taken is 

het erg moeilijk, maar soms is een leertaak geen leertaak voor een leerling, meer een doe-taak.  

Verder is er een scheiding mogelijk tussen open en gesloten taken. De gesloten taak is de doe-taak: ik 
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neem me iets bepaalds voor en ben pas tevreden als ik dat gedaan heb. De open taak is echter de 

typische leertaak: ik neem me voor iets te doen waar ik in de toekomst ook profijt van heb, ik wil iets 

leren. Wanneer een leertaak als een open taak wordt ervaren  ontstaat er een leerintentie en is de 

kwaliteit van het leren vele malen beter.  

  Op volgorde van na te streven motivatie tot het ongunstige motivatie heb je zodoende: 

1. Intrinsieke motivatie. Er is echte belangstelling voor wat geleerd wordt, dit gebeurd spelenderwijs. 

2. Extrinsieke motivatie door een leerintentie. Het leren vindt niet vanzelf plaats, maar omdat men  

     iets wil leren. Het werk (open taak) wordt uitgevoerd om ervan te leren voor de toekomst. 

3. Extrinsieke motivatie door uitvoeren van de taak. De leerling aanvaart de taak dat het gaat om het 

     uitvoeren, niet om het leren. Hierbij hoort geen straf of beloning. Leren gebeurt incidenteel. 

4. Extrinsieke motivatie door beloning en straf. Er ontstaat geen identificatie met de taak. Het werk  

     wordt onder dwang gedaan of omdat ze er iets mee kunnen verdienen. Geen gerichtheid op de  

     leerstof. 

 

13. Het memoriseren 

De bedoeling van een degelijke vorm van leren is het vasthouden en ter beschikking hebben van 

kennis in één en dezelfde, gedetailleerde vorm. Zinvolle feitenkennis en met inzicht verworven regels 

hoeven niet gememoriseerd te worden. Klassieke voorbeelden zijn het alfabet, de tafels, 

topografische kennis. De eerste stap van het memoriseren is dat je zo goed en zo kwaad als het gaat 

een zinvolle structuur in de stof probeert aan te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 

ritmiek of ezelsbruggetjes. Vervolgens hangt het van de aard van de te memoriseren stof af of dit 

veel of weinig uitricht. Probeer eenvormigheid binnen de te leren stof te vermijden, want dan lijkt 

alles op elkaar en is verwarren niet te vermijden. Het aanbieden van te memoriseren leerstof is het 

beste in overzichtelijke en praktisch ingedeelde porties te doen: 

1. Niet teveel geheugenstof van hetzelfde soort achter elkaar, bijv. bij de introductie tot de lengte- 

     eenheden niet meteen de hele rij doen maar alleen kilometer, meter en centimeter. 

2. Herhalingen van dezelfde stof moeten ook niet in te groot aantal achter elkaar plaatsvinden. Beter 

     over tien dagen verspreiden dan alles op twee dagen herhalen en herhalen. 

3. Als dingen onthouden moeten worden die op elkaar lijken maar geen verband met elkaar houden  

    is het slim deze oefeningen niet bij elkaar te brengen.  

 

14. De vorming van automatismen 

Alle leerprocessen hebben één ding gemeen: ze leiden tot een leerresultaat op het gebied van het 

kennen. Met het geleerde kunnen ze allerlei dingen doen, maar dat gebeurt op basis van de 

verworven kennis. Automatisch gedrag ontstaat doordat zintuiglijke waarnemingen ons handelen 

leiden. De sturing van automatische reacties gebeurt echter niet voortdurend door uitwendige 

waarnemingen. Door leren ontstaan namelijk ook min of meer samengestelde opeenvolgingen van 

bewegingen. Automatisch gedrag ontstaat dus door leren maar ook door waarnemingen. 

  Leerprocessen waarin automatisch gedrag gevormd wordt zijn ten eerste meestal langdurig. 

Er is veel herhaalde oefening nodig en het leren gaat zeer geleidelijk. Ook hierbij geldt dat de 

herhalingen gespreid moeten worden om onnodige fouten te voorkomen. Het nauwkeurig voordoen, 

het verschaffen van een voorbeeld of model is een eerste stap bij de uitleg. Als het goed is zullen 

leerlingen een foutenanalyserende aanpak hanteren: hoe komt het dat het nu fout gaat? Niet alle 

leerlingen zullen dit automatisch aanleren, maar het is wel belangrijk genoeg om hen dit aan te leren. 
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15. Leren leren 

Vier verschillende vormen van leren: 

1. leren gericht op inzicht 

2. het leren van feitelijke kennis in zinvol verband 

3. het memoriseren 

4. het leren waaruit automatismen ontstaan. 

 

In een ideale situatie worden de leerlingen bewust van hun eigen leerproces, die idealiter uit de 

volgende onderdelen bestaat: 

- oriëntering 

- systematisch werken 

- foutenanalyse en reflectie 

- integratie 
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Bijlage 13: Samenvatting “Afstemmen op leerlingperspectieven”                     

Elve, E.J.D. (2008). Afstemmen op leerlingperspectieven. DVD Leertaken werkplekleren 1-4 

 

1.0 Inleiding 

Tijdens de opleiding maak je kennis met het Didactisch Analyse-model: 

Wat wil ik? Doelen 

Waar begin ik? Beginsituatie 

Hoe zou ik de les willen laten verlopen? Onderwijsleersituatie vooraf bedacht 

Hoe voer ik de les feitelijk uit? Onderwijsleersituatie zoals uitgevoerd 

Hoe is het gegaan? Evaluatie 

 

Iedere docent wil: 

- leerlingen helpen bij hun persoonsvorming, 

- bij leerlingen enthousiasme wekken voor de hen omringende wereld, 

- jouw enthousiasme overbrengen, 

- leerlingen motiveren voor zaken waarvoor ze op voorhand niet gemotiveerd zijn, 

- leerlingen stimuleren tot het verwerven van zowel declaratieve als procedurele kennis, inzichten 

  en vaardigheden. 

 

Een duidelijk nadeel van het Didactisch Model is dat een perfect voorbereide les geen garantie is 

voor een perfect verloop tijdens het uitvoeren ervan. 

 

1.1 Niet taakgericht gedrag 

Niet taakgericht gedrag= de leerling slaagt er niet in met opzettelijke en volgehouden aandacht aan  

       de taak te werken. 

 

De leraar zal taakgericht gedrag willen veranderen. Voorwaarde hiervoor is dat de leraar de 

achtergronden ervan begrijpt of kan interpreteren. In praktijk worden er vaak labels gegeven aan 

leerlingen (faalangst, concentratiestoornis, ADHD). Dergelijke labels lijken een houvast te geven voor 

de docent, maar er zijn een aantal bezwaren: 

- er wordt verwezen naar bepaalde (veronderstelde) kenmerken van leerlingen die ten grondslag 

  liggen aan het vertoonde niet-taakgerichte gedrag, 

- individuele leerlingen voldoen echter lang niet altijd aan alle kenmerken van een categorie, 

- binnen één les kan taakgericht gedrag danig variëren, labels geven geen verklaring hiervoor, 

- labels leiden tot handelingssuggesties die moeilijk in de dagelijkse praktijk zijn in te passen. 

 

De betekenis van een taaksituatie voor een leerling hangt sterk af van de door de leerling ervaren 

kans op succes. De leraar vindt een leerling bijvoorbeeld afgeleid, maar in feite laat de leerling zich 

dan leiden door de in hem opgeroepen emotionele informatie, de gevoelens die hem hinderen. 

Als de leerling een goede start kan maken door het ervaren van succes en de leraar dit versterkt 

krijgt de taak een uitdagingskarakter, wat stimulerend werkt. We zouden willen concluderen dat 

niet-taakgericht gedrag kan veranderen als de leerling de situatie een andere betekenis kan geven. 

Zo’n verandering zal waarschijnlijk optreden als de leerling verwacht dat hij controle heeft op de 

effecten van zijn handelen. 
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Voor het begrijpen van de betekenis of achtergronden van niet-taakgericht gedrag is het belangrijk 

om dit toe te schrijven aan oorzakelijke toeschrijvingen van succes of falen, ook wel attributies 

genoemd. Beschouw het volgende schema: 

     ATTRIBUTIESCHEMA 

 INTERN EXTERN 

STABIEL A 
Bekwaamheid 

C 
Taakmoeilijkheid 

VARIABEL B 
Inspanning 

D 
Toeval 

 

Interne attributies van succes door de leerling zijn in het algemeen op de lange termijn productief 

voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen of gevoelens van competentie. Externe toeschrijvingen 

worden in het algemeen minder productief geacht. Vul onderstaand schema eens in: 

     OORZAKEN SUCCESVOLLE LES 

 INTERN EXTERN 

STABIEL - Ik beheers de lesstof goed 
- Ik vind het lesgeven leuk 
- Ik heb vertrouwen in mijn  
   kennis 
- Ik heb een basisstructuur in 
  mijn lessen. 

 

VARIABEL - Ik had mij goed voorbereid 
- Ik had veel zin in de les 

- De leerlingen hadden er zin in 
- De voorgaande les verliep ok 

 

 

 

Een leerling verwerkt informatie die vanuit de omgeving, van buiten af (extern) als vanuit zichzelf 

(intern) komt. Externe informatie is hetgeen dat in de aangeboden taak en de instructie van de 

leraar ligt. Deze informatie is ten eerste cognitief, opdat er op rationele wijze een probleem moet 

worden opgelost. Onder interne informatie wordt verstaan gedachten, gevoelens en verwachtingen. 

Deze informatie is zowel cognitief als affectief van aard en ontstaat door eerdere (leer)ervaringen. 

Wat goed hierbij onthouden moet worden is dat het geheugen geen onderscheid maakt tussen 

externe en interne informatie. De beslisser bepaalt welke informatie relevant is voor de oplossing 

van het probleem. 

 

Een leerling die bij voortduring ervaart dat het niet lukt, kan in een vicieuze cirkel van zichzelf 

waarmakende onmacht terechtkomen: “ik kan het niet”, “ik kom hier niet uit”. Het is dus belangrijk 

goed te onthouden dat het ontwijken van een taak betekent een oplossing van het primair 

emotionele probleem dat bij herhaald falen ontstaan is. 

 

1.2 Taakbeleving, perspectief en afstemming 

Onder taakbeleving verstaan we : de dominante gevoelskwaliteit van de door de taak bij een 

leerling opgeroepen interne informatie. Leraren behoren met de taakbeleving van leerlingen 

rekening te houden, dat wil zeggen: met het eerste probleem voor een leerling, het moeten oplossen 

van het probleem van de onaangename emoties, die verwijzen naar gevoelens van incompetentie. 
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Een leerling bekijkt dus de taak vanuit de interne informatie, terwijl een docent vanuit het doel, het 

gewenste resultaat, de oplossingsweg of de middelen de taak benadert.  

 

Het kind 

zei 

de meester 

begrijpt het niet 

 

Van afstemming tussen de leraar en de leerling is sprake, wanneer de leraar de taakbeleving van de 

leerling zodanig ondersteunt dat deze met aandacht en volharding aan het werk gaat en aan het 

resultaat een persoonlijke voldoening ontleent. 

 

1.3 De afstemmingsstrategie 

De kern van de afstemmingsstrategie is dat de leraar de leerling in een taaksituatie uitnodigt om zijn 

verwachtingen en ervaren competentie te verwoorden.  Eén van de voorwaarden hiervoor is dat de 

leraar zich responsief uit, wat betekent dat de leraar de leerling in de gelegenheid stelt zijn eigen 

verwachtingen en waarderingen in verband met de taak te verwoorden, in plaats dat de leraar zijn 

verwachtingen en opvattingen centraal stelt (directief). Een andere voorwaarde is dat het non-

verbale en verbale gedrag van de leraar niet strijdig is met elkaar. 

 

1.4 Attributies 

 INTERN EXTERN 

STABIEL - Ik heb geen wiskundeknobbel 
- Ik zal het nooit leren 

- Slechte uitleg meester 
- Ik kan niet werken in de klas 

VARIABEL - Huiswerk niet gemaakt 
- Toevallig dat net niet geleerd 

- Ik heb pech gehad 

Het veranderen van attributies heeft de meeste kans van slagen als er een relatie met succes kan 

worden gelegd en dit aan talent kan worden toegeschreven. 

 INTERN EXTERN 

STABIEL A 
Bekwaamheid 

C 
Taakmoeilijkheid 

VARIABEL B 
Inspanning 

D 
Toeval 

 

Noem enkele voorbeelden uit je lessen waarbij je dit tegenkomt. 

28 oktober 2008 

Tijdens de les aan klas 2B weigerde R. om een opgave te maken, “want ik begrijp het toch niet”. Ik 

ben toen naast R. gaan zitten en heb gevraagd of hij mij kon vertellen wat hij precies niet begrijpt. R. 

bleef toen naar zijn blaadje kijken om vervolgens te zeggen “dat hij het altijd verkeerd doet”. Ik heb 

toen aan R. gevraagd of hij kon vertellen wat hij verwachtte van deze opdracht. Hij vond het een 

stomme opdracht, want hij begreep hem toch niet. Ik heb toen gevraagd hoe R. dacht deze opgave te 

gaan maken, waarop hij aangaf dat hij het schema moest gebruiken. Ik vroeg toen of hij verplicht was 

dit schema te gebruiken, waarop hij aangaf dat hij het wel zo voelde. Ik vroeg toen aan hem hoe hij 

dan de opgave wilde maken, waarop hij aangaf dat hij gewoon zou delen en dan heb je het 

antwoord. Ik gaf aan dat dit ook helemaal prima was, dus ik vroeg aan hem waar dan toch zijn gevoel 
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vandaan kwam dat hij het niet begreep, want hij kon het dus wel. Hij gaf aan dat hij dacht dat hij het 

schema moest gebruiken die ik altijd op het bord schreef, terwijl hij dat schema niet begreep en 

daardoor dus steeds vast zat met deze opgaven. Dit is een mooi voorbeeld hoe dus een externe 

attributie ervoor zorgt dat hij stopt met werken. 

 

11 november 2008 

Tijdens de les aan klas 2F zie ik D. voor zich uit staren en niet aan het werk gaan. Ik vraag aan D. of hij 

soms ergens mee zit of een probleem heeft, waarop D. reageert “dat hij er helemaal niks van 

begrijpt”. Ik vroeg toen aan D. of hij dat iets kon verkleinen, want hij begrijpt gerust wel wat maar 

loopt dus blijkbaar ergens vast. D. gaf toen aan dat hij opdracht 46 te moeilijk vond, waarna hij 

concludeerde dat hij er helemaal niks meer van snapte. Ik heb D. toen uitgedaagd door te kijken 

welke opgaven hij allemaal kon maken, zodat we konden kijken waar hij vast ging lopen. Een opgave 

van het niveau “4m = 500” was voor hem geen probleem, een vraag als “3m+10 =  70” ging hem ook 

makkelijk af, maar op het moment dat hij een opgave als “7m+10 = 2m +70” kreeg liep hij meteen 

vast. Ik pakte toen een balans erbij en legde aan beide kanten wat potloden en gewichtjes neer. Ik 

gaf aan dat de balans nu in evenwicht was, maar dat ik graag wilde weten hoeveel één potlood 

weegt. D. haalde meteen enkele gewichtjes weg aan beide kanten, toen stopte hij en liep hij vast. Nu 

werd zijn “ik begrijp er niets van” dus gespecificeerd tot het vraagstuk dat aan beide kanten potloden 

voorkomen, hoe kan ik ervoor zorgen dat er aan één kant geen potloden meer zijn? Hij haalde enkele 

potloden weg, waardoor de balans scheef kwam te staan. Ik vroeg om de balans weer in balans te 

brengen en dus haalde hij aan de andere kant ook potloden weg. Nu had hij dus instinctief het 

probleem opgelost! Ik vroeg aan hem nog twee opgave ter controle en toen bleek hij het te 

begrijpen. Aan de hand van succeservaringen op de lagere niveaus heb ik de moeilijkheidsgraad 

steeds opgeschroefd totdat we bij het punt kwamen waar hij steeds vastliep. Nu kwam hij er echter 

voorbij, waarna ik voor enkele succeservaringen heb gezorgd zodat hij met vertrouwen verder kan 

werken. 

12 november 2008 

Ik ben tijdens een les aan klas 2C het huiswerk aan het bespreken. M. krijgt tijdens het bespreken de 

vraag of zij de volgende opgave wil voorlezen en of zij haar antwoord wil geven. M. reageert meteen 

met de opmerking dat ze het nog niet gemaakt heeft. Ik reageer direct met de opmerking “dat dit 

een mooie gelegenheid is om het samen te proberen”. M. reageert vervolgens meteen met de 

opmerking “maar ik snap het niet”. Ik legde op dat moment meteen de link met de theorie die 

hierboven staat beschreven. Ik heb echter nagelaten om mijn reactie hier meteen op toe te spitsen. 

We hebben samen de opgave gemaakt, wat gewoon goed lukte en waar zij een compliment voor 

kreeg, maar ik heb niet individueel of klassikaal stilgestaan bij haar opmerking, wat perfect bij de 

theorie hierboven hoort. 

 

19 november 2008 

Enkele leerlingen maakten toen ook een opmerking waardoor ik het met de Persoonlijke Leer- en 

ActieTheorie kon verbinden van hen: ze zagen het nut niet in van de opdracht, ze vonden dat ze geen 

mooi handschrift hadden, de opzet van de brief was niet duidelijk, ze vonden dat ik te streng was 

met betrekking tot hun spelfouten et cetera. Deze opmerkingen hebben mij wel inzicht gegeven in 

hun zelfbeeld en dus hun PLAT.  

  Na deze lesuren hadden we nog een intervisiebijeenkomst waarbij een situatie naar voren 

kwam waarin een hele klas zich keerde tegen Joost Boersen. Ik legde toen ook meteen de link met 
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PLAT, want de leerlingen reageerden vanuit hun primaire emotie van afkeer wegens bijvoorbeeld 

een vervelende thuissituatie en wilden daarom de opdracht niet maken. Omdat Joost degene was die 

de opdracht kwam vertellen en uitleggen kreeg hij meteen deze hele slootlading aan reacties over 

hem heen. Ik had wel met Joost te doen, want hij kon er eigenlijk weinig aan doen. 

 

1 december 2008 

Uiteraard zijn er hier en daar wel een aantal dingen gebeurd met betrekking tot het houden van orde 

(zo zat D(1). vaak aan mijn spullen op mijn bureau, deed D(2). het eerste lesuur helemaal niks) maar 

het is niet zoals vorige week zo gegaan dat ik continu politieagent moest spelen. Eén situatie wil ik er 

nog wel uitlichten, namelijk dat D(2). dus erg weinig deed tijdens het eerste lesuur en ook weinig 

aanstalten maakte om de andere lesuren wel aan het werk te gaan. Ik heb toen even met D(2). zitten 

praten, vooral door het stellen van vragen richting zijn persoonlijke leer- en actietheorie (daar istie 

weer!). Ik vroeg of hij kon aangeven welk gevoel hij had bij deze opdracht en waar dat gevoel 

vandaan kwam. D(2). gaf aan dat hij de opdracht stom vond, omdat hij moest tekenen en daar haalt 

hij toch nooit goede cijfers voor. Ik heb hem toen uitgelegd dat het tekenen dan wel het eindproduct 

bepaald, maar dat het cijfer in mijn ogen voor een groot deel beslist wordt aan de hand van 

groepswerk en werkhouding. Ik vroeg toen aan hem wat hij vond van de tekeningen van zijn 

groepsgenoten, waarop hij aangaf dat de tekeningen van R. en E. wel mooi waren. Ik vroeg toen aan 

D(2). wat hij eraan kon doen om ervoor te zorgen dat zijn tekening zo goed mogelijk kon aansluiten 

bij de tekeningen van R. en E.. Hij reageerde toen met de opmerking “door de tekening door hen te 

laten maken”, waarop ik aangaf dat hij daar misschien wel iets mee kon doen. Dit begreep D(2). niet, 

waarop ik aangaf dat D(2). aan R. of E. kon vragen of ze niet een beginnetje wilde maken voor D(2)., 

zodat hij daarna goed aan de slag kon gaan. R. reageerde meteen met de opmerking “dat hij wel een 

paar weggetjes voor D(2). wilde tekenen”, wat hij toen ook meteen ging doen. Toen ik een halfuur 

later weer uitgebreid ging kijken bij dit groepje had D(2). heel goed zitten tekenen, waar ik hem 

uitgebreid voor complimenteerde. 

3 december 2008 

R. besloot er wederom een bende van te maken, waarop hij weer mocht vegen. P. dacht R. erin te 

luizen door allemaal papiertjes uit de perforator te halen, maar R. was hem te snel af met als gevolg 

dat er nog meer bende op de grond lag. Zodoende mocht R. dus het hele lokaal gaan vegen, tot 

hilariteit van R. zelf, want nu hoefde hij tenminste niks aan wiskunde te doen. Ik heb toen ook even 

met R. zitten praten (persoonlijke leer- en actietheorie, daar is het weer) met de opmerking dat ik 

iets niet begreep, want hij ging liever een bende van het lokaal maken en vegen dan aan zijn 

huiswerk? R. gaf aan dat hij de opgaven over het tekenen van symmetrieassen en evenwijdige lijnen 

in vlakke figuren stom vond, waarop ik aangaf er samen eens naar te kijken. Ik vermoedde dat R. 

gewoon vast zat bij een opgave en daarom niet taakgericht aan de slag ging, dit bleek ook zo te zijn. 

Want toen ik eenmaal met hem ophaalde wat symmetrieassen waren (vouwlijnen, spiegellijnen) en 

evenwijdige lijnen (denk aan de rails voor een trein)  kon hij ze zo maken. 
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Bijlage 14: Samenvatting “Diepte- en oppervlakteleren”                      

Kaldeway, J. (2006). Diepte- en oppervlakteleren. VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 27, 23-28 

 

De diepte-/oppervlaktemetafoor is een aansprekend beeld dat vaak gebruikt wordt in betrekking tot 

leren. Het gaat om de tegenstelling tussen ‘domweg uit het hoofd leren’ versus inzichtmatig, met 

begrip leren. Door Jan Vermunt heeft dit binnen het Nederlands onderwijs een plaats gekregen als 

het verschil tussen een betekenisgerichte en een reproductiegerichte leerstijl. Het volgende 

voorbeeld zal deze tweedeling goed illustreren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

De formule voor het berekenen van de oppervlakte van een parallellogram is ‘o = l x h’. Leerlingen 

met een oppervlakkige benadering volstaan met het leren van deze formule. Leerlingen met een 

dieptebenadering zijn gericht op het begrijpen van de formule, zoals te zien is in bovenstaande 

figuren: door in gedachten het driehoekje links te verplaatsen naar rechts, ontstaat een rechthoek 

met hetzelfde oppervlak als die van het parallellogram. De diepteverwerker is bij twijfel, als hij bij 

een toets de exacte formule vergeten is, in staat de formule opnieuw af te leiden, terwijl de student 

met de oppervlakkige benadering zal blijven piekeren wat de formule nu precies was. 

 

Het contrast tussen diepte- en oppervlaktebenadering is een verschil tussen een betekenisgerichte 

en een reproductiegerichte benadering. De reproductiegerichte genadering is gericht op het 

memoriseren, terwijl de betekenisgerichte benadering juist verder kijkt dan de woorden of formules. 

Jan Vermunt heeft nog een derde leerstijl gevonden, de zogeheten toepassingsgerichte benadering, 

die niet zozeer gericht is op feitenkennis of op inzicht, maar eerder op de gebruikswaarde van de te 

bestuderen stof. Entwistle en Biggs vonden tenslotte nog een strategische benadering, gericht op het 

behalen van resultaten. Vermunt kwam daarentegen nog met de ongerichte benadering, onder 

andere gekenmerkt door twijfel over de te volgen studieaanpak. 

 

Betekenisgerichte studenten zijn gericht op kennisontwikkeling en scoren relatief hoog met 

uitspraken als: 

•  Mijn leservaringen geven aanleiding zelf informatie te gaan zoeken over een bepaald thema. 

• Ik probeer theorie in verband te brengen met mijn leservaringen. 

• Door te discussiëren met ervaren docenten in mijn stageschool ontwikkel ik mijn visie. 

Deze studenten geven blijk van intellectuele openheid. 

 

De reproductiegerichte studenten blijven meer staan bij het zoeken van praktische oplossingen, en 

zijn er relatief minder op gericht hun kennis en inzicht door studie of discussie te vergroten. Een 

typerende uitspraak voor deze groep is: 

• Leren lesgeven is vooral een kwestie van veel uitproberen in de praktijk. 
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Binnen de groep betekenisgerichte studenten is nog een tweedeling te maken: 

• Open-betekenisgerichte groep  Heeft meer zelfvertrouwen 

• Gesloten-betekenisgerichte groep Heeft behoefte aan oordeel van anderen 

 

Marton (1997) ontdekte naar aanleiding van een onderzoek onder Chinese studenten dat een 

tweedeling van betekenisgerichte en reproductiegerichte benadering niet feilloos is. Veel Chinese 

studenten waren oppervlakteleerders die veel energie staken in het memoriseren, maar wel degelijk 

ook inzicht in de stof hadden.  

Erasmus schreef dat het noodzakelijk was om noodzakelijk maar moeilijk te onthouden kennis kort 

en bondig op kaarten te noteren en aan de muren te hangen (mindmaps).  

Deze twee methoden spreken de splitsing tussen reproductiegericht en betekenisgericht leren tegen, 

want studenten kunnen beginnen met memoriseren maar komen later tot inzicht, of zoeken juist 

eerst het begrip en gaan dan memoriseren. 

 

Er zijn dan ook enkele bezwaren tegen de splitsing in betekenisgericht en reproductiegericht leren: 

• Door leerlingen of studenten in te delen in een betekenisgerichte of reproductiegerichte leerstijl  

   maken we een indeling van beter en slechter lerende leerlingen of studenten. Dit keer niet op basis 

   van intelligentie maar in termen van het leerproces. Dit is niet juist want de gemiddelde student  

   kiest de leerstijl die het beste bij hem of haar past. 

• Per vak kan een leerling of student een andere leerstijl kiezen. Bij wiskunde kan de betekenis- 

   gerichte leerstijl de keuze zijn, maar bij het vak natuurkunde kan het reproductiegericht zijn. 

   Over het algemeen zijn binnen de science-vakken eerst een reproductiegerichte leerstijl nodig 

   alvorens een betekenisgerichte leerstijl kan ontstaan (zogenaamde basiskennis is vereist), terwijl bij 

   taalkundige vakken de diepere benadering, waarin stof op een persoonlijke manier wordt verwerkt, 

   meteen te kunnen. 

 

Een docent moet zich dan ook de volgende vragen stellen: 

• Op welke leerstijl of combinatie van leerstijlen doet mijn vak met name een beroep? 

    Is de betekenisgerichte, de reproductiegerichte of de toepassingsgerichte leerstijl de hoofdmoot? 

• Wat doe ik met leerlingen die dan een afwijkende leerstijl hebben? 

    Als docent zijnde heb je dan twee opties, die beiden een valkuil in zich hebben: 

    • meegaan met de leerstijl van de leerling, want het hoeft niet altijd verstandig te zijn om deze  

       leerstijl te kiezen. Kunnen overschakelen naar een andere leerstijl is voor sommige vakken  

       vereist. 

    • de leerstijl van de leerling negeren, waardoor de leerling niet taakbewust aan het werk gaat. 

 

Er zijn een aantal manieren om zowel het lesgeven als het lesmateriaal geschikt te maken voor alle 

leerstijlen: 

• Levendige voorbeelden helpen toepassingsgerichte leerlingen op gang te komen, terwijl de 

  reproductie- en betekenisgerichte leerlingen de relatie met de praktijk zien. 

• Een heldere, droge uitleg is prettig voor reproductiegerichte leerlingen maar ook nuttig voor 

  toepassingsgerichte en betekenisgerichte leerlingen. 

• Interessante (speculatieve) verbanden leggen doet recht aan de betekenisgerichte leerlingen, 
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  maar helpt toepassingsgerichte en reproductiegerichte leerlingen ook om verder te kijken  

  dan hun neus lang is. 

  



Afstudeerproduct Bas Kraakman, 225749 – studiejaar 2008/2009 – opleiding Wiskunde 
133 

Bijlage 15: Overzicht leerstof Getal en Ruimte B(K) leerjaar 1    

Getal en Ruimte, 1 VMBO-B(K)1, editie 2003 

 

Hoofdstuk 1: Ruimtefiguren 

Welke theorie leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Bouwplaat / Uitslagen 

 Vlakken 

 Ribben 

 Hoekpunten 

 Ruimtelijke figuren: kubus, balk, cilinder, piramide, prisma, kegel, bol 

 De eigenschappen van elk ruimtelijk figuur wat betreft vlakken, ribben, hoekpunten 

 Vlakke figuren: vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek 

 Middelpunt 

 Diameter 

 Gebogen vlakken 

 Platte vlakken 

Welke vaardigheden leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Een bouwplaat, zowel in het echt als in gedachten, in elkaar zetten 

 Het aantal vlakken van een ruimtelijk figuur kunnen benoemen 

 Het aantal hoekpunten van een ruimtelijk figuur kunnen benoemen 

 Het aantal ribben van een ruimtelijk figuur kunnen benoemen 

 De eigenschappen van een ruimtelijk figuur gebruiken bij het tekenen ervan 

 Het verschil tussen twee ruimtelijke figuren kunnen benoemen 

 Het correct gebruiken van een passer om een cirkel te tekenen 

 Het herkennen van ruimtelijke figuren in tekeningen of foto’s. 

 

 

Hoofdstuk 2: Getallen en verhoudingen 

Welke theorie leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Decimale getallen 

 Breuken 

 Rekening 

 Aantal decimalen bij een getal 

 Decimale getallen afronden 

 Verhoudingstabel 

Welke vaardigheden leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Decimale getallen herkennen in realistische situaties 

 Decimale getallen optellen 

 Aan kunnen geven welk decimale getal groter is van twee gegeven decimale getallen 

 Meerdere decimale getallen op volgorde van klein naar groot en vice versa kunnen zetten 

 Decimale getallen bewerken zodat er meer decimalen komen staan 

 Breuken kunnen benoemen aan de hand van modellen 
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 Breuken optellen met behulp van de rekenmachine 

 Van breuken een decimaal getal maken met behulp van de rekenmachine 

 Breuken vermenigvuldigen met hele getallen met behulp van de rekenmachine  

 Een vooropgezette rekening correct invullen 

 Decimale getallen uit het hoofd afronden tot een bepaald aantal decimalen 

 Decimale getallen met de rekenmachine afronden tot een bepaald aantal decimalen 

 Een verhoudingstabel gebruiken, waarbij steeds eerst naar 1 teruggerekend wordt 

 

 

Hoofdstuk 3: Plaatsbepalen 

Welke theorie leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Assenstelsel 

 Oorsprong 

 Horizontale as 

 Verticale as 

 Roosterpunt 

 De term “verbinden” ( een lijnstuk tussen twee punten tekenen) 

Welke vaardigheden leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Een plattegrond kunnen lezen 

 Een landkaart kunnen lezen 

 De vakken van een landkaart correct benoemen 

 De punten van een assenstelsel correct benoemen 

 Twee of meerdere punten kunnen verbinden binnen een assenstelsel 

 

 

Hoofdstuk 4: Tabel en grafiek 

Welke theorie leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Regelmaat 

 Tabel 

 Grafiek 

 Kreukellijn 

Welke vaardigheden leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Regelmaat in een tabel ontdekken 

 Regelmaat van een tabel gebruiken om deze verder in te vullen 

 Tabellen met een startgetal verder invullen 

 Een tabel invullen aan de hand van een verhaal (zonder expliciet een formule te krijgen) 

 De punten van een tabel in een grafiek tekenen en verbinden 

 Een assenstelsel compleet opmaken (namen assen, naam grafiek, getallen) 

 Een punt kunnen aflezen uit de grafiek 

 Een kreukellijn kunnen gebruiken 

 Een bestaande tabel kunnen aanpassen 

 Het snijpunt van twee grafieken kunnen interpreteren 
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Hoofdstuk 5: Hoeken 

Welke theorie leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Horizontaal 

 Verticaal 

 Loodrecht 

 Rechte hoeken 

 Evenwijdig 

 Hoekmeter 

 Hoek meten 

 Symbool voor het woord ‘hoek’ 

 Kijklijnen 

 Kijkhoeken 

Welke vaardigheden leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Een horizontale of verticale lijn kunnen tekenen 

 Een rechte hoek kunnen tekenen met behulp van de geodriehoek 

 Een hoek kunnen controleren of deze recht is met behulp van een geodriehoek 

 Een evenwijdige lijn kunnen tekenen met behulp van een geodriehoek 

 Een loodrechte lijn kunnen tekenen met behulp van een geodriehoek 

 Kunnen controleren of een lijn evenwijdig loopt met behulp van een geodriehoek 

 Een rechte hoek kunnen berekenen 

 Een hoek kunnen berekenen aan de hand van de hoek van een cirkel (360°) 

 Hoeken kunnen inschatten qua grootte 

 Hoeken kunnen vergelijken en op volgorde van grootte zetten 

 De juiste notatie voor het weergeven van de grootte van een hoek kunnen gebruiken 

 Hoeken kunnen meten met een hoekmeter 

 Hoeken kunnen tekenen met behulp van de hoekmeter 

 Kijklijnen in een contextrijke situatie kunnen tekenen 

 Kijkhoek die kijklijnen maken kunnen meten 

 

 

Hoofdstuk 6: Woordformules 

Welke theorie leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Woordformule 

 Snijpunt 

 Nulpunt 

Welke vaardigheden leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Getallen in een woordformule invullen om deze compleet te maken 

 Berekeningen uitvoeren met woordformules 

 Tabellen invullen aan de hand van woordformules 

 Het snijpunt van twee of meerdere grafieken interpreteren 
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 Grafieken met elkaar vergelijken in contextrijke situaties 

 Woordformules aanpassen 

 Situaties van formules op een handige manier uitrekenen met behulp van de rekenmachine 
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Getal en Ruimte, 1 VMBO-B(K)2, editie 2003 

Getal en Ruimte, 1 VMBO-B(K)2, editie 2003 

 

 

Hoofdstuk 8: Formules maken 

Welke theorie leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Stijgend(e grafiek) 

 Dalend(e grafiek) 

 Constant(e grafiek) 

 Periode 

 Periodieke grafiek 

 Begingetal 

 Stijggetal 

 Daalgetal 

 Opbouw van een lineaire grafiek 

 Stijggetal en daalgetal berekenen 

Welke vaardigheden leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Aan kunnen geven of een gedeelte van een grafiek stijgt, daalt of constant blijft 

 Een periode in een grafiek kunnen benoemen 

 Een periodieke grafiek kunnen verlengen 

 Het begingetal aan de hand van een grafiek kunnen benoemen 

 Het stijg- of daalgetal kunnen benoemen aan de hand van een grafiek 

 Een begin-, stijg- of daalgetal kunnen interpreteren in een realistische situatie 

 Een formule kunnen opstellen aan de hand van een lineaire grafiek 

Hoofdstuk 7: Negatieve getallen 

Welke theorie leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Tekort 

 Tegoed 

 Positief getal 

 Negatief getal 

 Getallenlijn 

 Assenstelsel met negatieve getallen 

Welke vaardigheden leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Een bankafschrift invullen 

 Een thermometer correct aflezen 

 Aangeven of een getal positief dan wel negatief is 

 Optellen van positieve en negatieve getallen met een getallenlijn 

 Aftrekken van positieve en negatieve getallen met een getallenlijn 

 Optellen van positieve en negatieve getallen met een rekenmachine 

 Aftrekken van positieve en negatieve getallen met een rekenmachine 

 Punten met zowel positieve als negatieve coördinaten in een assenstelsel tekenen 
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 Het stijg- of daalgetal kunnen berekenen aan de hand van een lineaire grafiek 

 Het nulpunt van een grafiek vinden door middel van verlengen van de grafiek 

 Het nulpunt van een grafiek vinden door middel van de formule i.c.m. de grafiek 

 

 

Hoofdstuk 9: Symmetrie 

Welke theorie leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Vouwsymmetrie 

 Symmetrie-as 

 Spiegelbeeld 

 Spiegelen 

 Spiegelas 

 Schuifsymmetrie 

 Patroon 

 Draaisymmetrie 

 Draaihoek 

Welke vaardigheden leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Aangeven of een figuur vouwsymmetrisch is met behulp van een spiegeltje 

 Aangeven waar de symmetrie-assen in een figuur lopen 

 Het spiegelbeeld van een symmetrisch figuur tekenen met behulp van een spiegeltje 

 Het spiegelbeeld van een symmetrisch figuur tekenen zonder spiegeltje 

 Aangeven of een figuur schuifsymmetrisch is 

 Het patroon van een schuifsymmetrisch figuur aangeven 

 Een schuifsymmetrisch figuur verlengen 

 Aangeven of een figuur draaisymmetrisch is 

 De draaihoek van een draaisymmetrisch figuur kunnen berekenen 

 

 

Hoofdstuk 10: Verwerken van informatie 

Welke theorie leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Graaf 

 Punten 

 Verbindingen 

 Pijl 

 Stroomschema (bijzondere graaf) 

 Stamboom (bijzondere graaf) 

Welke vaardigheden leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Informatie halen uit tekens en borden 

 Een graaf kunnen lezen 

 Een graaf kunnen tekenen aan de hand van een afbeelding 

 Het aantal punten en verbindingen in een graaf kunnen aangeven 

 Een afstandentabel aan de hand van een graaf kunnen invullen 
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 Een graaf van buslijnen kunnen lezen 

 Een stroomschema kunnen lezen en gebruiken 

 Een stamboom kunnen lezen 

 

 

Hoofdstuk 11: Ruimtelijk tekenen en kijken 

Welke theorie leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Bovenaanzicht 

 Vooraanzicht 

 Zij-aanzicht 

 Tekenen van een kubus met diepte 

 Tekenen van een balk met diepte 

 Horizon 

 Verdwijnpunt 

 Tekening in perspectief 

Welke vaardigheden leren de leerlingen in het hoofdstuk? 

 Benoemen welke aanzichten zij wel of niet zien in foto’s en illustraties 

 Aangeven uit hoeveel kubussen een bouwwerk gebouwd is 

 Aanzichten tekenen van bouwwerken bestaande uit kubussen 

 Afmetingen lezen uit verschillende aanzichten 

 Een kubus op de juiste manier met diepte tekenen 

 Een balk op de juiste manier met diepte tekenen 

 Het verdwijnpunt in een foto of illustratie vinden en aangeven 

 De horizon in een foto of illustratie vinden en aangeven 

 Aangeven wat er niet klopt aan bepaalde tekeningen (à la Escher) 
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Bijlage 16: Verantwoording opdrachten binnen de lesbrief                     

WERKKAART 1: Het ontwerpen van een brug 

1. Ga naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(bouwwerk) of gebruik de zoekfunctie van 
Wikipedia om naar deze pagina te gaan. Bekijk de verschillende bruggen en geef aan welke jou 
het meeste aanspreken. 
Doel: Ik wil met een opdracht beginnen die iedere leerling goed kan maken. Ik had eerst 

bedacht om te beginnen met foto’s van bruggen in Alkmaar, maar toen besefte ik 
dat er een grote kans is dat er voor iedere leerling wel een brug in voor kan komen 
waarvan ze de naam niet weten of zelfs niet eens herkennen. Ik heb daarom 
gekozen voor bruggen die ze waarschijnlijk allemaal niet kennen, maar dat ze 
moeten aangeven wat ze wel of niet mooi vinden. 

Leerproces: Leren tijdens spontane activiteit 
2. Bespreek jouw keuzes met de andere leerlingen in jouw groepje. Schrijf hieronder enkele 
redenen op waarom jullie een brug gekozen hebben. 
Doel: Met deze opdracht wil ik bereiken dat leerlingen de dialoog met elkaar aangaan om 

zo inzicht te krijgen in de motivaties van anderen. Een belangrijk doel wat 
hierachter schuilt is dat leerlingen ook te maken krijgen met tegengestelde 
meningen en daar dus niet over in discussie gaan. Vandaar dat de vraagstelling ook 
alleen gericht is op de redenen waarom een brug gekozen is. 

Leerproces: Leren leren 
3. Een architect is gevraagd om een brug te ontwerpen over een 7 meter brede sloot in Utrecht. 
Hij heeft het volgende ontwerp gemaakt. Vind jij dit ontwerp passen bij de omgeving? Geef aan 
waarom wel/niet. 
Doel: Deze brug kwam ik tegen via het zoeken met Google, wat voor mij meteen een 

mooie opgave zou betekenen. Wat zou een reden kunnen zijn om juist deze brug te 
plaatsen in deze omgeving? Ik verwacht niet dat leerlingen met antwoorden 
komen zoals de echte architecten dat zouden doen, maar dat ze wederom wel 
kunnen verwoorden waarom ze dit niet mooi vinden. Een leuk discussiepunt zou 
zijn of de brug ook daadwerkelijk rood zal worden of dat het puur om de vorm gaat 
in deze afbeelding. 

Leerproces: Leren tijdens spontane activiteit 
4. Probeer zelf hieronder een brug te schetsen bij deze situatie. Geef hieronder aan waarom je 
deze keuze hebt gemaakt. 
Doel: In deze opgave gaan de leerlingen wederom nadenken wat zij wel of niet mooi 

vinden in een bepaalde situatie. Deze opgave is een soort afsluitende opgave van 
de inleiding waarin de leerlingen steeds naar bruggen kijken en nu zelf aan de 
ontwikkelkant van een brug zit. Voor welke vervoersmiddelen is de brug bedoeld, 
welke kleur ga je het geven, welk materiaal zal je gebruiken? Deze vragen stel ik 
niet expliciet, maar de leerling zal er stiekem wel over nadenken.  

Leerproces: Leren tijdens spontane activiteit 
5. Hieronder zie je een foto van een brug. Meneer Kraakman beweert dat hij een vierkant, een 
rechthoek, een balk en een piramide ziet. Kan jij deze ook allemaal vinden? Kleur deze figuren in 
de foto hierboven! 
Doel: Met deze opgave wil ik een eerste sprong maken naar het hoofdonderwerp van 

deze lessenserie, namelijk wiskundige figuren (en dan vooral enkele vlakke 
figuren). De leerlingen moeten voor zichzelf ophalen hoe de genoemde figuren er 
ook al weer uit zien en zien dat deze figuren voorkomen in de Tower Bridge te 
Londen.  

Leerproces: Memoriseren 
6. In de verschillende bruggen op Wikipedia vind je meerdere vlakke figuren en ruimtefiguren. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(bouwwerk)
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Geef hieronder aan welke figuren jij allemaal ziet. 
Doel: Nadat de leerlingen al enkele vlakke en ruimtefiguren hebben ontdekt binnen één 

brug gaan ze nu naar andere bruggen kijken om te zien welke figuren ze nog meer 
kunnen ontdekken. Ze maken wederom gebruik van Wikipedia en kunnen daar 
desnoods de namen van andere vlakke en ruimtefiguren opzoeken. Het doel van 
deze opgave is wederom wiskundige kennis oproepen in een betekenisvolle 
situatie. 

Leerproces: Memoriseren 
7. Bekijk de getekende bruggen van jouw groepsgenoten bij opdracht 4, geef aan welke vlakke en 
ruimtefiguren jij hierin herkent! 
Doel: Deze opgave is een afsluitende vraag van het tweede blok van deze inleiding. 

Nadat de leerlingen eerst naar bestaande bruggen hebben gekeken en even in de 
rol van architect hebben gezeten zijn we vervolgens kort gaan kijken naar vlakke en 
ruimtefiguren in bruggen. In deze opdracht gaan de leerlingen kijken naar de door 
henzelf getekende bruggen en zullen zeer waarschijnlijk zien dat zij ook zelf 
stiekem gebruik gemaakt hebben van verschillende wiskundige figuren. 

Leerproces: Memoriseren 
8. Je ziet dat wiskundige kennis dus vereist is bij het ontwerpen en bouwen van een brug. 
Hieronder staan enkele zinnen. Zet achter de zinnen ja of nee als jij vindt dat wiskundige kennis 
erbij nodig is. 
Doel: Deze opgave is erin gekomen nadat ik de eerste versie van deze lesbrief aan 

collega’s heb laten zien. Er kwam een opmerking dat er slechts eenzijdig naar de 
wiskundige kant bij het ontwerpen van een brug naar voren kwam. Door middel 
van deze ja/nee-vragen  wil ik laten zien dat er op meerdere manieren naar het 
ontwerpen van bruggen gekeken kan worden. Ik heb echter ook bewust bepaalde 
kanten weggelaten, omdat bijvoorbeeld het werken met krachten een onderwerp 
in het tweede jaar is bij natuur-/scheikunde en te uitgebreid is om even aan bod te 
laten komen in dit themaproject.  

Leerproces: Verwerven van feitenkennis 
9. Schrijf in onderstaand woordenweb de belangrijkste wiskundige en technische begrippen op 
waar je de afgelopen les mee gewerkt hebt. Dat kunnen er meer dan 7 zijn. 
Doel: Deze vraag zit standaard in de lesbrieven van de Werkmaatschappij BV en is in mijn 

ogen een prima afsluiting om leerlingen kort te laten kijken naar datgene waar zij 
de afgelopen les mee bezig zijn geweest. In feite zal ieder woordweb aan het eind 
van een werkkaart een korte samenvatting zijn van de kennis en vaardigheden 
waar de leerlingen mee bezig zijn geweest. 

Leerproces: Leren leren 

 

WERKKAART 2: Vlakke figuren: Driehoek 

1. Schrijf hieronder de vlakke figuren op die jij kent. 
Doel: Met deze opgave wil ik de voorkennis van de leerlingen activeren, vooral bij klas 1F 

zal dit geen probleem zijn aangezien de eerste lessen wiskunde achter elkaar 
gegeven worden (roosterwijzigingen voorbehouden). In de eerste werkkaart zijn de 
vlakke figuren ook al langs gekomen dus ik verwacht dat dit wel gaat lukken. De 
plaatjes van Donald Duck en een pen die naast de opgave staan zijn bewust 
neergezet, omdat de niet-wiskundige definitie van een vlak figuur  de volgende is: 
een tweedimensionaal figuur die plat is. Hoewel deze definitie in mijn ogen triviaal 
is geeft het wel iets aan wat voor mij de reden is om de plaatjes toe te voegen. 
Hoewel Donald Duck een echt figuur moet voorstellen is het tweedimensionaal 
getekend en zodoende een vlak figuur. Ik wil hiermee aangeven dat ik als docent 
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zijnde verder wil kijken dan alleen de associatie die ik als docent heb bij het begrip 
‘vlak figuur’ en dat ik probeer inzicht te hebben in hoe de leerling mogelijk naar het 
begrip ‘vlak figuur’ kan kijken. 

Leerproces: Memoriseren 
2. Teken op het lege blaadje een willekeurige driehoek. 
Doel: Deze opgave is de start van een vijftal vragen die met elkaar in verband staan. 

De essentie van deze vragen is dat de leerlingen zelf gaan ontdekken hoeveel 
graden er totaal in een driehoek zitten. De start van de reeks is dan ook dat 
leerlingen zelf een driehoek gaan tekenen. Hierbij gebruiken de leerlingen stiekem 
de regel dat er louter rechte lijnen gebruikt mogen worden, terwijl iedere leerling 
een andere driehoek tekent (op een aantal slimmeriken na die hun geodriehoek 
gaan overtrekken).  

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
3. Meet de hoeken van de driehoek op: /  1 =       /  2 =        /  3 =  
Doel: De leerlingen herhalen voor zichzelf of met elkaar hoe zij hoeken moeten meten 

met een geodriehoek. Aangezien ik hierbij problemen verwacht voor sommige 
leerlingen heb ik een speciale vaardigheidskaart hierbij gemaakt over het meten 
van hoeken met een geodriehoek. In een drietal stappen kunnen de leerlingen 
opfrissen hoe het meten met een geodriehoek ook alweer moest. Deze 
vaardigheidskaart is losjes gebaseerd op de manier waarop de methode Netwerk 
het meten van hoeken met de geodriehoek uitlegt. 

Leerproces: Vorming van automatismen 
4. Kleur de hoeken van jouw driehoek zoals in het figuur hiernaast. Knip de driehoek vervolgens 
uit en scheur de hoeken uit. Leg ze tegen elkaar en plak ze hieronder. 
Doel: Deze opdracht komt voort uit de methode Getal en Ruimte en deze heb ik het 

afgelopen jaar bij al mijn klassen uitgevoerd. Ik heb hem wel lichtjes aangepast 
want ik laat de leerlingen stippen zetten in de hoeken omdat ik toentertijd merkte 
dat dit problemen kon opleveren bij de leerlingen. Het knippen en plakken vonden 
de leerlingen toentertijd een leuke afwisseling tijdens de les en laat ik er daarom 
ook zeker in zitten. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
5. Meet de hoek op die de drie hoeken samen vormen, hoeveel graden is deze hoek volgens jou? 
Doel: De leerlingen hebben ieder hun eigen driehoek in stukken geknipt en de hoeken 

naast elkaar gelegd. Ze gaan nu de totale hoek meten en ze zullen ontdekken dat 
het aantal graden rond de 180 zal komen te liggen. Ik weet uit ervaring dat dit niet 
precies eruit komt omdat leerlingen scheef knippen, de hoeken scheef naast elkaar 
hebben gelegd etc.. Ik heb toentertijd bij mijn klassen steeds op het bord 
opgeschreven wat de leerlingen dachten dat eruit kwam en eigenlijk komt het 
uiteindelijk altijd net onder de 180° te liggen. Vooral de opmerking van leerlingen 
‘dat het eigenlijk moeilijk te meten is omdat de geodriehoek maar tot 170° gaat’ 
geeft een mooie insteek om de leerlingen zelf te laten inzien hoe je uiteindelijk op 
180° gaat komen.  

Leerproces: Vorming van automatismen 
6. Bespreek jouw uitkomsten met jouw groepsgenoten, hebben jullie allemaal hetzelfde? 
Doel: In deze opgave gaan de leerlingen dus eerst binnen hun groepje bespreken hoeveel 

graden zij denken dat er totaal in een driehoek zit. Ik geef binnen deze werkkaarten 
niet expliciet de rol van de docent aan, maar in mijn ogen zou na deze opgave een 
geschikt moment zijn voor de docent om even de regie in handen te nemen om 
zeker te weten dat alle leerlingen op de 180° komen. Het feit dat leerlingen hun 
antwoord met elkaar bespreken is in mijn ogen ook waardevol omdat leerlingen 
elkaar laten zien hoe zij aan hun antwoord gekomen zijn en leerlingen zodoende 
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elkaars vaardigheden met het meten van hoeken met de geodriehoeken zullen 
beoordelen en desnoods verbeteren. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
7. Bereken /  C. 
Doel: De leerlingen hebben zojuist ontdekt dat het totaal aantal graden van een driehoek 

180° is. In de komende opgaven gaan ze daar gebruik van maken als de 
verschillende soorten driehoeken voorbij komen. Ik ga niet expliciet de namen van 
deze driehoeken benoemen (gewone driehoek, symmetrische driehoek, 
rechthoekige driehoek) maar ik laat ze wel allemaal voorbij komen. Ook bij deze 
opgave is het in mijn ogen raadzaam als de docent de regie neemt om de leerlingen 
zodoende de juiste schrijfwijze aan te leren. 

Leerproces: Vorming van automatismen 
8. Wat voor hoek is /  E ook alweer? 
Doel: Bij deze vraag wil ik de voorkennis van de leerlingen weer activeren door naar het 

teken van de rechte hoek te verwijzen. De leerlingen hebben dit al gedurende het 
lopende schooljaar geleerd en zouden dit moeten herkennen. De term loodrecht 
heb ik bewust laten varen, maar zou eventueel door de docent gebruikt kunnen 
worden als een groep leerlingen er niet uitkomt.  

Leerproces: Memoriseren 
9. Hoeveel graden is zo’n hoek? 
Doel: Ook deze vraag is puur het activeren van voorkennis, de leerlingen dienen voor 

deze vraag en de komende werkkaart over vierkanten en parallellogrammen te 
weten hoeveel graden een rechte hoek is. 

Leerproces: Memoriseren 
10. Bereken /  D. 
Doel: Nadat de leerlingen voor zichzelf weer hebben herhaald wat een rechte hoek is en 

dat deze 90° is kunnen ze daar gebruik van maken bij het berekenen van een hoek 
in een rechthoekige driehoek. Wederom wordt de naam van deze driehoek niet 
expliciet genoemd. In mijn ogen zou dit wel kunnen, maar dan zouden de opgaven 
hierover ook uitgebreid moeten worden. Aangezien het vooral mijn doel is om de 
leerlingen te laten inzien dat een driehoek totaal 180° heeft kunnen deze 
opdrachten louter als korte vingeroefeningen gezien worden. Een korte verkenning 
van wat volgend jaar verder uitgebreid gaat worden. 

Leerproces: Vorming van automatismen 
11. Is het mogelijk dat een driehoek twee dezelfde hoeken heeft? Zo ja, teken hieronder eens een 
voorbeeld van zo’n driehoek! 
Doel: In deze opgave gaan leerlingen zelf nadenken of het mogelijk is dat een driehoek 

twee dezelfde hoeken kan hebben. Omdat zij ook een driehoek moeten tekenen 
heb ik wederom een vaardigheidskaart gemaakt over het tekenen van hoeken met 
een geodriehoek. Deze vaardigheidskaart kunnen zij eventueel gebruiken mochten 
ze problemen hebben met het tekenen van hoeken. In deze opdracht gaan ze 
eigenlijk zelf een symmetrische driehoek tekenen, wederom zonder expliciet deze 
benaming te gebruiken. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
12. Is de bovenstaande driehoek dubbel te vouwen? Je mag ook een spiegeltje gebruiken om dit 
te controleren! 
Doel: Met deze opgave wil ik hinten naar de naam van de driehoek, zonder dat dit het 

doel van de opgave is. De leerlingen die dit themaproject uitvoeren hebben net 
hoofdstuk 9 van de methode getal en Ruimte afgerond en hebben zodoende het 
onderwerp symmetrie als het goed is redelijk goed in hun hoofd zitten. Het vinden 
van vouwlijnen zou dan ook geen probleem voor hen moeten zijn. In de methode 
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maken ze gebruik van spiegeltjes, vandaar dat ik ook in deze vraag daarnaar verwijs 
als eventueel hulpmiddel. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
13. De figuren die hieronder staan hebben ook allemaal vouwlijnen of spiegellijnen. Teken deze! 
Doel: Deze opgave zou rechtstreeks in de methode gestaan kunnen hebben, dit is puur 

een vingeroefening om het vinden van vouwlijnen of spiegellijnen weer te 
herhalen. Ik heb expres het woord spiegellijnen erbij gezet aangezien ik de 
leerlingen in de voorgaande opgave eraan herinnert heb dat het mogelijk is om een 
spiegeltje te gebruiken. Verder gebruikt de methode ook deze twee begrippen, 
waardoor dit niet als vreemd over moet komen voor de leerlingen. 

Leerproces: Memoriseren, vorming van automatismen 
14. Weet jij een ander woord voor vouwlijnen of spiegellijnen? 
Doel: Nadat ik de leerlingen heb laten werken met vouwlijnen en spiegellijnen is het tijd 

om naar het algemene woord voor deze woorden te vragen. Aangezien de 
leerlingen dit hoofdstuk net hebben gehad verwacht ik dat zij nog wel weten dat 
dit symmetrieas moet zijn. In het lokaal kan de docent ook verwijzen naar de 
aanwezige posters aangezien we twee posters hebben hangen over symmetrie. 

Leerproces: Memoriseren 
15. Hoe noem je figuren die vouwlijnen of spiegellijnen hebben ook alweer? 
Doel: Deze opgave gaat verder op de voorgaande vraag, dit is puur voorkennis activeren. 

In de volgende werkkaart gaan de leerlingen nog iets verder met symmetrie, terwijl 
het voor deze werkkaart tevens de afsluitende opgave is. 

Leerproces: Memoriseren 
16. Schrijf in onderstaand woordenweb de belangrijkste wiskundige en technische begrippen op 
waar je de afgelopen les mee gewerkt hebt. Dat  kunnen er meer dan 7 zijn. 
Doel: Deze vraag zit standaard in de lesbrieven van de Werkmaatschappij BV en is in mijn 

ogen een prima afsluiting om leerlingen kort te laten kijken naar datgene waar zij 
de afgelopen les mee bezig zijn geweest. In feite zal ieder woordweb aan het eind 
van een werkkaart een korte samenvatting zijn van de kennis en vaardigheden 
waar de leerlingen mee bezig zijn geweest. 

Leerproces: Leren leren 

 

WERKKAART 3: Vlakke figuren: Vierkant en Parallellogram 

1. Teken hieronder een vierkant met zijden van 4 centimeter. Noem de hoeken met de klok mee 
A, B, C en D. 
Doel: In deze opgave vallen de leerlingen eigenlijk meteen met hun neus in de boter. Ze 

moeten de eigenschappen van een vierkant (vier rechte hoeken, alle zijden even 
lang) gebruiken om een vierkant te tekenen. De lengte van 4 centimeter heb ik 
gegeven omdat ik dan zeker weet dat het getekende vierkant groot en duidelijk 
genoeg is voor de volgende opgaven. Het benoemen van de hoeken heb ik niet 
volgens de officiële regels gedaan, maar ik zorg er met de zinsnede ‘noem de 
hoeken met de klok mee’ wel voor dat de diagonalen in de komende opgaven ook 
kloppen met de benaming die ik ervoor geef. 

Leerproces: Memoriseren, vorming van automatismen 
2. Heeft een vierkant één of meerdere symmetrieassen? Zo ja, teken deze in het vierkant die je 
hierboven getekend hebt. 
Doel: In deze opgave wordt de opgeroepen kennis en vaardigheden van de vorige 

werkkaart weer erbij gehaald. Zodoende doen de leerlingen ook daadwerkelijk iets 
met de kennis van de vorige werkkaart. Het gebruik van het woord symmetrieas is 
ook mogelijk omdat de leerlingen als het goed deze zelf ook benoemd hebben in 
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opgave 14 van de voorgaande werkkaart. 
Leerproces: Memoriseren, vorming van automatismen 
3. Hoeveel graden zitten er totaal in een vierkant denk je? __________  
Kan je aangeven hoe je daar aan gekomen bent? 
Doel: De bedoeling van deze opgave is om de leerling te laten oriënteren op het totaal 

aantal opgaven van een vierhoek. Ik verwacht dat, als de leerlingen het aantal al 
weten, zij dit op twee manieren kunnen verklaren: de eerste manier is aan de hand 
van vier rechte hoeken, de tweede manier is aan de hand van twee driehoeken die 
te vormen zijn binnen een driehoek. Ik ga in deze opgave er vanuit dat de 
leerlingen in eerste instantie alleen de rechte hoeken zullen gebruiken. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
4. Teken in je vierkant van opdracht 1 een rechte lijn van A naar C.  
Doel: In deze opgave laat ik leerlingen een diagonaal tekenen zodat ik een voorzetje kan 

geven om aan te geven hoeveel graden er in een vierkant zitten aan de hand van 
de kennis die zij hebben opgedaan over driehoeken in de voorgaande werkkaart. 

Leerproces: Memoriseren, vormen van automatismen 
5. Hoeveel graden denk je dat er nu totaal in een vierkant zitten? ________ 
 Kan je aangeven hoe je daar aan gekomen bent? 
Doel: De leerlingen hebben in de voorgaande werkkaart geleerd dat er 180° zit in een 

driehoek. Als het goed is zien zij door het tekenen van een diagonaal twee 
driehoeken ingesloten zitten bij het vierkant, waardoor ze normaliter wel in staat 
zouden moeten zijn om te bedenken dat er dan 2x180°=360° in een vierkant zou 
moeten zitten. Ik kies in deze reeks opgaven dus bewust voor de centrale rol van 
een driehoek voor het bepalen van het totaal aantal graden binnen een vierkant. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
6. Pak het vierkant in gedachten eens vast aan de verticale zijden en rek deze uit. Wat voor figuur 
krijg je nu? 
Doel: Deze speelse opdracht is vooral bedoeld om niet de link tussen een vierkant en een 

rechthoek voor te kauwen. De leerlingen zien zo dat een vierkant eigenlijk een 
special soort rechthoek is, zonder dat dit expliciet aangegeven wordt. 

Leerproces: Leren tijdens spontane activiteit 
7. Omcirkel het juiste antwoord: 
 Een vierkant en een rechthoek hebben elk in totaal 90° / 180° / 360°. 
Doel: Als de leerlingen de voorgaande opdracht goed hebben uitgevoerd zullen ze 

waarschijnlijk ook kunnen bedenken dat er niets veranderd aan het totaal aantal 
graden van het figuur. Desnoods zouden ze een rechthoek kunnen maken en door 
middel van het tekenen van een diagonaal zien ze wederom dat er totaal 360° in 
het figuur zit. Ik had bij deze vraag de gedachte om de vraagstelling breder te 
trekken door te stellen dat ‘een vierhoek heeft altijd in totaal …°’, maar omdat de 
naam vierhoek vreemd over kan komen en de vraag dat het voor elke vierhoek zal 
gelden heeft mij overtuigd dat deze vraag niet op dit niveau thuis hoort. De 
leerlingen zullen intuïtief wel denken dat het zo is, maar de werkelijke reden ervoor 
zullen ze niet begrijpen. Ik heb daarom de vraag teruggebracht tot de betrokken 
figuren: vierkant en rechthoek.   

Leerproces: Verwerven van feitenkennis 
8. Leg met rietjes en een stukje touw een rechthoek van 8 centimeterbij 5 centimeter. Doe dat 
zoals het figuur hieronder. Het touw loopt dus door de rietjes! 
Doel: Nadat ik de stap heb gemaakt van driehoek via vierkant naar rechthoeken wil ik in 

deze en de volgende opgave nog een stap verder gaan naar parallellogrammen. In 
deze opgave wordt dan ook de basis gelegd hiervoor. Deze opgave heb ik 
overgenomen uit de methode Getal en Ruimte (editie 2007) en ik vind het wel een 
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mooie manier om aan te geven dat een parallellogram voort kan komen uit een 
rechthoek. 

Leerproces: Leren tijdens spontane activiteit 
9. Verschuif nu de rietjes zodat het figuur hieronder ontstaat. 
Doel: Door de rietjes zo te verschuiven ontstaat een parallellogram. De leerlingen zien zo 

dat een parallellogram dus voort kan komen als je een rechthoek gaat verschuiven. 
Leerproces: Leren tijdens spontane activiteit 
10. Beantwoord de volgende vragen, streep door wat niet klopt! 
  - een parallellogram is vouwsymmetrisch    ja / nee 
  - een parallellogram is draaisymmetrisch    ja / nee 
  - overstaande zijden van een parallellogram zijn even lang               ja / nee 
  - overstaande zijden van een parallellogram zijn evenwijdig               ja / nee 
Doel: De leerlingen gaan enkele begrippen, die in hun voorkennis behoort te zitten, 

gebruiken om de parallellogram van opgave 9 te onderzoeken. Zodoende zullen zij 
als het goed is zelf al enkele eigenschappen van een parallellogram ontdekken. Ik 
heb wel mijn twijfels of het begrip van ‘overstaande zijden’ al bekend is bij de 
leerlingen, maar dit zal ik na het uitvoeren van dit project wel te horen krijgen van 
de docent en mogelijk de leerlingen zelf. Het begrip evenwijdig moet wel al bekend 
zijn bij de leerlingen. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
11. Bespreek met je groepsgenoten de antwoorden van vraag 10. Hebben jullie allemaal 
hetzelfde? Weten jullie nog wat al die verschillende begrippen betekenen? Geef hieronder jullie 
omschrijving ervan. 
Doel: De leerlingen gaan in gesprek met elkaar om de kenmerken van een parallellogram 

duidelijk in beeld te krijgen. Doordat de leerlingen in gesprek gaan met elkaar, en 
vooral als er vragen zijn waar verschillende antwoorden zijn, moeten ze kunnen 
verwoorden hoe zij een vraag beantwoordt hebben. Ze moeten dus kunnen 
verwoorden wat zij onder de verschillende begrippen ontstaan. Hierdoor ontstaat 
er een definitie van de woorden die de leerlingen zelf bedenken en gebruiken, een 
definitie die voor de leerlingen dus krachtiger is dan de definitie die er in de 
methode te vinden is. In deze vraag wil ik dus een dialoog over het individuele 
invulling van wiskundige begrippen oproepen. 

Leerproces: Memoriseren, leren leren 
12. De parallellogram hieronder kan je met één diagonaal in twee driehoeken verdelen, laat dat 
zien! 
Doel: In deze opgave laat ik leerlingen een diagonaal tekenen zodat ik een voorzetje kan 

geven om aan te geven hoeveel graden er in een parallellogram zitten aan de hand 
van de kennis die zij hebben opgedaan over driehoeken in de voorgaande 
werkkaart. 

Leerproces: Memoriseren, vorming van automatismen 
13. Hoeveel graden zal een parallellogram totaal hebben denk je? ________ 
Kan je aangeven hoe je daar aan gekomen bent? 
Doel: De leerlingen hebben in de voorgaande werkkaart geleerd dat er 180° zit in een 

driehoek. Als het goed is zien zij door het tekenen van een diagonaal twee 
driehoeken ingesloten zitten bij de parallellogram, waardoor ze normaliter wel in 
staat zouden moeten zijn om te bedenken dat er dan 2x180°=360° in een 
parallellogram zou moeten zitten. Ik kies in deze reeks opgaven dus bewust voor de 
centrale rol van een driehoek voor het bepalen van het totaal aantal graden binnen 
een parallellogram. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
14. Schrijf in onderstaand woordenweb de belangrijkste wiskundige en technische begrippen op 
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waar je de afgelopen les mee gewerkt hebt. Dat kunnen er meer dan 7 zijn. 
Doel: Deze vraag zit standaard in de lesbrieven van de Werkmaatschappij BV en is in mijn 

ogen een prima afsluiting om leerlingen kort te laten kijken naar datgene waar zij 
de afgelopen les mee bezig zijn geweest. In feite zal ieder woordweb aan het eind 
van een werkkaart een korte samenvatting zijn van de kennis en vaardigheden 
waar de leerlingen mee bezig zijn geweest. 

Leerproces: Leren leren 

 

 

 

WERKKAART 4: Vlakke figuren: Cirkel 

1. Zal er een brug bestaan waarin een hele cirkel te vinden is? _________ 
 Geef hieronder aan waarom je deze keuze hebt gemaakt. 
Doel: Deze opgave is oriënterend van aard: is het mogelijk dat er een hele cirkel in een 

brug zit. Ik ben mij er terdege van bewust dat deze vraag nogal tegenstrijdige 
reacties kan geven. De meeste bruggen bestaan uit halve cirkels of halve ovalen en 
dan zal het antwoord ‘nee’ zijn. Aan de andere kant kan een brug als versiering één 
of meerdere cirkels bevatten en dan is het antwoord dus ‘ja’. De reden dat ik deze 
vraag toch laat staan is dan ook juist dat dit verschil van kijken naar de vraag enig 
inzicht geeft. 

Leerproces: Leren tijdens spontane activiteit 
2. Bekijk je antwoord bij vraag 1 nog eens, had je dit verwacht? 
Doel: Als de leerlingen naar de foto’s kijken zien ze dat er louter halve cirkels of halve 

ovalen in de bruggen voorkomen. De leerlingen zullen zodoende begrijpen dat de 
richting waar ik naartoe wil is dat mijn vraag was of het mogelijk is om een hele 
cirkel in een brug te zien waarbij de cirkel niet als versiering dient. Ik denk dat er 
wel ronde bruggen bestaan (als je vanuit een vliegtuig naar beneden kijkt kan er 
een ronde brug zijn) maar ik heb geen afbeeldingen of voorbeelden hiervan kunnen 
vinden. 

Leerproces: Leren leren 
3. Kan jij nog een aantal voorbeelden geven van voorwerpen of gebouwen waarin jij cirkels ziet? 
Misschien zijn er zelfs enkele binnen het klaslokaal! 
Doel: De leerlingen bekijken de directe wereld om hen heen om aan te geven waar zich 

cirkels te vinden. Zodoende leren ze cirkels te herkennen in betekenisvolle 
situaties. 

Leerproces: Leren tijdens spontane activiteit 
4. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van cirkels die jij in Alkmaar tegen kan komen, herken 
jij ze allemaal? 
Doel: Cirkels herkennen in betekenisvolle situaties, vooral omdat dit uit de directe 

omgeving van de leerling komt: Alkmaar. Ik heb deze vraag erin gelaten omdat ik 
denk dat als de leerlingen deze vragen in een groepje maken er altijd wel leerlingen 
zijn die de situaties herkennen. Sowieso lijkt mij de kaasmarkt, de rotonde bij het 
AZ-stadion en het reuzenrad niet zo moeilijk om te vinden. Alleen de Platte 
Stenenbrug kan een probleem vormen voor de leerlingen. 

Leerproces: Leren tijdens spontane activiteit 
5. Je ziet hieronder enkele bekende reuzenraderen, geef in iedere afbeelding het midden van het 
reuzenrad aan. 
Doel: De leerlingen gaan het midden van een cirkel aangeven, waarbij ze zonder te 

weten het middelpunt gaan aangeven. Op deze manier weten de leerlingen 
intuïtief waar het midden van een cirkel moet komen te liggen. Ik had bedacht dat 
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het ook een mogelijkheid was om gebruik te maken van een voetbalveld, waardoor 
het woord middelpunt al bijna naar voren komt doordat het punt in het midden in 
voetbaltermen een middenstip heet. Verder zou het begrip middellijn daardoor 
ook makkelijk te verklaren zijn. Ik heb in dit themaproject voor deze bendering 
gekozen, terwijl ik tijdens de lessen bij mijn eigen klassen voor de benadering aan 
de hand van een voetbalveld zal kiezen. Zodoende kan ik dan beslissen welke 
manier het beste werkt voor de leerlingen. De keuze voor reuzenraderen heeft wel 
een meer technische aard dan dat van voetbalvelden. 

Leerproces: Vorming van automatismen 
6. De geit zit vast aan een paal met een touw van 3 meter. Geef aan of de geit de volgende 
plaatsen kan bereiken: 
  a) De geit kan de stal bereiken     ja / nee 
  b) De geit kan de vuilnisbak bereiken    ja / nee 
  c) De geit kan de sloot bereiken    ja / nee 
Doel: Met de komende zes opgaven wil ik de leerlingen (al dan niet bewust) laten werken 

met cirkels en de eigenschappen middelpunt en straal. In deze opgave zien ze een 
plattegrond van een weiland met een geit erin. Deze opgaven zijn nog simpel op te 
lossen door lijnen van 3 centimeter te tekenen (rekening houdend met de schaal) 
tussen de geit en het object.  

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
7. Kan jij hierboven nog drie punten tekenen die precies 3 meter van de geit afliggen? 
Doel: De leerlingen zullen nu nog drie verschillende punten tekenen die precies 3 meter 

van de geit af liggen. De liggen zullen binnen een groepje allemaal verschillende 
punten tekenen, wat eigenlijk nog een vraag zou kunnen opleveren hoe het kan dat 
er zoveel verschillende punten te tekenen zijn. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
8. Is het mogelijk om de geit op een andere plek neer te zetten zodat hij zowel de stal, de 
vuilnisbak als de sloot kan bereiken? _________ Zo ja, geef aan waar dat punt volgens jou ligt! 
Doel: Deze opgave is erg moeilijk, vandaar dat er een vierkant om het opgavenummer 

staat zoals dit ook gebeurd in de methode Getal en Ruimte die de leerlingen 
gewend zijn. De leerlingen gaan dus op zoek naar een punt vanwaar zowel de stal, 
de vuilnisbak als de sloot te bereiken zijn. De leerlingen zullen intuïtief al 
doorhebben dat de geit meer naar de stal verplaatst zal worden, waarna de vraag 
zal rijzen of het mogelijk is om de geit zo te plaatsen dat zowel de sloot als de stal 
te bereiken is. De leerlingen maken dan dus weer gebruik van de begrippen 
middelpunt en straal (en dus cirkels) zonder dat dit expliciet benoemd wordt. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
9. Geef aan welke punten de geit wel of niet kan bereiken: 
  a) De geit kan punt A bereiken      ja / nee  
  b) De geit kan punt B bereiken      ja / nee 
  c) De geit kan punt C bereiken      ja / nee 
  d) De geit kan punt D bereiken     ja / nee 
  e) De geit kan punt E bereiken      ja / nee   
Doel: In deze opgave zien ze een plattegrond van een weiland met een geit erin. Deze 

opgaven zijn nog simpel op te lossen door lijnen van 3 centimeter te tekenen 
(rekening houdend met de schaal) tussen de geit en het object. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
10. Teken een cirkel met de passerpunt op de plaats waar de geit staat en een afstand van 3 
centimeter tussen beide passerpunten. 
Doel: Met deze opgave wordt de relatie tussen de afstand van de geit tot de punten 

expliciet benoemd aan de hand van het tekenen van een cirkel. De leerlingen zullen 
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hierdoor al inzien waarom bepaalde punten wel of niet te bereiken zijn door de 
geit. 

Leerproces: Vorming van automatismen 
11. Vallen de punten die de geit kan bereiken binnen de cirkel?  ja / nee 
Had je dat verwacht?  Geef ook aan hoe je daarop gekomen bent! 
Doel: De leerlingen krijgen door middel van deze opgave door dat de punten die te 

bereiken waren binnen of op de cirkel liggen met een straal van 3 centimeter. Ze 
zien dus nu expliciet dat het tekenen van een cirkel meteen de oplossing had 
kunnen brengen, want ze hebben dus de afgelopen vragen stiekem gebruik 
gemaakt van de eigenschappen van een cirkel. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren, leren leren 
12. Bij de punten A en B wordt een wiel vastgemaakt. Hoe noemen we deze punten binnen de 
wiskunde ook alweer als je de wielen als cirkels ziet? 
Doel: Nu de leerlingen de begrippen straal en middelpunt hebben geleerd wil ik met de 

komende opgaven even spelen met deze begrippen. Ik heb gekozen voor het 
onderwerp ‘fietsen’ omdat ik dit een herkenbare context voor de leerlingen vind. Ik 
begin dan ook met het frame van een fiets en vraag naar het begrip middelpunt.  
Ik vind het moeilijk deze vraag goed te formuleren en ben dan ook benieuwd naar 
de mening van de docent en de leerlingen omtrent deze vraag. 

Leerproces: Memoriseren 
13. De afstand tussen punt A en B is 96 centimeter. Peter beweert dat er dan wielen met een 
straal van 96:2 = 48 centimeter op kunnen. Ben jij dat met hem eens? Leg uit waarom! 
Doel: Met deze opgave wil ik de leerlingen het begrip straal laten gebruiken in een 

betekenisvolle situatie. Eigenlijk maken ze hierbij ook stiekem de stap naar 
diameter, maar deze laat ik bewust achterwege om verwarring te voorkomen. De 
leerlingen moeten in deze opgave vooral hun inzicht gebruiken: wat gebeurd er als 
er wielen met een straal van 48 centimeter op komen? Komen deze wielen tegen 
elkaar? Mag dat eigenlijk wel? Komen wielen sowieso voorbij de trappers van een 
fiets (met deze opmerking heb ik boven de opgave nog twee ‘standaard’ fietsen 
geplaatst)?  

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
14. Zou jij met je benen op de grond komen als je op deze fiets zou zitten? 
Doel: Met deze opgave laat ik leerlingen wederom nadenken over het begrip straal. Als 

de straal van de velocipede 75 centimeter is, wat betekent dat voor de hoogte van 
de fiets? Verder moeten ze goed nadenken over hun eigen lengte, want zijn hun 
eigen benen al langer dan 75 centimeter? Leerlingen die dus nog niet helemaal 
door hebben dat ze 2xstraal moeten doen kunnen hierdoor nog wel het goede 
antwoord geven.  

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
15. Hoe hoog zat je eigenlijk op deze fiets? 
Doel: Ik twijfelde of ik deze vraag niet eerst moest stellen, maar het lijkt mij juist een 

goed idee om de leerlingen eerst zelf na te laten denken over de hoogte van de 
fiets alvorens deze vraag echt te stellen. Leerlingen die hier al over nagedacht 
hebben kunnen deze vraag zo invullen, de leerlingen die eerst 75 centimeter 
hebben beantwoord zullen door deze vraag toch weer aan het denken gezet 
worden en gaan hopelijk nog eens kijken naar hun vorige antwoord. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
16. Welke vlakke figuren zie je hierin terug? 
Doel: Even een korte herhaling van de vlakke figuren binnen een brug. Deze vraag dient 

als opwarmertje richting het slot van deze werkkaart en het product dat de 
leerlingen gaan maken binnen de technieklessen. 
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Leerproces: Memoriseren 
17. Hieronder zie je enkele platen van de brug, ze worden steeds aan elkaar vastgemaakt met 
bouten en moeren. Hoe lang worden drie platen naast elkaar? 
Doel: De laatste opgaven van deze werkkaart komen eraan en ik wil nog even één 

onderwerp bespreken, namelijk de hartafstand. Ik vond het moeilijk om dit 
onderwerp ergens onder te brengen en zodoende heb ik deze op dit moment 
geplaatst, want dan is hartafstand het laatste onderwerp binnen de 
wiskundelessen alvorens de leerlingen aan de slag gaan binnen de technieklessen. 
Aangezien dit onderwerp een directe verbinding maakt met het product dat de 
leerlingen moeten maken in de technieklessen heb ik besloten deze als laatste te 
behandelen. Deze opgave laat leerlingen al rekenen met hartafstand, zonder deze 
expliciet te benoemen. 

Leerproces: Inzichtbevorderend leren 
18. Bespreek met je groepsgenoten de uitkomst van opgave 17. Hebben jullie allemaal hetzelfde 
antwoord? 
Doel: De leerlingen bespreken met elkaar hoe zij aan hun antwoord gekomen zijn bij 

opgave 17. Het gaat hierbij vooral om het feit dat de leerlingen gaan doorkrijgen 
dat ze dus eigenlijk de afstand van de middelpunten moeten gebruiken voor het 
uitrekenen van de lengte van de middelste plaat. Ik ben vooral benieuwd naar de 
aanpak die de leerlingen zullen gebruiken en zal de antwoorden dan zeker 
analyseren. 

Leerproces: Leren leren 
19. Teken de hartafstand in de afbeelding bij opgave 17 en bereken deze. 
Doel: Nu de leerlingen expliciet geleerd hebben wat er verstaan wordt onder het begrip 

hartafstand gaat ze deze toepassen bij opgave 17, waardoor ze eigenlijk hun 
antwoord van vraag 18 ook kunnen controleren. De leerlingen gaan deze kennis bij 
de technieklessen verder gebruiken, waardoor ik besloten heb om niet meerdere 
opgaven over hartafstand toe te voegen. 

Leerproces: Vorming van automatismen, memoriseren 
20. Schrijf in onderstaand woordenweb de belangrijkste wiskundige en technische begrippen op 
waar je de afgelopen les mee gewerkt hebt. Dat kunnen er meer dan 7 zijn. 
Doel: Deze vraag zit standaard in de lesbrieven van de Werkmaatschappij BV en is in mijn 

ogen een prima afsluiting om leerlingen kort te laten kijken naar datgene waar zij 
de afgelopen les mee bezig zijn geweest. In feite zal ieder woordweb aan het eind 
van een werkkaart een korte samenvatting zijn van de kennis en vaardigheden 
waar de leerlingen mee bezig zijn geweest. 

Leerproces: Leren leren 
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Bijlage 17: Themaproject versie 2         
 

 

 

 

 

OPDRACHTENKAART 

 

KOM OVER DE BRUG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:  

Klas:  
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Kom over de brug 

In deze opdracht gaat het om: ontdekken, informatie verwerven, berekenen, 

maken en presenteren. Je werkt alleen, in viertallen en in zestallen aan deze 

opdracht. Je hebt acht lesuren de tijd hiervoor. 

 

Inleiding 

Onderweg naar school kom je ze zeker wel eens tegen, je gaat er misschien 

zelfs overeen! Iedere brug die gebouwd wordt ontstaat echter niet zomaar. Een 

architect heeft bedacht hoe die brug eruit gaat zien. Daarbij moet hij ook 

rekening houden met de krachten die op de brug komen te staan. Verder is het 

ook belangrijk om te weten waar de brug voor bedoeld is. Met een plank over 

een slootje kom jij veilig aan de overkant, maar met een leuning erbij of voor 

een auto wordt het al een heel ander verhaal. In dit project ga jij samen met 

jouw klasgenoten een brug ontwerpen die een afstand van 1 meter gaat 

overbruggen. Hierbij gaan we gebruik maken van rietjes, houten latjes en een 

heleboel boutjes en moertjes. 

 

Voorwaarden 

De opdracht moet voldoen aan de volgende eisen: 

- De brug wordt minstens 1 meter lang. 

- Je verzint zelf waarvoor de brug bedoeld is. 

 

De brug wordt gemaakt van: 

- Houten latten van 53 centimeter lang. 

- Houten latten van 23 centimeter lang. 

- Houten latten van 13 centimeter lang. 

- Boutjes en moertjes M4. 

- Rietjes 
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Bespreken 

Snap je de opdracht? Schrijf in eigen woorden op wat je gaat doen.  

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Bespreek dit met je groepsgenoten. Dit heb ik van anderen gehoord: 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Moeilijk woord Dit woord betekent 

architect  
montage  

evenwijdig  
moertje M4  

 

Leren 

Je kunt ideeën opdoen over verschillende typen bruggen op:  

-  http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(bouwwerk) 

Uitvoering 

Werkkaart Onderwerp 
1. Het ontwerpen van een brug 

2. Vlakke figuren: Driehoek 
3. Vlakke figuren: Vierkant en Parallellogram 

4. Vlakke figuren: Cirkel 

5. Het maken van een vakwerkbrug 
 

Presentatie 

Presenteer de brug aan enkele docenten en licht deze toe. Maak ook een 

filmpje van de brug waarbij je goed laat zien hoe deze in elkaar steekt en welke 

materialen je gebruikt hebt. Meer informatie hierover vind je op blz. 30 of 35. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(bouwwerk)
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Reflectie en evaluatie 

Helemaal aan het einde van de opdracht kijken we terug op de opdracht. 

Weet je dan iets meer over het bouwen van bruggen? 

Onderwerp: 
Bruggen 
bouwen 

Ik kan 
aangeven 
welke 
wiskundige 
figuren je kan 
vinden in een 
brug. 

Ik kan enkele 
eigenschappen 
aangeven van 
een vierkant, 
rechthoek en 
parallellogram. 

Ik kan 
aangeven 
welke 
wiskundige 
kennis ik bij 
het bouwen 
van een brug 
nodig heb. 

Ik kan 
aangeven hoe 
ik goed kan 
samenwerken 
met andere 
leerlingen. 

Daarover heb 
ik geleerd: 

Daarover heb 
ik geleerd: 

Daarover heb 
ik geleerd: 

Daarover heb 
ik geleerd: 
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WERKKAARTEN 

 

KOM OVER DE BRUG 
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Werkkaart 1 

Het ontwerpen van een brug 

 

 

Je maakt kennis met verschillende soorten bruggen en enkele bekende 

voorbeelden. Je maakt hierbij gebruik van de website Wikipedia. 

 

1.  Ga naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(bouwwerk) of gebruik de  

  zoekfunctie van Wikipedia om naar deze pagina te gaan. Bekijk de  

  verschillende bruggen en geef aan welke jou het meeste aanspreken. 

 

• De ______________________________ spreekt mij het meeste aan, omdat 

 

   ______________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________ 

 

 

• De ______________________________ spreekt mij het meeste aan, omdat 

 

   ______________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________ 

 

 

• De ______________________________ spreekt mij het minste aan, omdat 

 

   ______________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(bouwwerk)
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2.  Bespreek jouw keuzes met de andere leerlingen in jouw groepje. 

  Schrijf hieronder enkele redenen op waarom jullie een brug gekozen 

  hebben: 

 

   ______________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________ 

 

3.  Een architect is gevraagd om een brug te ontwerpen over een 7 meter 

  brede sloot in Utrecht. Hij heeft het volgende ontwerp gemaakt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vind jij dit ontwerp passen bij de omgeving? Geef aan waarom wel/niet. 

   ______________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________ 
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4.  Probeer zelf hieronder een brug te schetsen bij deze situatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Geef hieronder aan waarom je deze keuze hebt gemaakt. 

 

   ______________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________ 

5.  Hieronder zie je een foto van de Tower Bridge in Londen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Meneer Kraakman beweert dat hij een vierkant, een rechthoek, een balk  

  en een piramide in de constructie van de brug ziet. Kan jij deze ook  

  allemaal vinden? Kleur deze figuren in de foto hierboven! 
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6.  In de verschillende bruggen op Wikipedia vind je meerdere vlakke figuren  

  en ruimtefiguren. Geef hieronder aan welke figuren jij allemaal ziet. 

 

7.  Bekijk de getekende bruggen van jouw groepsgenoten bij opdracht 4,  

  geef aan welke vlakke en ruimtefiguren jij hierin herkent!  

 

   ______________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________  

 

8.  Je ziet dat wiskundige kennis dus vereist is bij het ontwerpen  

  en bouwen van een brug. Hieronder staan enkele zinnen. 

  Zet achter de zinnen ja of nee als jij vindt dat wiskundige kennis 

  erbij nodig is. 

                JA / NEE 

                                  

□ Het landschap moet bewaard blijven.           _______ 

 

□ Een zware vrachtauto moet over de brug kunnen.        _______ 

 

□ De lijnen van een brug moeten evenwijdig lopen.        _______ 

 

□ De kosten voor het bouwen van de brug mogen niet te hoog zijn.       _______ 

 

□ Een brug moet open kunnen gaan voor scheepvaart.        _______ 

 

Vlakke figuren Ruimtefiguren 
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Bruggen 
ontwerpen

9.  Schrijf in onderstaand woordenweb de belangrijkste wiskundige en  

  technische begrippen op waar je de afgelopen les mee gewerkt hebt. Dat   

  kunnen er meer dan 7 zijn. 
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Werkkaart 2 

Vlakke figuren: Driehoek   

 

Bij de eerste werkkaart heb je gezien dat vlakke figuren en ruimtefiguren vaak 

gebruikt worden bij het ontwerpen van bruggen. In deze werkkaart ga jij één 

vlak figuur wat beter bekijken. 

 

1.  Schrijf hieronder de vlakke figuren op die jij kent.  

 

    ___________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

 

Vlak figuur 1: Driehoek 

We gaan beginnen om de driehoek wat nader te bekijken. Hiervoor heb je een 

leeg gekleurd blaadje, een potlood en een geodriehoek of hoekmeter nodig. 

 

2.  Teken op het lege, gekleurde blaadje een willekeurige driehoek. 

  

3.  Meet de hoeken van de driehoek op. 

  Pak de vaardighedenkaart als je dit moeilijk vindt!! 

 

  /  1 =     /  2 =     /  3 =   

   

4.  Kleur de hoeken van jouw driehoek zoals in het 

  figuur hiernaast. Knip de driehoek vervolgens uit 

  en scheur de hoeken uit. Leg ze tegen elkaar en 

  plak ze hieronder. 
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5.  Meet de hoek op die de drie hoeken samen vormen, hoeveel graden 

  is deze hoek volgens jou? 

 

    ______________________________________________________________ 

 

6.  Bespreek jouw uitkomsten met jouw groepsgenoten, hebben jullie  

  allemaal hetzelfde? 

 

Jullie zijn er nu samen als het goed is achter gekomen dat de hoeken van een 

driehoek samen altijd 180° zijn. In de komende opgaven gaan we gebruik 

maken van deze belangrijke eigenschap van een driehoek. 

 

7.  Bereken /  C. 

 

    _________________________________ 

 

    _________________________________ 

 

 

       8.  Wat voor hoek is /  E ook alweer? 

 

          _________________________________ 

 

       9.  Hoeveel graden is zo’n hoek?  

 

          _________________________________ 

 

 

       10.  Bereken /  D. 

 

          _________________________________ 

 

          _________________________________ 

 

 

/  C betekent 

hoek C 
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11.  Is het mogelijk dat een driehoek twee dezelfde hoeken heeft?  ______ 

  Zo ja, teken op een los blaadje eens een voorbeeld van zo’n driehoek! 

 

12.  Is de driehoek die je getekend hebt bij vraag 11 dubbel te vouwen?  

  Je mag ook een spiegeltje gebruiken om dit te controleren! 

 

    ______________________________________________________________ 

 

13.  De figuren die hieronder staan hebben ook allemaal één of meerdere  

  vouwlijnen of spiegellijnen. Teken deze! 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Weet jij een ander woord voor vouwlijnen of spiegellijnen? 

 

    ______________________________________________________________ 

 

15.  Hoe noem je figuren die vouwlijnen of spiegellijnen hebben ook alweer? 

 

    ______________________________________________________________ 
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Bruggen 
ontwerpen

16.  Schrijf in onderstaand woordenweb de belangrijkste wiskundige en  

  technische begrippen op waar je de afgelopen les mee gewerkt hebt. Dat   

  kunnen er meer dan 7 zijn. 
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Werkkaart 3 

Vlakke figuren: Vierkant en Parallellogram 

 

Bij de tweede werkkaart heb jij veel geleerd over driehoeken. In deze 

werkkaart ga jij enkele andere vlakke figuren ook nog wat beter bekijken. 

Vlak figuur 2: Vierkant 

1.  Teken hieronder een vierkant met zijden van 4 centimeter. 

  Noem de hoeken A, B, C en D. Begin links onderaan en ga tegen de 

  de klok in met het benoemen van de hoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Heeft een vierkant één of meerdere symmetrieassen? Zo ja, teken deze 

  in het vierkant die je hierboven getekend hebt. 

 

3.  Hoeveel graden zitten er totaal in een vierkant denk je? __________ 

  Kan je aangeven hoe je daar aan gekomen bent? 

 

    _____________________________________________________________ 

 

    _____________________________________________________________ 

 

4.  Teken in je vierkant van opdracht 1 een rechte lijn van A naar C.  

  Zo’n lijn noemen we een diagonaal. 

   

5.  Hoeveel driehoeken zie je nu tegen elkaar aan geplakt?   ________ 

  Hoeveel graden heeft één zo’n driehoek totaal?    ________ 

     Hoeveel graden hebben de twee driehoeken samen?   ________ 

      Hoeveel graden heeft het vierkant dus totaal?     ________ 
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6.  Pak het vierkant in gedachten eens vast aan de verticale zijden en rek 

  deze uit. Wat voor figuur krijg je nu?  

 

    _____________________________________________________________ 

 

7.  Omcirkel het juiste antwoord: 

  Een vierkant en een rechthoek hebben elk in totaal 90° / 180° / 360°. 

 

Vlak figuur 3: Parallellogram 

8.  Leg met rietjes en een stukje touw een rechthoek van 8 centimeter 

  bij 5 centimeter. Doe dat zoals het figuur hieronder. 

  Het touw loopt dus door de rietjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Verschuif nu de rietjes zodat het figuur hieronder ontstaat. 

  Je hebt nu een parallellogram gemaakt. 
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10.  Beantwoord de volgende vragen, streep door wat niet klopt! 

  Gebruik je eigen parallellogram en de afbeeldingen hierboven! 

  - een parallellogram is vouwsymmetrisch    ja / nee 

  - een parallellogram is draaisymmetrisch    ja / nee 

  - overstaande zijden van een parallellogram zijn even lang ja / nee 

  - overstaande zijden van een parallellogram zijn evenwijdig ja / nee 

 

11.  Bespreek met je groepsgenoten de antwoorden van vraag 10. 

  Hebben jullie allemaal hetzelfde? Weten jullie nog wat al die  

  verschillende begrippen betekenen? Geef hieronder jullie omschrijving 

  ervan. 

 

12.  De parallellogram hieronder kan je met één diagonaal in twee 

  driehoeken verdelen, laat dat zien! 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Hoeveel graden zal een parallellogram totaal hebben denk je? ________ 

  Kan je aangeven hoe je daar aan gekomen bent? 

 

    _____________________________________________________________ 

 

    _____________________________________________________________ 

 

Begrip Onze omschrijving 
Vouwsymmetrisch  

Draaisymmetrisch  

Overstaande zijden  
Evenwijdig  
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Bruggen 
ontwerpen

14.  Schrijf in onderstaand woordenweb de belangrijkste wiskundige en  

  technische begrippen op waar je de afgelopen les mee gewerkt hebt. Dat   

  kunnen er meer dan 7 zijn. 
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Werkkaart 4 

Vlakke figuren: Cirkel 

 

In de voorgaande werkkaarten heb je enkele kenmerken van vlakke figuren 

verkend. In deze werkkaart gaan we nog meer bestaande bruggen bekijken  

waarin andere figuren zijn te herkennen. Wij hebben namelijk één bekend vlak 

figuur nog niet nader bekeken, de cirkel! 

 

1. Zal er een brug bestaan waarin een hele cirkel te vinden is? _________ 

  Geef hieronder aan waarom je deze keuze hebt gemaakt. 

 

    ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

 

Je ziet hieronder enkele bruggen waarin een halve cirkel of een halve ovaal 

(een uitgerekte cirkel) te herkennen is. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Bekijk je antwoord bij vraag 1 nog eens, had je dit verwacht? _________ 

 

3.  Kan jij nog een aantal voorbeelden geven van voorwerpen of gebouwen 

  waarin jij cirkels ziet? Misschien zijn er zelfs enkele binnen het klaslokaal! 

   

  ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 
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4.  Hieronder zie je een aantal voorbeelden van cirkels die jij in Alkmaar   

  tegen kan komen, herken jij ze allemaal? Geef aan hoe ze heten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________  ___________________________ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

__________________________  ___________________________ 

 

5.  Je ziet hieronder enkele bekende reuzenraderen, geef in iedere  

  afbeelding het midden van het reuzenrad met een stip aan. 

 

 

 

 

 

 

 

  London, Engeland   Wenen, Oostenrijk  Peking, China 

   135 m.       64,8 m.         208 m. 
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Vanaf nu gaan we het midden van een cirkel het middelpunt noemen. Je hebt 

dus in de voorgaande opdracht de middelpunten van drie reuzenraderen 

aangegeven. In de volgende opdrachten gaan we een belangrijke eigenschap 

van een middelpunt ontdekken. 

 

6.  Je ziet hieronder een plattegrond van een weiland met een geit erin. 

  1 centimeter op de plattegrond is 1 meter in het echt! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De geit zit vast aan een paal met een touw van 3 meter. Geef aan of de  

  geit de volgende plaatsen kan bereiken: 

  a) De geit kan de stal bereiken     ja / nee 

  b) De geit kan de vuilnisbak bereiken    ja / nee 

  c) De geit kan de sloot bereiken    ja / nee 

 

7.  Kan jij hierboven nog drie punten tekenen die precies 3 meter van de 

  geit afliggen?  

 

8.  Is het mogelijk om de geit op een andere plek neer te zetten zodat hij  

  zowel de stal, de vuilnisbak als de sloot kan bereiken? _________ 

  Zo ja, geef aan waar dat punt volgens jou ligt! 

 

 9.  Teken een cirkel met de passerpunt op de plaats waar de geit staat  

  en een afstand van 3 centimeter tussen beide passerpunten. 

  Vallen de punten die de geit kan bereiken binnen de cirkel?    ______ 
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De afstand van het middelpunt van een cirkel tot  

de rand van de cirkel noemen we ook wel de straal  

van een cirkel. In de volgende opgaven gaan we 

hiervan gebruik maken bij de wielen van een fiets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenwoordig hebben beide wielen dezelfde straal  

en dus dezelfde grootte, maar wist je dat één van de  

eerste fietsen eruit zag zoals je hiernaast ziet? 

Het voorste wiel had een straal van maar liefst 

75 centimeter! 

 

10.  Zou jij met je benen op de grond komen 

  als je op deze fiets zou zitten?      Velocipede (1870) 

 

    ____________________________________ 

                

11.  Hoe hoog zat je eigenlijk op deze fiets? 

 

    ______________________________________________________________ 

 

12.  Bij een voetbalveld snijdt de middellijn de  

  middencirkel in twee stukken. De middellijn  

  is 18,3 meter lang. Wat is dan de straal? 

 

        ____________________________________
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Bij het bouwen van bruggen wordt gebruik gemaakt  

van platen met bouten en moeren, hiernaast zie je een  

voorbeeld over de Kwai Rivier in Thailand. 

 

13.  Welke vlakke figuren zie je hierin terug?  

 

    ____________________________________ 

 

 

14.  Hiernaast zie je de afmetingen van 1 plaat van de brug. 

  Als er twee platen aan elkaar vastgemaakt worden 

  schuiven ze gedeeltelijk over elkaar heen.  

  Bekijk het plaatje hieronder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hoe lang worden twee platen in totaal? 

 

    ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Hoe lang worden drie platen naast elkaar? Bekijk het plaatje hierboven! 

 

    ______________________________________________________________ 
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16.  Bespreek met je groepsgenoten de uitkomst van opgave 14 en 15. 

  Hebben jullie allemaal hetzelfde antwoord?  ______ 

 

Je hebt gezien dat de platen deels over elkaar heen gaan, waardoor de totale 

afstand niet de lengte van de platen bij elkaar opgeteld is, maar iets minder 

wordt. 

 

17.  Hieronder zie je nogmaals drie platen, dit keer zijn ze echter in elkaar 

  geschoven.  

 

 

 

  Hoeveel bouten en moertjes heb je nodig om de drie platen aan elkaar   

  vast te maken? 

 

    ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Hoeveel bouten en moertjes heb je nodig voor de constructie hierboven? 

 

    ______________________________________________________________ 

 

19.  Hoeveel latjes heb je nodig om die constructie te maken? 

 

    ______________________________________________________________ 
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Bruggen 
ontwerpen

20.  Schrijf in onderstaand woordenweb de belangrijkste wiskundige en  

  technische begrippen op waar je de afgelopen les mee gewerkt hebt. Dat   

  kunnen er meer dan 7 zijn. 
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Werkkaart 5A 

Het maken van een vakwerkbrug 

 

Stap 1: Ontwerpen 

Eerst maakt ieder voor zich een schets om te bekijken hoe het eruit gaat zien. 

Kijk hier vooral naar de lengtes van de latjes, je hebt acht latjes van 53 cm en 

de rest van de latjes zijn 23 cm. en 13 cm lang. Je wilt in totaal een 

vakwerkbrug hebben die minstens 1,06 meter lang is.  
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Stap 2: Maak een takenlijstje 

1.  Bekijk de schetsen goed. Leg ze naast elkaar. 

  Zijn jullie tevreden? Of moet er nog iets aangepast worden? 

 

2.  Laat jullie schetsen aan de docent zien. 

 

3.  Maak een taakverdeling binnen jullie groepje.  

  Laat één leerling een ontwerpschets maken. De werktekening moet  

  compleet zijn met maten van jullie brug en met maten en aantallen van  

  de verschillende onderdelen. Vergeet jullie namen er ook niet bij! 

  Enkele andere taken zijn ook al neergezet. 

 

 

Taakverdeling 

Groepsleden:  

Taak  Leerling(en) 

Ontwerpschets maken  

Latjes zagen  

Latjes schuren  

Latjes aftekenen  

Gaatjes boren in de latjes  

Zijkanten van de vakwerkbrug maken  

Buigen van de latjes voor het wegdek  

Wegdek van de vakwerkbrug maken  

Presenteren voor het filmpje  
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Stap 3: Maak een materialen- en gereedschapslijst 

De overige leerlingen gaan vaststellen wat jullie nodig hebben om de brug te 

maken. Deze leerlingen moeten dus samenwerken met de tekenaar! 

 

1. Maak een materialenlijst. 

Materiaal Aantal 

1.  Latjes van 53 centimeter 8x 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

2. Maak een gereedschapslijst. 

 

Gereedschap Gereedschap 

1. Zaag 8. 

2.  9. 

3. 10. 

4. 11. 

5. 12. 

6. 13. 

7. 14. 
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Stap 4: Maken van de vakwerkbrug 

Maak de vakwerkbrug volgens jullie werktekening. 

Denk goed om de volgende punten: 

 

□ Schuren 

Zorg ervoor dat alle latjes goed geschuurd zijn, niemand wil splinters in zijn  

vingers hebben of zijn vingers open halen! 

 

□ Latjes van 53 centimeter (± 25 x 5 x 530 mm) 

In het midden van deze 2 latjes wordt om de 10 cm gaatjes geboord van 4 mm. 

We beginnen op 15 mm van de zijkant! Bekijk de tekening hieronder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Latjes van 23 centimeter (± 25 x 5 x 230 mm) 

In het midden van deze latjes wordt om de 10 cm gaatjes geboord van 4 mm. 

We beginnen op 15 mm van de zijkant. Bekijk de tekening hieronder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Latjes van 13 centimeter (± 25 x 5 x 130 mm) 

In het midden van deze latjes wordt om de 10 cm gaatjes geboord van 4 mm. 

We beginnen op 15 mm van de zijkant. Bekijk de tekening hierboven. 
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Stap 5: Presenteer de vakwerkbrug 

Enkele leerlingen geven een korte presentatie over de vakwerkbrug. 

Vertel hierbij kort iets over de volgende punten: 

□ Hoe de brug in elkaar is gezet. 

□ Hoe de taken verdeeld waren binnen het groepje. 

□ In welke omgeving zou de brug volgens jullie goed passen? 

□ Wat zouden jullie willen verbeteren aan jullie vakwerkbrug? 

□ Zet eens een kruk op de brug, houdt de brug dat? 

    Hoe zou je de brug kunnen versterken?  

Geef steeds goed aan waarom jullie dat vinden of zo gedaan hebben! 

 

Beantwoord de volgende vragen: 

  a) Hoe is het hele proces van ontwerpen en maken bij jou gegaan?  

 

    ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

 

  b) Heb je iets gezien bij anderen wat je zelf ook zou kunnen gebruiken? 

 

    ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

 

  c) Wat zou jij een volgende keer anders doen? 

 

    ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Vul nu de tabel ‘Reflectie en evaluatie’ in. Deze staat op bladzijde 4. 
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Werkkaart 5B 

Het maken van een vakwerkbrug 

 

Stap 1: Ontwerpen 

Eerst maakt ieder voor zich een schets om te bekijken hoe het eruit gaat zien.  

We gaan een vakwerkbrug van rietjes maken, maak daarvoor eerst een schets  

hieronder van een vakwerkbrug, weet jij hoe deze eruit ziet? 
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Stap 2: Maak een takenlijstje 

1.  Bekijk de schetsen goed. Leg ze naast elkaar. 

  Zijn jullie tevreden? Of moet er nog iets aangepast worden? 

 

2.  Laat jullie schetsen aan de docent zien. 

 

3.  Maak een taakverdeling binnen jullie groepje.  

  Laat één leerling een ontwerpschets maken. De werktekening moet  

  compleet zijn met maten van jullie brug en met maten en aantallen van  

  de verschillende onderdelen. Vergeet jullie namen er ook niet bij! 

  Enkele andere taken zijn ook al neergezet. 

 

 

Taakverdeling 

Groepsleden:  

Taak  Leerling(en) 

Ontwerpschets maken  

Draagbalken maken  

Bovenbalk maken  

Staanders maken  

Linker brugdeel maken  

Rechter brugdeel maken  

Wegdek van de vakwerkbrug maken  

Presenteren voor het filmpje  
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Stap 3: Maak een materialen- en gereedschapslijst 

De overige leerlingen gaan vaststellen wat jullie nodig hebben om de brug te 

maken. Deze leerlingen moeten dus samenwerken met de tekenaar! 

 

1. Maak een materialenlijst. 

Materiaal Aantal 

1.  Draagbalk 2x 

2. Bovenbalk   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

2. Maak een gereedschapslijst. 

 

Gereedschap Gereedschap 

1. Lijm 8. 

2. Schaar 9. 

3. 10. 

4. 11. 

5. 12. 

6. 13. 

7. 14. 
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Stap 4: Maken van de vakwerkbrug 

Maak de vakwerkbrug volgens jullie werktekening. 

Denk goed om de volgende punten: 

 

□ Draagbalk maken (minstens 1 meter lang) 

Maak een draagbalk van in elkaar geschoven rietjes. Lijm een tweede, kortere 

balk op de draagbalk! Bekijk het plaatje hieronder voor een idee. 

 
 

□ Bovenbalk maken 

Maak een bovenbalk van in elkaar geschoven rietjes, zorg ervoor dat deze 

korter is dan de draagbalk! Lijm wederom een kortere balk op de bovenbalk. 

 
 

□ Staanders maken 

Bepaal samen met je groepsgenoten hoe hoog de brug gaat worden. Maak 

deze staanders en lijm ze op de draagbalk, bekijk het plaatje hieronder: 

 

 

 

 

 

□ Stevigheid inbouwen 

Bepaal samen met je groepsgenoten hoe je de brug steviger kan maken als je 

beide kanten gemaakt hebt en deze aan elkaar gaat maken. Je ziet hieronder 

een manier om dat te doen: 
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Stap 5: Presenteer de vakwerkbrug 

Enkele leerlingen geven een korte presentatie over de vakwerkbrug. 

Jullie gaan dan bekijken of de brug gebogen kan worden of dat deze dan gaat 

barsten.  Geef ook antwoord op de volgende vragen: 

□ In welke omgeving zou de brug volgens jullie goed passen? 

□ Hoe de taken verdeeld waren binnen het groepje? 

□ Wat zouden jullie willen verbeteren aan jullie vakwerkbrug? 

□ Hoe zou je de brug kunnen versterken? 

 

Beantwoord de volgende vragen: 

  a) Hoe is het hele proces van ontwerpen en maken bij jou gegaan?  

 

    ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

 

  b) Heb je iets gezien bij anderen wat je zelf ook zou kunnen gebruiken? 

 

    ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

 

  c) Wat zou jij een volgende keer anders doen? 

 

    ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Vul nu de tabel ‘Reflectie en evaluatie’ in. Deze staat op bladzijde 4. 
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Mijn begrippenlijst 

 Omschrijving Eigen voorbeeld 

Architect   

Diagonaal   

Diameter   

Evenwijdig   

Hartafstand   

Loodrecht   

Middelpunt   

Ovaal   

Parallel   

Rechte hoek   

Ruimtefiguur   

Spiegellijn   

Straal   

Symmetrie   

Symmetrieas   

Technisch   

Vlak figuur   

Vouwlijn   

Zijden   
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       EXTRA OPGAVEN WERKKAART 1:  

 

        HET ONTWERPEN VAN EEN BRUG 
 

1.  Hieronder staan vier spreekwoorden en vier betekenissen daarvan. 

  Geef door middel van lijntjes aan welk spreekwoord bij welke 

  betekenis hoort. 

 

Iemand over de brug helpen      Een methode om iets te onthouden 

 

Hij is een bruggenbouwer    Hij kan heel goed praten 

 

Een ezelsbruggetje     Iemand uit de problemen helpen 

 

Hij kan praten als brugman    Hij is een bemiddelaar 

 

2.  De stad Koningsbergen ligt aan de rivier de Pregel in Rusland. Deze stad 

  heeft twee eilanden die door zeven bruggen met elkaar en het vaste land 

  verbonden waren. Dit zie je hieronder: 
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  Hieronder zie je dezelfde situatie nogmaals, maar dan zonder de 

  getekende gebouwen en parkjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kan jij een route vinden waarbij je eenmaal over alle bruggen gaat? 

  TIP: doe hier niet langer dan 5 minuten over! 

 

    ______________________________________________________________ 

 

3.  De burgemeester van Koningsbergen is niet blij met de bereikbaarheid 

  van het linker eiland. Hij laat 1 nieuwe brug bouwen vanaf punt A naar 

  het eiland. Teken deze brug hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Kan je nu wel een route vinden waarbij je eenmaal over alle bruggen  

  gaat?    

 

    ______________________________________________________________ 
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       EXTRA OPGAVEN WERKKAART 2:  

 

            VLAKKE FIGUREN: DRIEHOEK 
 

1.  Hoeveel graden zit er totaal in een driehoek?  ____________ 

 

2.  Hoeveel graden zit er totaal in een vierkant? _____________ 

 

3.  Hoeveel graden zit er totaal in een rechthoek? _____________ 

 

4.  Laat hieronder zien hoe je het totaal aantal graden van een vierkant 

  kan ontdekken met behulp van driehoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Probeer nu zelf te ontdekken hoeveel graden er totaal in een vijfhoek 

  zitten. Gebruik daarvoor de afbeelding hieronder en gebruik driehoeken! 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Een vijfhoek heeft totaal ____________. 
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6.  Probeer nu zelf te ontdekken hoeveel graden er totaal in een zeshoek 

  zitten. Gebruik daarvoor de afbeelding hieronder en gebruik driehoeken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Een zeshoek heeft totaal ____________. 

 

7.  Vul onderstaande tabel in: 

Naam Som van de hoeken (totaal aantal graden ) 
Driehoek  

Vierkant  

Vijfhoek  
Zeshoek  

Zevenhoek  
Achthoek  

 

8.  Hoeveel graden komt er steeds bij in bovenstaande tabel? _________ 

 

9.  Vul nu ook het totaal aantal graden in voor de zevenhoek en achthoek. 

 

10.  Hoeveel graden zal een veertienhoek totaal hebben? 

 

    ____________________________________________________________ 

 

    _____________________________________________________________ 
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       EXTRA OPGAVEN WERKKAART 3:  

 

VLAKKE FIGUREN: VIERKANT & PARALLELLOGRAM 
 

Je hebt al kort iets ontdekt over parallellogrammen. In deze extra opgaven 

gaan we nog wat verder kijken naar dit bijzondere vlakke figuur. 

 

1.  In de ophaalbrug van Lego zie je 

  hiernaast een parallellogram. 

  Kleur deze in. 

 

2.  Je komt parallellogrammen op  

  meer plaatsen tegen dan je denkt. 

  Hieronder zie je enkele voorbeelden. 

  Geef aan of je dit wel eens hebt gezien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Ja / Nee                     Ja / Nee             Ja / Nee 

 

3.  Hieronder zie je een parallellogram. Uit hoeveel driehoeken is deze  

  opgebouwd? Teken de driehoeken erin! 
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4.  In een eerdere opgave in werkkaart 3 heb je vanuit een rechthoek  

  een parallellogram gemaakt. We gaan nu vanuit een parallellogram  

  een rechthoek maken. Volg de stappen hieronder: 

 

  □ Teken een lijn van 5 centimeter. Noem de hoekpunten A en B. 

  □ Teken bij /  A een hoek van 80 graden. Doe hetzelfde bij /  B. 

      Zorg ervoor dat de hoeken aan de bovenkant van de lijn zitten. 

  □ Maak het nieuwe been aan /  A en /  B 5 centimeter lang. 

  □ Verbind de nieuwe punten met elkaar. Noem de punten C en D. 

 

5.  Is het mogelijk om het figuur zo in tweeën te knippen dat je met de  

  twee stukjes een rechthoek kan maken?  

 

  _____________ 

 

6.  Als je dit niet lukt kan je de volgende tip gebruiken: 

  □ Teken een lijn halverwege lijnstuk AB die een hoek van 90° maakt met  

      lijnstuk AB. 

 

Je weet dat ruimtefiguren opgebouwd kunnen zijn uit vlakke figuren. 

Vul de volgende zinnen aan: 

 

□ Een kubus is opgebouwd uit ____________________________ 

 

□ Een balk is opgebouwd uit _____________________________ 

 

□ Een parallellepipedum is opgebouwd uit???????????????? 

    Je ziet hiernaast een afbeelding van zo’n parallellepipedum. 

    Uit welke vlak figuur bestaat dit ruimtefiguur? 

 

     __________________________________ 
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       EXTRA OPGAVEN WERKKAART 4:  

 

                    VLAKKE FIGUREN: CIRKEL 

Je ziet hieronder wederom een geit die vastgebonden is met een touw. 

Dit keer is de geit aan de stal vastgeknoopt. 1 centimeter op de plattegrond 

is 1 meter in het echt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De geit zit met een touw van 4 meter vast aan zijn stal. Geef aan of de  

  geit de volgende plaatsen kan bereiken: 

  a) De geit kan de waterbak bereiken    ja / nee 

  b) De geit kan de vuilnisbak bereiken    ja / nee 

  c) De geit kan de sloot bereiken    ja / nee 

 

2.  Welk probleem kom je tegen met de vuilnisbak? 

 

    _____________________________________________________________ 

 

    _____________________________________________________________ 

3.  Hoe lang moet het touw zijn zodat de geit de vuilnisbak kan bereiken?   

    

    _____________________________________________________________ 
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              VAARDIGHEDENKAART:  

 

  HOEKEN METEN MET DE GEODRIEHOEK 
 

Stap 1: 

Leg de geodriehoek met de lange kant langs één van de benen. 

Leg de 0 bij het hoekpunt en zorg ervoor dat de hoek in de geodriehoek ligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2: 

Volg nu de boog met getallen die begint met 10, 20, 30 enzovoort. 

 

Stap 3: 

Lees bij het tweede been de grootte van de hoek af. 

  Bij het voorbeeld is /  A = 56°. 

 

TIP: 

Bij een scherpe hoek is het antwoord minder dan 90°. 

Bij een stompe hoek is het antwoord meer dan 90°. 
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              VAARDIGHEDENKAART:  

 

  HOEKEN TEKENEN MET DE GEODRIEHOEK 
 

Stap 1: 

Teken één been met het hoekpunt. 

  In dit voorbeeld tekenen we /  B = 110° 

 

Stap 2: 

Leg de lange kant van je geodriehoek langs het been. 

Zorg ervoor dat de 0 bij het hoekpunt komt te liggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: 

Begin vanaf het getekende been te tellen, volg de boog met getallen die begint 

met 10, 20, 30 enzovoort. Zet een punt bij de gewenste aantal graden. In het 

voorbeeld is dat 110°. 

 

Stap 4: 

Teken een lijn vanaf het hoekpunt naar het zojuist getekende punt. 

 

TIP: 

Vergeet niet de hoek een naam te geven! 

Zet ook in de hoek een boogje en geef het aantal graden aan van de hoek! 
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              VAARDIGHEDENKAART:  

 

  OMREKENEN EENHEDEN VAN LENGTE 
 

     x10   x 10   x 10 

 

        Meter   Decimeter  Centimeter  Millimeter 

 

     : 10   : 10    : 10 

 

Met bovenstaande schema kan je de verschillende eenheden makkelijk 

omrekenen. Hieronder staan enkele voorbeelden: 

 

 

5 meter =  500 centimeter  

 

 

 

300 millimeter = 3 decimeter 

 

 

 

15 centimeter = 1,5 decimeter 

 

 

 

 

 

TIP: 

Je kan de volgorde van de lengte-eenheden met de volgende zin onthouden: 

Kleine Herman Damt Met De Centen van Mimi 

 

  

      Ik ga van meter naar 

centimeter, dus 5 x 10 x 10 =  

    Ik ga van millimeter naar 

decimeter, dus 300 : 10 : 10 =  

    Ik ga van centimeter naar      

decimeter, dus 15 : 10 =  



Afstudeerproduct Bas Kraakman, 225749 – studiejaar 2008/2009 – opleiding Wiskunde 
197 

Bijlage 18: Observatie door Sanne van Egmond, 23 april 2009                      
Datum: 23-04-2009 
School: Juniorcollege Vondelstraat, PCC Alkmaar 
Vak: Wiskunde & Techniek 
Klas: 1F 
Les: Kom over de brug 
Ontworpen door: Bas Kraakman  
Gegeven door: Alma Boelders 
Geobserveerd door: Sanne van Egmond 
 
2e uur 
Leerlingen komen binnen en gaan zitten. Tijdens het zitten gaan geeft mevrouw Boelders aan bij 
sommige leerlingen waar ze moeten gaan zitten, zo komen ze allemaal in gelijke groepjes te zitten. 
Ze moeten even goed luisteren.. kunnen ze in deze groepjes samenwerken? Er wordt nog even wat 
geschoven en de groepjes zijn gemaakt. Docente vraagt “Wie is er vandaag allemaal over een brug 
gereden toen je naar school kwam?” Veel leerlingen steken gelijk hun vinger op “welke brug dan?” 
bijna iedere leerling weet wel een brug.  
Hierna worden alle mapjes uitgedeeld, de jongens krijgen een zwarte en de meiden een witte. De 
leerlingen hebben dit verschil niet door. “We gaan een project doen, kijk allemaal even mee in het 
boekje.” De leerlingen kijken allemaal mee. De inleiding wordt even kort doorgenomen, er wordt 
gewoon even naar de eerste pagina’s van het boekje gekeken. De inleidende opdrachten worden 
gedaan. Na de inleidende bladzijde zijn er geen vragen meer van de leerlingen over het project, het 
lijkt erop dat het voor hun duidelijk is wat ze moeten gaan doen.  
De leerlingen gaan aan de slag met werkkaart 1, ze gaan in de Itheek achter de computers. Sommige 
leerlingen vinden het lastig om de juiste website te vinden door het lage streepje _ in de link die je 
niet meer kunt lezen doordat de link onderstreept is.  
Eenmaal de website gevonden worden alle bruggen heel uitgebreid bekeken door de leerlingen. Ook 
al is het de bedoeling dat ze pas gaan overleggen als ze terug zijn in het lokaal, dit is door de docent 
ook al gezegd, overleggen toch veel leerlingen in het computerlokaal.  
De leerlingen zijn wel erg lang met de eerste opdracht bezig dus mevrouw Boelders wijst ze er even 
op dat er nog meer opdrachten bij werkkaart 1 horen en dat die ook afmoeten in deze les. Dit werkt 
want veel leerlingen gaan terug naar het lokaal en verder met de opdrachten. Daar zijn ze weer druk 
aan het overleggen en verder aan het werken aan de opdrachten. 
De les is afgelopen maar de meeste leerlingen hebben werkkaart 1 nog niet af en niet 1 leerling heeft 
een extra opgave gemaakt. Ze hebben wel goed en enthousiast gewerkt. Bij werkkaart 1 zijn de 
vaardighedenkaarten nog niet gebruikt maar er is wel al gezegd door de docent dat ze er zijn. 
  
De leerlingen hebben nu even pauze. 
 
3e uur 
De meeste leerlingen zijn een beetje te laat terug van hun pauze, ze worden hierop gewezen. Ze gaan 
zitten en eerst wordt er uitleg gegeven bij werkkaart 2. Hierna kunnen ze weer verder werken aan 
werkkaart 1.  
Bij opdracht 4 van werkkaart 1 zijn sommige leerlingen heel creatief geweest bij het tekenen van de 
brug. Sommige leerlingen hebben een brug nagetekend die ze hebben gezien op de internetsite en 
andere hebben er zelf 1 verzonnen. Toch zijn er ook wat saaie bogen getekend als brug. 
Het samenwerken in groepjes gaat best wel snel, ze overleggen goed. De groepjes beginnen aan 
werkkaart 2. Ze moeten aan de slag met driehoeken tekenen. De meeste leerlingen weten het nog 
wel en anders komen ze er wel uit met de hulp van de buurman of buurvrouw. Sommige leerlingen 
trekken ook gewoon de vorm van hun geodriehoek over, dat is immers ook een driehoek.  
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Maar dan moeten ze opeens een driehoek meten, hoe moet dat ook alweer? Ze vragen het aan de 
docente maar die verwijst door naar de vaardighedenkaarten. 1 leerling zeurt erover dat ze geen zin 
heeft om dat te lezen, de buurvrouw leest het voor.  
De vragen lukken toch niet goed bij de meeste leerlingen. Mevrouw Boelders legt het even klassikaal 
uit. Ze tekent een driehoek op papier. “Is dit een willekeurige driehoek?” “ja”. Je hoeft er maar 1 te 
tekenen, kijk wat er gebeurd als je de hoeken afscheurt, dan ziet het er zo uit. De leerlingen snappen 
het. 
Na deze uitleg wordt het wat onrustiger in de klas, de leerlingen zijn driehoeken aan het knippen. 
Sommige leerlingen doen nog de opdrachten niet goed. Ze hebben niet alle 3 de hoeken gemeten 
van hun driehoek. Bij opdracht 4 en 5 wordt even wat extra uitleg gegeven over het meten van de 
hoeken.  
Bij 7 staat “bereken” dus de leerlingen worden er nog even op gewezen dat ze hier een berekening 
op moeten schrijven. De les is bijna afgelopen, nog even 5 min hard doorwerken want de volgende 
lessen moeten werkkaart 3 en 4 afgemaakt worden.  
Aan het einde van de les worden alle mapjes weer ingenomen, losse blaadjes moeten er in gedaan 
worden en tot volgende les! 
 
De leerlingen zijn leuk en enthousiast aan het werk geweest met het lesmateriaal. Zelfs leerlingen 
waarvan de docent zegt dat ze bijna nooit iets doen in de les waren lekker bezig. Benieuwd wat voor 
bruggen ze gaan maken of inmiddels al hebben gemaakt. 
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Bijlage 19: Observatie door Bas Kraakman, 29 april 2009                       

Datum: 29 april 2009 

Lesuur: 1e uur 

Klas: 1G 

Docent: Eric Weggelaar, docent Techniek 

 

Opmerking vooraf: De leerlingen waren in 3 groepen verdeeld en bezig met het bouwen van de brug. 

Tijdstip  Opmerking 

8.35 De jongens in groep 2 zijn bezig met gaatjes maken, andere groepen doen nog niks. 
 De jongens in groep 1 gaan latjes maken, 2 jongens van groep 3 maken ook latjes terwijl 

een andere jongen in die groep met boutjes en moertjes bezig is. 
8.40 Vijf leerlingen zijn fanatiek bezig met materiaal, binnen de groepjes aan tafel wordt heel 

weinig gedaan behalve praten, rondkijken en spelen met aanwezige materialen. 
 Geen enkel groepje werkt zoals afgesproken met de werkkaart 
8.45 Groep 3 komt erachter dat veel boutjes en moertjes verkeerd aangedraaid zijn, er 

ontstaat een kleine ruzie waarbij de schuld bij de ander wordt gelegd. 
 Groep 2 loopt prima, groep 3 komt spieken bij deze groep om te kijken hoe zij de 

zijkanten van de brug moeten maken. Vervolgens gaan ze terug aan tafel eerst tellen 
hoeveel latjes zij nog nodig hebben alvorens ze aan de slag gaan. 

 Groep 1: de jongens werken, de meisjes doen niks constructiefs. 
8.50 Groep 1: de meiden beginnen latjes vast te maken met boutjes en moertjes. 
 EWE loopt rond om te kijken hoe het gaat. Bij groep 3 maakt hij de opmerking “Heren, ik 

zie nog weinig aandacht of actie bij jullie”. D. is als enige iets aan het doen en hij reageert 
dan ook (terecht) met “Maar ik ben de hele tijd al aan het werk!”. De overige leerlingen 
van groep 3 verwijten EWE dat er niet genoeg latjes zijn, maar EWE kaatst de vraag terug 
en vraagt wat de leerlingen wel alvast kunnen doen. 

8.55 EWE inventariseert hoeveel latjes van 13 centimeter er nog gemaakt moeten worden. 
Groep 3 begint weer opnieuw met het tellen omdat er een levendige discussie ontstaat 
over het benodigde aantal. De motivaties hierbij zijn heel goed, pluspunt voor deze 
groep. 

 J.:”Waarom zijn ze op het idee gekomen om een brug te maken, zo saai.” 
 Groep 1 werkt helemaal nu, verspreid in twee teams over de zijkanten van de brug gaat 

het als een trein nu. 
 Bij groep 2 zijn de meiden nog afwachtend, pas als er een jongen bij de tafel komt nemen 

ze actie en gaan ze boutjes en moertjes draaien aan de brug. 
9.00 J: “Waarom moeten we een brug maken, een vlinder of een vlieger is veel leuker.” 
 Groep 3 zit met een probleem, want vier van de vijf leerlingen doen helemaal niets. Ik 

besluit ze te confronteren hiermee en vraag wat het probleem is. De jongens geven 
meteen aan dat ze eerst de karkas van de brug gemaakt hebben waardoor ze niet met 
zijn allen tegelijkertijd eraan kunnen werken. S. stelt voor om de brug los te maken zodat 
de ene zijkant met een onderkant wordt gemaakt en de andere zijkant met een 
bovenkant. D. reageert later nog met het voorstel de bovenkant van de brug blauw te 
maken, de zijkanten geel en de onderkant rood. De andere leerlingen vinden dit prima. 

9.05 J. haalt latjes bij EWE maar krijgt te horen dat hij geen blauwe latjes meer krijgt. De groep 
is teleurgesteld want nu kan hun idee met betrekking tot de kleuren niet uitgevoerd 
worden. 

 D. van groep 2 heeft nog helemaal niks gedaan deze les! 
 Groep 1 draait nog steeds top! 
 D. is overduidelijk de grote spil binnen groep 3. 
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9.10 Er wordt nu door alle leerlingen (inclusief D.) goed gewerkt!  
9.15 Ik ben even een rondje gaan lopen langs de groepjes. Ik zag dat groep 1 in dezelfde 

situatie als groep 3 kwam, gaf wederom een hint wat ze wel konden doen. 
 Groep 3 werkt nog steeds goed door onder leiding van D.. 
 Er zijn steeds zo’n acht leerlingen vast met het gereedschap bezig: K., V., S., B., C., P.,D., S. 
 EWE is klaar met het maken van de latjes en bekijkt rustig het tafereel, nu even genieten. 
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Bijlage 22: Evaluatie van de inhoud van het themaproject                      

Evaluatie door de leerlingen van klas 1F 

Ik zal hieronder enkele opmerkingen plaatsen die door leerlingen uit klas 1F zijn uitgesproken tijdens 

het afsluiten en evalueren van dit themaproject op dinsdag 28 april 2009. 

• Negen van de veertien aanwezige leerlingen vond het werken met een boekje prettiger dan het  

   werken met een schrift en boek. Ze vonden de opdrachten leuker en het scheelt natuurlijk ook heel 

   veel gewicht in hun rugtas. 

• De leerlingen vonden het maken van de brug bij techniek erg leuk om te doen. Ze gaven als  

   voornaamste reden hiervoor aan dat ze de meeste opdrachten bij techniek met hout moesten  

   maken, terwijl ze nu met vorex aan de slag mochten gaan. Een andere reden was dat ze nu zelf  

   groepjes mochten maken waardoor het ook gezelliger was in de groep. 

• De meeste leerlingen konden moeilijk aangeven welke kennis en vaardigheden zij vanuit wiskunde 

   gebruikt hebben bij het maken van de brug. Tijdens de presentaties kwam dit ook naar voren  

   aangezien de meeste vragen die ik stelde met betrekking tot wiskundige kennis niet beantwoordt 

   kon worden. De leerlingen gaven echter wel aan dat ze meer zin hadden in het maken van de brug 

   doordat ze er tijdens de wiskundelessen steeds mee bezig waren. 

• De meeste leerlingen gaven aan dat ze nog nooit zo hard gewerkt hadden tijdens de wiskunde- 

   lessen.  

 

Evaluatie door Alma Boelders, uitvoerende docente wiskunde 

Ik zal hieronder de opmerkingen weergeven die Alma Boelders in een gesprek met mij naar voren 

heeft gebracht. Deze opmerkingen komen voort na het uitvoeren van de lessen wiskunde binnen het 

door mij geschreven themaproject. 

• Opdrachtenkaart: Bij het plannen van dit themaproject was ruimte gereserveerd voor vier  

   wiskunde-uren en drie technieklessen. Er was echter geen ruimte gereserveerd voor het bespreken 

   van de opdrachtenkaart. Dit ging nu ten koste van de eerste les en dus van de eerste werkkaart. 

• Opdrachtenkaart: Bij het plannen van dit themaproject was ruimte gereserveerd voor vier 

   wiskunde-uren en drie technieklessen. Er was echter geen ruimte gereserveerd voor de reflectie en 

   evaluatie aan het eind van het themaproject. Dit hebben we nu tijdens een mentoruur nog op  

   kunnen vangen, maar in een volgende uitvoering moet ook hiervoor ruimte gereserveerd worden. 

• Werkkaart 1, opdracht 1 en 2: De eerste vraag die de leerlingen meteen stelden was of ze zelf de 

   type brug mochten uitkiezen die ze gingen maken. Het was dus teleurstellend dat er alleen  

   gekozen kon worden voor een vakwerkbrug. Verder stelden de leerlingen uit de Techniekklas  

   allerlei vragen met betrekking tot materialen omdat zij ook al een soort brug hebben gemaakt  

   tijdens de profieluren techniek. 

• Werkkaart 1, opdracht 6: Bij deze opdracht hadden ze eigenlijk wederom een computer nodig. 

   Vanwege het tijdgebrek (vanwege het doornemen van de opdrachtenkaart) heb ik de leerlingen 

   een lijstje laten maken van de vlakke figuren en ruimtefiguren die zij zich nog weten te  

   herinneren.  

• Werkkaart 1, opdracht 9: Het invullen van een woordenweb is nieuw voor deze leerlingen,  

   waardoor deze opdracht zijn doel voorbij schiet. Verder is het ook niet altijd duidelijk wat de  

   leerlingen precies in zo’n woordenweb moeten zetten, vooral omdat dit dus nieuw voor deze 

   leerlingen is komen er onzinnige begrippen langs. Een denkvraag is wel hoe we ervoor kunnen 

   zorgen dat de juiste begrippen in deze woordenwebben komen te staan zodat het een soort 

   samenvatting wordt zonder dat we die begrippen te duidelijk gaan aangeven. Het gevaar ligt dus 
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   op de loer dat dit een zoekopdracht wordt naar de dikgedrukte woorden, hoe kunnen we dit 

   voorkomen? 

• Werkkaart 2, opdracht 2: Ik heb de leerlingen de driehoek op een gekleurd blaadje laten tekenen, 

   hierdoor wordt het opplakken van de hoeken onder opdracht 4 iets duidelijker aangezien de  

   hoeken nu duidelijk een andere kleur hebben. Ik weet dat er in opdracht 4 staat dat de leerlingen 

   de hoeken moeten kleuren, maar op deze wijze hebben ook de slechte of gehaaste lezers het goed 

   op orde. 

• Werkkaart 2, opdracht 3: Deze opdracht vonden de leerlingen moeilijk, maar de leerlingen die de  

   vaardighedenkaart gebruikt hebben konden deze wel prima maken. Het gebruik van de vaardig- 

   hedenkaart is nieuw voor deze leerlingen, maar ik denk dat de ontwikkelde kaart wel duidelijk voor 

   ze is. 

• Werkkaart 2, opdracht 5, 6, 7: Deze opdrachten heb ik klassikaal gedaan aangezien het noodzakelijk 

   was dat de leerlingen op het totaal van 180° kwamen. 

• Werkkaart 2, opdracht 12: Om te bekijken of hun getekende driehoek dubbel te vouwen is gingen  

   sommige leerlingen hun boekje dubbelvouwen. Misschien is het een idee om deze driehoek, net  

   als bij opdracht 2, eerst te tekenen op een los blaadje en pas als laatste stap in het boekje te  

   plakken? 

• Werkkaart 3, opdracht 1: Het benoemen van de hoeken is niet volgens de officiële richtlijnen van  

   het vak wiskunde, ik zou dat wel doen! 

• Werkkaart 3, opdracht 2: Waarom gebruik je nu wel het woord symmetrieas? 

• Werkkaart 3, opdracht 3, 5: Veel leerlingen vonden het verwarrend dat opdracht 3 en opdracht 5  

   identiek zijn. Ze kregen daardoor het gevoel dat ze blijkbaar door het tekenen van de diagonaal 

   iets geleerd moesten hebben en gaven daarom ook verschillende antwoorden bij opdracht 3 en  

   opdracht 5. Hierdoor raakten veel leerlingen in de war, want hun antwoord bij opdracht 3 was in 

   veel gevallen goed, maar opdracht 5 daardoor dus niet want deze moest in hun beleving anders  

   worden beantwoordt. 

• Werkkaart 3, opdracht 8, 9: Er kwamen veel vragen hierover, vooral over waar het touwtje precies 

   moest. De leerlingen lezen niet goed, want in mijn ogen staat het wel duidelijk in de opdracht dat 

   het touw door de rietjes loopt. Het is wel aan te raden dat de uitvoerende docent een voorbeeld 

   heeft, misschien iets voor een eventuele docentenhandleiding? 

• Werkkaart 3, opdracht 10: Deze vragen moeten de leerlingen beantwoorden aan de hand van hun 

   zelf gemaakte parallellogram. Dit ging niet bij alle leerlingen goed (rietjes even lang knippen etc.)  

   dus ik zou ook plaatjes erbij doen van verschillende parallellogrammen. Zodoende zullen de  

   leerlingen de juiste eigenschappen wel vinden. 

• Werkkaart 3, opdracht 11: Deze opdrachten doen we te weinig in de les en in de methode. Ik vind 

   deze vraag echt heel nuttig want leerlingen maken nu inzichtelijk hoe zij de begrippen interpre- 

   teren.  

• Werkkaart 4, opdracht 1: De leerlingen vonden dit een moeilijke vraag, want moest de cirkel in de 

   constructie van de brug zitten of mocht het ook als versiering gelden? Hierdoor ontstond wel een  

   levendige discussie! 

• Werkkaart 4, opdracht 4: Sommige leerlingen zagen de rotonde niet en zagen alleen het DSB- 

   stadion. 

• Werkkaart 4, opdracht 5: De leerlingen vonden reuzenraderen wel een interessant onderwerp,  

   vooral de hoogte werd het onderwerp van gesprek. Ik zou dan ook bij de gekozen reuzenraderen 

   de hoogtes erbij zetten. 
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• Werkkaart 4, opdracht 6 t/m 11: De leerlingen vonden deze opgaven wel leuk, maar mijn vraag is 

   of het begrip van cirkel en straal hiermee duidelijker wordt. 

• Werkkaart 4, opdracht 12, 13: Ik zou deze opdrachten laten vervallen want veel leerlingen vielen  

   op dit punt even stil. Ze vonden deze opgaven moeilijk, vooral ook het lezen van vraag 12 was  

   lastig voor ze. Ik zou de uitleg boven de opgaven wel laten staan, maar daarna verder gaan naar  

   (nu nog) opgave 14. 

• Werkkaart 4, opdracht 14, 15: Deze opdracht vonden de leerlingen erg leuk, het riep meteen  

   allerlei vragen bij de leerlingen op als ‘Hoe kwam je op het zadel van zo’n velocipede? Hoe ging je 

   er vervolgens weer af? Waarom hebben ze die twee wielen zo bedacht?’. 

• Werkkaart 4, opdracht 17, 18, 19: Deze opdrachten verwaterden vooral bij klas 1G. Deze vragen 

   introduceren nog best een belangrijk begrip (hartafstand) maar dit begrip kwam amper bij de  

   leerlingen aan. Ik zou een meer centralere plaats geven aan dit begrip. 

 

Algemene evaluatie door Alma Boelders: 

“Wat een gare brug!! 

 

Touwbruggen, hangbruggen, grote bruggen en ook die brug uit het High Tea  project. KIJJJJJJK.  

Veel enthousiaste reacties bij het zoeken naar bruggen, die wil ik maken, en die is gaar! 

 

Vooral de leerlingen van 1F hebben heel enthousiast gewerkt aan het pakket “bruggenbouwen”. Het 

was goed om te zien dat een aantal leerlingen die normaal gesproken veel moeite hebben om zich op 

papierwerk te blijven concentreren dat nu zeker in de eerste lessen wel konden. Een leerling viel mij 

speciaal op, met de tong uit zijn mond nam hij zelfs initiatief bij het maken van de opdrachten, vaak 

heeft deze leerling moeite om erbij te blijven. Ook de meisjes uit deze groep werkten goed met dit 

pakket, overigens waren het gescheiden groepen, de natuurlijke verdeling in deze klas. 

Klas 1G was een ander verhaal, de triatlon was een oorzaak van buiten af. Een aantal leerlingen 

misten dus de start, en dan zijn ze erg moeilijk op weg te krijgen. Toch ook hier een aantal actieve 

leerlingen. 

 

Ik vind het altijd lastig om te zien of ook formele wiskunde doelen gehaald zijn, moet je docent zijn 

en formele kennis bevestigen, of ben je medeconstructeur van onbewuste kennis? De docent weet 

dat er vier lessen zijn en daarin moet het gebeuren, leerlingen kunnen uren zoeken naar een mooie 

foto van een brug, “mogen we hem printen?” 

 

In deze lessen zit uitdaging voor die leerlingen die uitgedaagd willen worden, de mogelijkheid om via 

mind map kennis vast te leggen, en handwerk om weten te voelen. De klik tussen het denken 

(hoeveel rietjes heb ik nodig, wat moet ik knippen, hoeveel touw enz) , doen, en dan het verband 

zien,  was in beide groepen een lastige. Verinnerlijken van een praktische handeling is lastig. 
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De vier lessen zijn door mij geplaatst in het kader van de reguliere lessen, je verwijst naar het vorige 

hoofdstuk en vooruit naar het volgende. Het huidige hoofdstuk krijgt dus trekjes van bruggen 

bouwen, leerlingen moeten zelf hun leerwerk gaan bewaken. “Oh, dat is het zelfde als in dat andere 

boekje.” Dan weet ik het wel (en soms ook niet). 

 

Ik heb het leuk gevonden om deze lessen te geven, interactie met de leerlingen was goed en volgens 

mij je van een toevallige observant (hoezo leren van elkaar) ook gehoord dat leerlingen goed gewerkt 

hebben.” 

 

Evaluatie door Eric Weggelaar, uitvoerende docent techniek 

“Het projectje wisk-techniek was voor de leerlingen en mij een leuk moment. De motivatie moest 

even op gang komen en daarna liep het als een speer. Overleg en de werkzaamheden verdelen ging 

op een goede en rustige manier. Zelfs J. (autist 1e klas) vond het een fantastische les, mede omdat hij 

zelfstandig en heel geconcentreerd aan de gang was, waardoor de geluiden van buitenaf niet of 

nauwelijks tot hem konden doordringen. Leuk project en op zoek naar een vergelijkbaar onderwerp.”  

 

Evaluatie door mijzelf 

Ik zal mijn evaluatie op dit moment louter toespitsen op opmerkingen naar aanleiding van het 

nakijken van de leerlingenboekjes. Een verdere evaluatie kunt u vinden in hoofdstuk 8 waarin ik een 

leerverslag naar aanleiding van het gehele afstudeerproduct zal geven. Ik zal hieronder de 

verschillende opmerkingen plaatsen naar aanleiding van het gemaakte leerlingenmateriaal. 

 

Algemene opmerkingen 

•  Een woordenweb invullen is nieuw voor de leerlingen, omdat het verder ook de afsluitende  

    opdracht binnen een werkkaart was zijn de woordenwebben over het algemeen niet zo goed 

    ingevuld. De afsluitende woordenweb bij klas 1F werd echter wel weer heel goed ingevuld! 

• Klas 1G heeft  werkkaart 5 (de werkkaart voor de technieklessen) zoals afgesproken niet gebruikt. 

• In de algemene opdrachtenkaart onder het kopje Bespreken: leerlingen schrijven alleen ‘Ja’ of  

   ‘Nee’ op. De zinsconstructie is duidelijk genoeg dus het behoeft geen aanpassingen. 

 

Werkkaart 1: Het ontwerpen van een brug 

• Werkkaart 1, vraag 2: Leerlingen denken dat ze van alle bruggen die ingevuld zijn bij opgave 1 één  

   brug moeten uitkiezen als mooiste brug. Ik wijt dit vooral aan het slecht lezen, want er staat 

   duidelijk dat de leerlingen de redenen moeten aangeven waarom een brug als mooi wordt 

   beschouwd. 

• Werkkaart 1, vraag 5: De leerlingen tekenen de gevraagde vlakke en ruimtefiguren buiten de brug.     

    Er is in de vraag niet duidelijk aangegeven dat ze deze figuren in de constructie van de brug  

    moeten zoeken. 

 

Werkkaart 2: Vlakke figuren: Driehoek 

• Werkkaart 2, vraag 11: Zoals verwacht hebben veel leerlingen hun geodriehoek gebruikt om een 
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   gelijkbenige driehoek te tekenen. 

• Werkkaart 2, vraag 13: Weinig leerlingen zien de tweede symmetrieas in het laatste figuur. 

• Werkkaart 2, vraag 14: Leerlingen geven aan geen ander woord ervoor te weten, hoewel dit een 

   eerlijk antwoord is verwacht ik wel dat zij proberen een ander woord te geven voor vouwlijnen of 

   spiegellijnen. Ik heb een aantal keer het woord spiegelas gelezen, waarvan ik heb besloten dit  

   goed te keuren aangezien dit een ander woord voor spiegellijn kan zijn. 

• Werkkaart 2, vraag 15: Het begrip symmetrie en symmetrische figuren is door minder dan de helft 

    van de leerlingen onthouden, en dat terwijl zij de weken hiervoor nog aan het onderwerp gewerkt 

    hebben binnen de wiskundelessen. 

 

Werkkaart 3: Vlakke figuren: Vierkant en Parallellogram 

• Werkkaart 3, vraag 2: Veel leerlingen hebben deze vraag niet gemaakt, ligt dat aan het begrip  

    symmetrieas? 

• Werkkaart 3, vraag 5: Leerlingen denken eerst dat er 360° in een vierkant zit, na het tekenen van 

    een diagonaal denken ze opeens 180°, lezen ze niet goed of zien ze alleen nog de driehoek? 

• Werkkaart 3, vraag 6: De leerlingen rekken het vierkant uit en krijgen een driehoek, ruit of  

    parallellogram. De opmerking dat de leerlingen het vierkant bij de verticale zijden moeten  

    vast pakken en uitrekken is waarschijnlijk niet gelezen of niet begrepen. 

 

Werkkaart 4: Vlakke figuren: Cirkel 

• Werkkaart 4, vraag 4: Bij deze opgave staan allemaal voorbeelden van cirkels die de leerlingen in 

    hun directe omgeving kunnen vinden. De vraagstelling is echter niet duidelijk aangezien er ook 

    veel leerlingen zijn geweest die per plaatje aangegeven hebben of zij de situatie (en dus de cirkel) 

    herkenden en dus met ‘Ja’ of ‘Nee’ antwoordden. Ik heb deze antwoorden goedgekeurd aangezien 

    de vraagstelling niet duidelijk aangeeft dat ze de situaties moeten benoemen. 

• Werkkaart 4, vraag 4: Verder gaand op de bovengenoemde situatie herkennen veel leerlingen de  

    cirkel niet in het vierde plaatje. Veel leerlingen schrijven het DSB-stadion op, terwijl deze geen  

    cirkel is, het gaat om de rotonde die ernaast ligt. Het plaatje kan ik aanpassen zodat de rotonde  

    iets centraler komt te liggen en het DSB-stadion louter als oriëntatiepunt gebruikt kan worden. 

    Een andere optie is om voor de rotonde naast de school te kiezen. 

• Werkkaart 4, vraag 5: Enkele leerlingen geven het midden soms aan met cirkels om het middelpunt  

    in plaats van dat ze met één punt het middelpunt aangeven. Dit reken ik niet fout aangezien ze het 

    midden dus wel weten te vinden. De manier waarop ze het aangeven vind ik ook niet fout. 

• Werkkaart 4, vraag 7: Enkele leerlingen geven aan dat ze punten op 3 meter afstand van de geit   

    kunnen tekenen, maar doen het niet. Dit staat dan ook niet expliciet in de vraag. 

 

Evaluatie aan de hand van de eisen vanuit het onderwijsconcept Vakcollege 

1. Het leerlingenmateriaal straalt dezelfde professionaliteit uit als bestaande lesbrieven van de  

    Werkmaatschappij BV zelf. 

Ik denk dat het mij goed gelukt is om de lay-out van het leerlingenboekje dezelfde uitstraling te 

geven als het bestaande materiaal van De Werkmaatschappij BV. Als ik mijn leerlingenboekje naast 

de bestaande materialen leg bestaat er amper tot geen verschil in lay-out, lettertype etc.. Voor de 

vaardighedenkaarten heb ik een eigen ontwerp ontwikkeld en deze werd door de leerlingen die 

ermee gewerkt hebben positief beoordeeld. Het concept van dit ontwerp zal dan ook naar mijn 

collega’s binnen het Petrus Canisius College gaan zodat zij deze kunnen gebruiken bij het ontwikkelen 
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van vaardighedenkaarten. 

 

2. Gebruik maken van de cyclus Ontwerpen – Maken – Gebruiken. 

Binnen werkkaart 5, de werkkaart voor de techniekles, komt deze cyclus in mijn ogen duidelijk naar 

voren. Stap 1 binnen deze werkkaart heet letterlijk ‘Ontwerpen’ en de leerlingen maken hierin een 

grove schets van een vakwerkbrug. De volgende stappen, namelijk een takenlijstje, taakverdeling en 

materiaal- en gereedschapslijst maken vallen onder de voorbereiding van stap 4, waarin ‘Maken’ 

centraal staat. De laatste stap van de cyclus, het ‘Gebruiken’, komt in mijn ogen nog onvoldoende 

naar voren. Ik heb geprobeerd om de vragen bij het presenteren wel in de richting van ‘Gebruiken’ te 

sturen, maar tijdens de afsluiting bij klas 1G kwam een goed voorbeeld naar voren waardoor het 

‘Gebruiken’ beter vorm kan krijgen. Eric Weggelaar, de docent techniek binnen deze lessenserie, 

vroeg zich hardop af of er een krukje op de gebouwde bruggen kon blijven staan. De leerlingen 

gingen dit proberen, waarbij automatisch discussies ontstonden waar de kruk precies geplaatst 

moest worden. Aangezien één kruk op de gebouwde vakwerkbrug kon blijven staan kwam uiteraard 

de vraag naar voren of een tweede kruk erop kon komen. Wederom ontstond er een discussie waar 

deze kruk precies neergezet moest worden, wat te maken heeft met krachten (een mooi onderwerp 

waarmee natuur-/scheikunde zich kan voegen binnen dit themaproject). Vervolgens stelde Eric de 

vraag aan de klas hoe de brug nu verstevigd kon worden zodat deze wel vier krukken zou kunnen 

houden. De leerlingen begonnen ideeën te spuien en leverden ook commentaar op elkaars ideeën. 

Uiteindelijk was het antwoord dat er dan binnen de gebouwde vakwerkbruggen nog allemaal 

crossverbanden gelegd moeten worden om zo de stevigheid van de brug te versterken. Ik wil deze 

gebeurtenis dan ook meenemen in het aanpassen van dit project. 

 

3. De basisprincipes van het Vakcollege, zoals het Petrus Canisius College deze ziet, toepassen. 

Als ik kijk naar de gekozen basisprincipes die ik uitgekozen had, te weten vaardigheden en de wereld 

van techniek, heb ik in mijn ogen bij beide principes tekort geschoten. In mijn ogen zijn bepaalde 

vaardigheden niet goed naar voren gekomen, wat vooral terug te zien was bij het nakijken van de 

leerlingenboekjes. Enkele sleutelopdrachten, zoals het herkennen van vlakke en ruimtefiguren in een 

brug, zijn niet voldoende gemaakt door de leerlingen. Ik denk dat ik mij iets teveel heb gericht op de 

wiskundige kennis en dat er daardoor te weinig ruimte ingebouwd is om bepaalde kennis en 

vaardigheden erin te slijpen. Ik denk dat het themaproject dan ook erg ambitieus was met betrekking 

tot de leerinhoud. Met betrekking tot de wereld van techniek waren de antwoorden van de 

leerlingen tijdens de presentaties bij klas 1F ook veelzeggend. Ze konden niet veel meer vertellen dan 

de vlakke en ruimtefiguren die terug kwamen in hun vakwerkbrug. De afsluiting bij klas 1G, zoals 

hierboven omschreven, was in dat opzicht een stuk hoopgevender. Ik denk dat de basisprincipes van 

het Vakcollege zoals het Petrus Canisius College deze ziet niet voldoende aan bod gekomen zijn. 

 

Evaluatie aan de hand van de eisen vanuit de gelezen literatuur 

1. Goede aansluiting bij de voorkennis en het activeren daarvan zorgt voor betere integratie van de  

    nieuwe kennis en vaardigheden. 

Ik had duidelijk voor ogen wat de voorkennis wat betreft wiskundige kennis moest zijn om dit project 

goed te kunnen uitvoeren. Allereerst ging ik uit van de kennis van vlakke en ruimtefiguren, wat voor 

de gemiddelde leerling geen probleem moet zijn. Een tweede belangrijk onderdeel was enige kennis 

omtrent het meten, tekenen en noteren van het aantal graden van een hoek. Het derde onderdeel 

was een stukje voorkennis over symmetrie, voornamelijk met betrekking tot symmetrieassen.  
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Bij het nakijken van de leerlingenboekjes en de evaluatie met klas 1F is duidelijk naar voren gekomen 

dat er meer aan het herhalen en activeren van de voorkennis gedaan had kunnen worden. De 

voorkennis van vlakke en ruimtefiguren was op een aantal leerlingen na niet groot, het meten van 

hoeken is al helemaal niet goed verlopen voor de meeste leerlingen. Daarentegen was het tekenen 

van hoeken geen probleem voor het merendeel van de leerlingen, evenals het aangeven van 

vouwlijnen of spiegellijnen. Als er echter van het begrip symmetrie of symmetrieas gebruik werd 

gemaakt wisten de leerlingen voor het merendeel niet meer waar het over ging. Het is duidelijk dat 

voor veel leerlingen de voorkennis dus niet duidelijk genoeg geactiveerd werd binnen dit 

themaproject, want zij hebben al deze kennis gedurende het lopende schooljaar gehad en zouden 

dus wel het één en ander moeten weten. Ik denk dat de aansluiting wel goed was, de opdrachten 

waren mijns inziens wel op het juiste niveau, maar het activeren van de voorkennis komt niet 

duidelijk genoeg naar voren binnen het geschreven themaproject. 

 

2. Ruimte invoeren voor meerdere evaluatiemomenten, niet alleen aan het eind van het project. 

Deze eis is niet behaald, mede doordat bleek dat het programma vol genoeg zat voor de leerlingen. 

De eerste wiskundeles werd naast de eerste werkkaart ook gevuld door de opdrachtenkaart, 

waardoor er geen tijd was om terug te kijken op de les. Tijdens de volgende drie wiskundelessen was 

er ook geen tijd om hieraan te werken. De indruk die ik heb gekregen van mijn bezoeken aan deze 

lessen en de evaluatie door Alma Boelders is dat het voeren van evaluaties in kleine groepjes niet 

haalbaar is als er maar één docent is. Vooral als het evalueren nieuw voor de leerlingen is moet er 

een docent aanwezig zijn, maar daar was nu gewoon geen tijd voor. Idealiter zouden er dus twee 

docenten aanwezig moeten zijn om zo wel aan het tussentijds evalueren toe te komen. Ik zie echter 

ook meteen mogelijke problemen hierbij, vooral roostertechnisch en budgettair lijkt mij dit moeilijk 

haalbaar. Ik zie echter ook een andere oplossing aangezien het Petruis Canisius College een 

opleidingsschool is. In mijn ogen is het de moeite waard om te onderzoeken of het mogelijk is 

stagiairs in te zetten om zodoende wel het evaluatietraject op te zetten. Ik denk dat een stagiair dit 

kan gebruiken als bewijs van de groei van zijn of haar competenties, terwijl het Petruis Canisius 

College zodoende wel twee docenten binnen de evaluatiemomenten kan inzetten.  

De evaluatie aan het eind van het themaproject is bij klas 1F wel uitgevoerd, al was daar wel een 

extra les voor nodig (die gevonden werd tijdens het mentoruur op dinsdag 28 april 2009).  

 

3. Welke leerprocessen streef ik na en worden daadwerkelijk ervaren door de leerlingen? 

Een overzicht van de na te streven leerprocessen is te vinden in de bijlage ‘Overzicht opdrachten’ 

waarin de verschillende opdrachten en bijbehorende leerprocessen worden verantwoord. Om te 

bekijken of deze leerprocessen echt ervaren zijn door de leerlingen is moeilijk te zeggen, vooral 

omdat vorming van automatismen, verwerving van feitelijke kennis en memoriseren een langere 

periode nodig hebben alvorens je kan vaststellen dat deze iets opgebracht hebben voor de 

leerlingen. Gezien de evaluatieperiode die ik mijzelf gesteld heb is het op dit moment niet 

realiseerbaar om hier een passend antwoord op te geven. 

 

4. Elementen van het ‘oude leren’ en het ‘nieuwe leren’ aangeven. 

Een overzicht van de elementen van het ’oude leren’ en het ‘nieuwe leren’ binnen mijn themaproject 

kunt u vinden in §4.4. Ik zal hier zodoende er niet verder over uitwijden. 

 

5. Binnen de evaluatiemomenten ruimte geven om te kijken of een leerling intrinsiek of extrinsiek 
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    gemotiveerd is. 

Deze eis is niet behaald, mede doordat bleek dat het programma vol genoeg zat voor de leerlingen. 

Doordat er slechts één evaluatiemoment plaats heeft gevonden is deze eis niet behaald. 
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Bijlage 21: Statistisch onderzoek         
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BEREKENINGEN BIJ RANGTEKENTOETS 1 (ZONDER GELIJKSTELLING AANTAL LEERLINGEN) 

 

σw = √
57 57+1 (2𝑥57+1)

6
 = 251, 724 (√63365) 

 

z =
1312−0

√63365
 = 5,21 

 
 

BEREKENINGEN BIJ RANGTEKENTOETS 2 (MET GELIJKSTELLING AANTAL LEERLINGEN) 

 

σw = √
59 59+1 (2𝑥59+1)

6
 = 264,972 (√70210) 

 

z =
1316−0

√70210
 = 4, 97 

  



Afstudeerproduct Bas Kraakman, 225749 – studiejaar 2008/2009 – opleiding Wiskunde 
212 

Bijlage 22: Logboek           

DATUM ACTIVITEIT Tijdsduur 

12 november 2008 Gesprek met Johan Dekker 0,5 uur 

13 november 2008 Doorlezen reader afstudeerproduct 0,5 uur 

17 november 2008 Zoeken bronnen op internet en HvA-catalogus 1 uur 

29 november 2008 Werken aan het afstudeervoorstel, paragraaf 1 2 uur  

29 november 2008 Werken aan het afstudeervoorstel, paragraaf 2, 3 2 uur 

30 november 2008 Werken aan het afstudeervoorstel, paragraaf 3 0,5 uur 

01 december 2008 Werken aan het afstudeervoorstel, paragraaf 3, 4, 5 2 uur 

06 december 2008 Werken aan het afstudeervoorstel, paragraaf 6, 7, 8 2 uur 

08 december 2008 Werken aan het afstudeervoorstel, paragraaf 9, 10, 12, 13 1,5 uur 

13 december 2008 Werken aan het afstudeervoorstel, paragraaf 13 1 uur 

18 december 2008 Afronden van de eerste versie van het afstudeervoorstel 4 uur 

18 december 2008 Inleveren eerste versie van het afstudeervoorstel - 

05 januari 2009 Bespreken afstudeervoorstel met Johan Dekker 1 uur 

05 januari 2009 Aanpassingen maken aan afstudeervoorstel 2 uur 

15 januari 2009 Samenvattingen literatuur schrijven 5 uur 

16 januari 2009 Samenvattingen literatuur schrijven 3 uur 

17 januari 2009 Samenvattingen literatuur schrijven 3 uur 

19 januari 2009 Samenvattingen literatuur schrijven 2 uur 

21 januari 2009 Inventariseren theorie en vaardigheden wiskunde jaar 1 2 uur 

22 januari 2009 Samenvattingen literatuur schrijven 4 uur 

24 januari 2009 Inventariseren theorie en vaardigheden wiskunde jaar 1 2 uur 

24 januari 2009 Samenvatting literatuur schrijven 2 uur 

25 januari 2009 Schrijven hoofdstuk 1: Doorlopende leerlijn VMBO-MBO 7 uur 

26 januari 2009 Inventariseren theorie en vaardigheden wiskunde jaar 1 2 uur 

31 januari 2009 Aanpassingen hoofdstuk 1 n.a.v. feedback Alma Boelders 1 uur 

31 januari 2009 Schrijven hoofdstuk 2: Het Vakcollege Techniek 2 uur 

12 februari 2009 Schrijven hoofdstuk 2: Het Vakcollege Techniek 4 uur 

12 februari 2009 Schrijven enquête Wiskunde & Vakcollege Techniek 1 uur 

19 februari 2009 Aanpassen enquête en start schrijven hoofdstuk 3 2 uur 

21 februari 2009 Schrijven hoofdstuk 3: Persoonlijke leer- en actietheorie 2 uur 

23 februari 2009 Overleg met Ed Elve op het Petrus Canisius College 1 uur 

23 februari 2009 Aanpassingen aan Hoofdstukken 1,2,3 a.d.h.v. gesprek 1 uur 

25 februari 2009 Overleg met Johan Dekker op het Petrus Canisius College 1 uur 

25 februari 2009 Aanpassingen aan Hoofdstuk 2 a.d.h.v. het gesprek 1 uur 

26 februari 2009 Samenvatting literatuur schrijven 5 uur 

28 februari 2009 Samenvatting literatuur schrijven 2 uur 

02 maart 2009 Overleg met Ed Elve over hoofdstuk 3 2 uur 

05 maart 2009 Schrijven hoofdstuk 3: Leerprocessen 5 uur 

07 maart 2009 Schrijven hoofdstuk 3: Leerprocessen 4 uur 

09 maart 2009 Overleg met Ed Elve over hoofdstuk 3 2 uur 

13 maart 2009 Schrijven hoofdstuk 3: Leerprocessen 2 uur 

19 maart 2009 Aanpassen hoofdstuk 3 n.a.v. schriftelijke feedback Ed Elve 2 uur 

25 maart 2009 Overleg met JKO, EWE en Ed Elve 2 uur 

27 maart 2009 Overleg met Douwe van der Kooi 0,5 uur 

30 maart 2009 Schrijven hoofdstukken 1,2 en 3 1 uur 



Afstudeerproduct Bas Kraakman, 225749 – studiejaar 2008/2009 – opleiding Wiskunde 
213 

30 maart 2009 Schrijven hoofdstukken 1,2 en 3 1 uur 

01 april 2009 Overleg met ABO, EWE en JDK 1,5 uur 

02 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 4 uur 

03 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 4 uur 

04 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 1 uur 

06 april 2009 Overleg met ABO over de opdrachtenkaart en werkkaart 1 uur 

06 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 1,5 uur 

07 april 2009 Overleg met JDK over de opdrachtenkaart en werkkaart 0,5 uur 

08 april 2009 Overleg met EWE over de werkkaart techniek 0,5 uur 

08 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 1 uur 

10 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 3 uur 

11 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 3 uur 

12 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 5 uur 

13 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 4 uur 

14 april 2009 Overleg met ABO over de opdrachtenkaart en werkkaart 1 uur 

14 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 3 uur 

15 april 2009 Overleg met EWE over de werkkaart techniek 1 uur 

15 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 1 uur 

16 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 2 uur 

17 april 2009 Overleg met Douwe van der Kooi 0,5 uur 

18 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 1 uur 

20 april 2009 Overleg met WTO over roosterproblemen uitvoering 0,5 uur 

20 april 2009 Werken aan lesbrief voor praktisch gedeelte AP 3 uur 

21 april 2009 Alle documenten printen en kopiëren voor start project 1 uur 

23 april 2009 Schrijven hoofdstuk 4: Het themaproject 5 uur 

24 april 2009 Schrijven hoofdstuk 4: Het themaproject 5 uur 

25 april 2009 Schrijven hoofdstuk 4: Het themaproject 3 uur 

27 april 2009 Overleg met ABO, EWE over gang van zaken lopend project 1 uur 

27 april 2009 Lesbezoek bij klas 1F bij lopend project 0,5 uur 

28 april 2009 Filmen presentaties en houden evaluatie met klas 1F 1 uur 

29 april 2009 Lesbezoek bij klas 1G bij lopend project 1,5 uur 

01 mei 2009 Nakijken en verwerken leerlingenboekjes klas 1G  4 uur 

02 mei 2009 Nakijken en verwerken leerlingenboekjes klas 1F 3 uur 

04 mei 2009 Uitvoeren statistisch onderzoek 3 uur 

04 mei 2009 Schrijven hoofdstuk 5: Het statistisch onderzoek 2 uur 

04 mei 2009 Uitzoeken bijlagen afstudeerverslag 1 uur 

04 mei 2009 Schrijven hoofdstuk 4: Het themaproject 2 uur 

05 mei 2009 Schrijven hoofdstuk 4: Het themaproject 4 uur 

06 mei 2009 Schrijven hoofdstuk 4: Het themaproject 2 uur 

06 mei 2009 Ontwerpen stijl uiteindelijk afstudeerverslag 1 uur 

07 mei 2009 Schrijven inleiding 1 uur 

07 mei 2009 Schrijven hoofdstuk 4: Het themaproject 2 uur 

07 mei 2009 Schrijven hoofdstuk 5: Het statistisch onderzoek 2 uur 

08 mei 2009 Schrijven hoofdstuk 4: Het themaproject 2 uur 

08 mei 2009 Aanpassen van het themaproject 2 uur 

13 mei 2009 Leerlingenboekjes beoordelen 3 uur 

13 mei 2009 Bijlagen uiteindelijk afstudeerverslag opmaken en ordenen 2 uur 

13 mei 2009 Alle bestaande teksten aanpassen aan uiteindelijke lay-out 1 uur 
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14 mei 2009 Alle bestaande teksten aanpassen aan uiteindelijke lay-out 2 uur 

14 mei 2009 Schrijven hoofdstuk 6: Eindconclusie 2 uur 

14 mei 2009 Uitvoeren statistisch onderzoek 1 uur 

15 mei 2009 Allerlei aanpassingen aan en afmaken van hoofdstukken 3 uur 

16 mei 2009 Overleg met Douwe van der Kooi 1 uur 

16 mei 2009 Allerlei aanpassingen aan en afmaken van hoofdstukken 6 uur 

17 mei 2009 Allerlei aanpassingen aan en afmaken van hoofdstukken 2 uur 

18 mei 2009 Werken aan artikel en invoegen bijlagen 3 uur 

19 mei 2009 Uitprinten afstudeerversie 0,5 uur 

20 mei 2009 Inleveren afstudeerproduct - 

18 juni 2009 Aanpassingen statistisch onderzoek maken 3 uur 

3 juli 2009 Voorbereiden en presenteren afstudeerproduct op PCC 20 uur 
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Bijlage 23: Bronvermelding          
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