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Samenvatting 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het wiskundeonderwijs in 

Nederland gedurende de laatste vijftig jaar, toegespitst op drie aspecten, namelijk de rol van 

de leraar, de betekenis van electronische hulpmiddelen en de keuze van onderwijsdoelen. 

Deze schets van drie ontwikkelingslijnen mondt uit in een analyse van het wiskundeonderwijs 

in de Tweede Fase HAVO-VWO. Aansluitend wordt een alternatief geboden voor de 

terugtredende leraar, die alleen maar functies overdraagt aan andere actoren.  

Als gevolg van de trend in het Studiehuis om leerlingen zelfstandig bijna alle functies in het 

onderwijsleerproces te laten uitoefenen, dreigt de professionele wiskundeleraar tot een 

verlengstuk van het leerboek, de computer en het middenmanagement te worden 

gedegradeerd. Die trend wordt versterkt door de veel ruimere beschikbaarheid van 

informatie, dankzij de komst van internet en de ontwikkeling van vakmatige software, 

waarmee de leerlingen een krachtig instrument in handen hebben gekregen om het eigen 

leerproces te sturen. 

Het is evenwel zeer de vraag of de geschetste ontwikkeling niet ten koste gaat van het 

bereiken van de meest waardevolle onderwijsdoelen, gericht op het verwerven van algemene 

vaardigheden, probleemoplossingsvaardigheden en onderzoeksvaardigheden. Aan de hand 

van twee voorbeelden, namelijk het vraagstuk van de transfer en de mogelijkheden van een 

digitale leeromgeving wordt betoogd dat voor het bereiken van waardevolle leerdoelen een 

krachtige, interactieve leeromgeving moet worden ontworpen. De leraar als uitvoerder van 

elders bedacht onderwijs bereikt niet meer dan platte onderwijsdoelen, terwijl de 

calculerende leerling in het zo georganiseerde onderwijs het plezier van levenslang leren niet 

ontdekt. Het alternatief is de leraar als ontwerper, die in collegiale samenwerking de 

verantwoordelijkheid neemt voor het ontwerpen en uitvoeren van het eigen vakonderwijs, 

passend in de missie van de school. 

Binnen de school moet de organisatie (weer) gericht worden op het faciliteren van de 

inspanningen die ondernomen worden om intentioneel  leren, voortgedreven door intrinsieke 

motivatie, te stimuleren. Niet het PTA maar de kwaliteit van het leerproces moet centraal 

staan. En binnen het docentencorps moet een taakverdeling ontstaan, waarin onderscheid 

wordt gemaakt tussen individuele begeleiding, interactief onderwijs en ontwerpen van 

onderwijs. 

 



1. Probleemstelling 

 

De impact van de computertechnologie en van de organisatie van het onderwijs in een 

Studiehuis vereist ontegenzeggelijk een herformulering van de rol van de leraar en van de 

functies die de leraar in het onderwijsleerproces vervult. Ook de doelstellingen van het 

onderwijs vragen om een nieuwe formulering, waarbij in het bijzonder moet worden gekeken 

naar de leerstofoverstijgende lange-termijndoelen.  

De probleemstelling die ons in dit artikel bezighoudt, is in vijf deelvragen op te splitsen: 

1. Welke effecten heeft de integratie van ICT in combinatie met de terugtredende 

wiskundeleraar die zich beperkt tot individuele leerlingbegeleiding, op de kwaliteit 

van het wiskundeonderwijs?;  

2. Welke lange-termijndoelen blijven of worden de moeite waard om in de Tweede Fase 

HAVO-VWO en het Studiehuis na te streven met het oog op de komende, electronisch 

bepaalde maatschappij?; 

3. Welke specifieke functies zal de wiskundeleraar in het Studiehuis moeten vervullen 

om optimaal de geherformuleerde doelen te kunnen nastreven?; 

4. Hoe kan de schoolorganisatie faciliterend in plaats van belemmerend werken op het 

bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs? 

 

 

2. De rol van computertechnologie 

 

Ruim 20 jaar bestaat er goede wiskundige software, waar wiskundige problemen mee kunnen 

worden aangepakt. In het wiskundeonderwijs van een aantal landen heeft die goede 

wiskundige software op bepaalde microcomputers een wijde verspreiding gevonden. Denk 

aan Groot-Brittannië met de BBC-computer en aan de Verenigde Staten van Amerika met de 

Apple-II en later de MacIntosh. Toch is het computergebruik ook in die landen heel lang een 

bijverschijnsel in het onderwijs gebleven. Wiskundeleraren waren vrij om al dan niet iets met 

de computer te doen en scholen verschaften soms wel, maar vaak niet de middelen om binnen 

de school goede computerfaciliteiten te realiseren. Ook in Nederland, met goede software als 

VU-grafiek, bleef al met al tot voor kort het gebruik van computers in het wiskundeonderwijs 

vrijblijvend en beperkt tot een vorm van hobbyisme. De inhoud en de doelen van het 

wiskundeonderwijs werden niet wezenlijk door de introductie van computers aangetast. 



Die tijd is voorbij. De ontwikkeling in Nederland staat model voor wat zich in alle westerse 

landen aan het voltrekken is. In de eerste plaats is de druk van de maatschappij groot om 

leerlingen in het secundair onderwijs goed voor te bereiden op een tijdperk waarin computers 

in nagenoeg alle beroepen een essentiële rol spelen. Zo'n goede voorbereiding houdt in dat de 

ICT wordt geïntegreerd in het onderwijs van de schoolvakken. Daarnaast wordt ook in het 

hoger onderwijs bij de universiteiten en hogescholen steeds meer gebruik gemaakt van zware 

wiskundige software, zoals Maple, Mathemathica, SPSS, Matlab enzovoort. De directe 

beschikbaarheid van die software heeft zelfs de inhoud van het wiskundig en toegepast 

wetenschappelijk onderzoek sterk beïnvloed.  

Kijken we in het bijzonder naar de Nederlandse situatie, dan zijn er vijf factoren aan te wijzen 

die ervoor zorgen dat ICT in het wiskundeonderwijs een essentiële plaats gaat krijgen: 

1. Verplicht gebruik van computers 

Het is een kenmerk van ons centraal gedirigeerd onderwijsbestel dat de centrale 

examenprogramma's in hoge mate de inhoud van het onderwijs bepalen. In alle landelijke 

examenprogramma’s voor de wiskundevakken in het secundair onderwijs (12 - 18 jaar) is het 

gebruik van computers in het schoolexamen voorgeschreven. Het type software waarvoor de 

computer moet worden gebruikt, is daarbij expliciet genoemd. 

2. Handheld computer op het centraal eindexamen  

In de bovenbouw van HAVO-VWO is vervolgens in de recent geformuleerde 

examenprogramma’s vastgelegd dat op de centrale schriftelijke examens het gebruik van een 

grafische rekenmachine (een handheld computer met grafische en statistische software) 

noodzakelijk is. Alle wiskundemethoden introduceren daarom, meer of minder overtuigend, 

de grafische rekenmachine in het vierde leerjaar HAVO-VWO. De eeuwenoude, klassieke, 

leerdoelen op het gebied van het algebraïsch rekenen hebben drastisch aan belang ingeboet. 

3. Computers thuis  

De derde factor is dat de grote uitgevers zich hebben gerealiseerd dat in minstens 80 % van de 

gezinnen met schoolgaande kinderen in de leeftijd vanaf 12 jaar thuis computers beschikbaar 

zijn. Zij leveren daarom standaard met de schoolboeken ook goede, bijpassende software, wat 

ongetwijfeld tot gevolg zal hebben dat veel leerlingen in het toepassen van die software hun 

leraren zullen overtreffen. Twee belangrijke belemmeringen voor integratie van 

computergebruik, namelijk de beperkte en verouderde capaciteit aan computers op school en 

de aarzeling van docenten, zijn daarmee opgeheven. 

 

 



4. Beschikbaarheid van informatie op internet 

De vierde factor waarvan het toekomstig belang moeilijk te overschatten lijkt, is de rijkdom 

aan informatie en lesmateriaal die het internet te bieden heeft. Enkele voorbeelden. De 

voortgezette Euclidische meetkunde (wiskunde B2-VWO) bevat de mogelijkheid om de 

meetkundige figuren en eigenschappen dynamisch te onderzoeken met software zoals Cabri. 

(Dynamisch houdt onder andere in dat een figuur door slepen met variabele punten of 

lijnstukken op het scherm kan worden veranderd met behoud van de invariante 

eigenschappen.) Op Nederlandse websites zijn al dynamische uitwerkingen (applets) van 

bijbehorende problemen uit schoolboeken beschikbaar, maar bijvoorbeeld ook het klassieke 

meesterwerk van Euclides, de Elementen, compleet met dynamische applets bij elke figuur. 

Onlangs kreeg een tweede klas op het Zernike College in een invaluur de uitdaging 

voorgelegd om tijdens dat lesuur een ruimtelijk model te maken van een summier beschreven 

ruimtelijke figuur uit de verzameling van semi-Archimedische lichamen met die mooie 

Latijnse namen. De betrokken leraar, Klaas Pen, had de ervaring dat het eigenlijk niet te doen 

was in één lesuur. Het liep deze keer anders. Een viertal leerlingen draafde onmiddellijk naar 

een computerruimte en kwam binnen tien minuten terug met een prachtige beschrijving van 

die figuur en een bouwplaat om het ruimtelijk model te maken. 

5. Een digitale leeromgeving 

Een stap verder is het ontwerpen van een digitale leeromgeving bij het (wiskunde-)onderwijs 

voor de leerlingen. Er zijn nu al scholen die voor het vak wiskunde de leerlingen bij elk 

hoofdstuk van elk leerjaar aanvullende websites aanbieden met historische achtergronden van 

dat onderwerp, met oefenprogramma’s, verwante problemen en aansluitende 

onderzoeksopdrachten. Uiteraard benutten zij daarbij het wereldwijde web en maken of 

ontwerpen zelf weinig! Een aantal scholen is op deze manier al bezig met een webomgeving 

als Blackboard. De communicatie via de digitale leeromgeving is snel opgezet, de 

vakdidactische invulling is veelal nog ver weg. Net als in de Communicatie- en IT-wereld 

(America-on-line en Warner) doet zich ook hier de noodzaak voor om de technologie te 

koppelen aan de inhoud. 

 

Wat gaat de directe beschikbaarheid van alle relevante software en de directe toegang tot 

internet nu betekenen voor het leerproces van de leerlingen? En voor de relevantie van de 

gebruikelijke onderwijsdoelen? En voor het aanwezige schriftelijke lesmateriaal? Mijn 

stelling is: 

 



De informatie- en communicatietechnologie neemt op korte termijn niet alleen een groot deel 

van de rol als informatieverschaffer van de leraar over, maar maakt het ook mogelijk een 

flexibel leertraject te ontwerpen, waarin naar behoefte uitleg en training voor de leerlingen 

electronisch beschikbaar komt. 

 

 

3. De verschuivende rol van de wiskundeleraar 

 

In de eerste jaren dat ik begon les te geven, vanaf 1964, zag het didactisch repertoire van de 

leraar wis- en natuurkunde er nog eenvoudig uit. Al doende leerde hij zijn vakkennis 

gebruiken om een goede uitleg te bedenken, een frontaal leergesprek bij geschikte problemen 

te leiden en adequaat zin en onzin uit de opgaven van het leerboek te onderscheiden. Dat 

leerboek bestond uit theorie die voor leerlingen in die vorm onbegrijpelijk was en uit heel veel 

opgaven. De docent als uitlegger van de voorgeschreven leerstof. Leerlingen werden geacht 

om op een bepaald moment kennis te reproduceren en algoritmen feilloos uit te voeren. De 

docent zorgde voor de kennisoverdracht en toetste of die overdracht gelukt was. Veel training 

op analoge opgaven leidde meestal tot bevredigende resultaten. Meestal, maar bijvoorbeeld 

bij de Euclidische meetkunde lukte die strategie niet zo goed. Daar kom ik later op terug. In 

de les zelfstandig sommen laten maken was ook toen al heel gebruikelijk.  Het korte-termijn-

doel, slagen voor het examen of tentamen, werd bereikt. Het universitair onderwijs leek in die 

dagen op dit model. Met dit verschil dat de docent zelf het boek (dictaat genoemd) schreef en 

toelichtte, terwijl zijn assistenten de oefeningen leidden. 

Aan dit eenvoudige onderwijsmodel, gebaseerd op de rol van de docent als informatiedrager 

die kennis overdraagt, is in het voortgezet onderwijs een einde gekomen. Dit is niet de plaats 

voor een historisch overzicht, maar m.i. zijn vier factoren van belang.  

• Allereerst de overtuiging dat kennis (met name begrip, inzicht, transfer) niet kan worden 

overgedragen, maar zelf door de lerende moet worden geconstrueerd;  

•  In de tweede plaats krijgen jongelui in onze cultuur buiten het onderwijs steeds meer de 

ruimte om zelf beslissingen te nemen en zelf verantwoordelijkheid te dragen. (Zie de 

baantjes, de reclame, de opvoeding thuis.) Daar past het overdrachtsmodel, waarin alle 

sturende functies door de docent worden vervuld, minder goed bij;  

•  In de derde plaats beschikken leerlingen, mede als gevolg van de onderwijspolitiek 

(nadruk op zelfstandig werken), over begrijpelijk lesmateriaal en melden zij aan hun 

docent dat zijn uitleg niet nodig is. (Dat houdt maar op.) Mijn wiskunde-uitgever in 



Groningen vertelde mij dezer dagen dat tot zijn verbazing (en genoegen) de 

antwoorden- of uitwerkingenboekjes sinds kort net zo goed worden verkocht als de 

leerlingenboeken. Bijna iedere leerling in onder- of bovenbouw beschikt zelf over de 

uitwerkingen van de opdrachten. Dat schiet lekker op bij zelfstandig werken!; 

•  Zoals hiervoor besproken komt daar met groeiende impact de rol van computersoftware 

en internet bij. Niet alleen is er geen monopolie meer voor de leraar als 

informatiedrager, maar ook diens rol als expert staat ter discussie. Overal zie je 

gebeuren dat leerlingen handiger en sneller zijn met software, ook de vakgerichte 

software, dan hun docenten. 

 

De grote nadruk op het leerlingen zelfstandig laten werken aan opgaven beperkt zich niet tot 

de bovenbouw HAVO-VWO, maar is bijvoorbeeld ook in het inspectierapport over de 

basisvorming voor het vak wiskunde gesignaleerd. De inspectie merkt daarbij op dat van de 

beoogde taakgerichte interactie tussen leerlingen weinig terechtkomt. Hetzelfde geldt voor de 

explicitering van eigen oplossingsmethoden door leerlingen en de reflectie op het eigen werk. 

Mijn observatie is: 

  

Door externe factoren staat de vanzelfsprekende rol van de leraar als informatie(over)drager 

ter discussie. Het is onmiskenbaar dat een aantal functies van de wiskundeleraar worden 

overgenomen door het schriftelijk lesmateriaal (uitleg, antwoorden controleren) en de 

digitale hulpmiddelen (exploreren van een probleemsituatie, informatie opzoeken). Daar 

wordt door leraren verschillend op gereageerd. In het Studiehuis komt de terugtredende 

leraar veel voor, dat is de leraar die zich beperkt tot het individueel begeleiden van 

leerlingen, die, gestuurd door het Programma van Toetsing en Afsluiting en de Studiewijzers, 

zich door een rijstebrijberg van schriftelijke opdrachten werken. Aan de andere kant van het 

spectrum vind je de leraar die tegen de stroom in probeert zoveel mogelijk zijn oude 

lespatroon te handhaven. Daartussen bevinden zich de leraren die proberen van de soms 

sterk afgenomen contacttijd het beste te maken, soms klassikaal handelend op verzoek van 

leerlingen, soms naar eigen inzicht, tegen een zekere weerstand in, klassikale interactie 

organiserend. De onzekerheid over de eigen rol is daarbij groot. Ook de posities van de 

schoolleidingen variëren sterk, van ‘Klassikale instructie mag niet meer’ en een minimaal 

aantal contacturen tot ‘Geen persoonlijke werktijd in het rooster’.  

 

 



4.  Doelen van het wiskundeonderwijs  

 

De onlangs op de leeftijd van 106 jaar overleden historicus en wiskundige Dirk Struik 

beschrijft in het gedenkboek Honderd jaar Wiskundeonderwijs (Goffree, Van Hoorn, 

Zwaneveld 2000) zijn wiskundeonderwijs op de HBS, omstreeks 1910. Onder het kopje: 

'Waarom wiskunde op school?'  vinden we de volgende typering. 'Het wiskundeonderwijs was 

uitstekend, omvatte rekenen (worteltrekking, logaritmen), algebra (tot tweedegraads-

vergelijkingen), vlakke en ruimtelijke meetkunde (van driehoeken en cirkels tot bollen en 

veelvlakken, volgende de Griekse methode (axioma's, bewijs, enzovoort), gonio- en 

trigonometrie (heel wat gereken). We vroegen ons wel eens af waar al die wiskundige 

geleerdheid nu eigenlijk goed voor was. Dan werd wel gewezen naar de sterrenkunde, de 

natuurkunde of de werktuigkunde, of we hoorden dat de wiskunde goed was om het verstand 

te scherpen. Vele leerlingen die het nu eenmaal aan belangstelling voor sterren en hellende 

vlakken ontbrak en die ten aanzien van dat verstand scherpen een zeker voorbehoud hadden, 

vonden dat die wiskunde eigenlijk een beetje buiten de menselijke werkelijkheid stond. Ikzelf 

behoorde tot de leerlingen die de wiskunde beoefenden omdat ze er plezier in hadden.' 

Dit citaat geeft heel goed weer waar de discussie over de doelen van het wiskundeonderwijs 

in de laatste honderd jaar om draaide. Wiskunde om toe te passen in andere disciplines, 

wiskunde voor het intellectuele genoegen, wiskunde om het verstand te scherpen. In de 

werkelijkheid van het dagelijkse wiskundeonderwijs kregen de vaardigheden in het rekenen 

(met formules, algebraïsche vormen, gonio, meetkundige eigenschappen) de meeste aandacht. 

Dat kon ook goed worden getoetst op proefwerken en centrale examens en het laat zich goed 

trainen met veel oefeningen.  

Het was de eminente wiskundige en didacticus Polya (1887-1985) die al in 1946 schreef dat 

het in algemeen vormend wiskundeonderwijs om twee hoofddoelen gaat. In de eerste plaats 

moeten leerlingen leren problemen op te lossen, hun hersens leren gebruiken. Wiskunde en 

meetkunde in het bijzonder zijn bijzonder geschikte terreinen om denkmethoden onder de 

knie te krijgen. In de tweede plaats moeten leerlingen leren toegepaste situaties te formuleren 

in wiskundige modellen, zoals formules of vergelijkingen, want daar gaat het om bij het 

toepassen van wiskunde. Voor de wiskundige bewerking of analyse van die modellen huur je 

later, aldus Polya 1946, maar wiskundigen in. Tegenwoordig kun je daarvoor ook vaak 

wiskundige software inzetten. In Nederland probeerde mevrouw Ehrenfest voor en na de 

Tweede Wereldoorlog het verstarde onderwijs in de meetkunde, gebaseerd op de Elementen 

van Euclides, te vitaliseren met een nieuw didactisch concept. Het ging haar niet om de 



meetkunde zelf, maar om het wiskundig en logisch denken, dat aan de hand van meetkundige 

problemen kan worden ontwikkeld. In dat denken, zei zij, is het stellen van vragen 

inbegrepen, het zoeken van relaties en combinaties, het formuleren van vermoedens, het 

controleren en zoeken naar een sluitende redenering. Op die manier komt men tot een beter 

begrijpen van de zojuist gevonden relatie; men ziet hoe ze past in het totale beeld dat men 

bezig is op te bouwen. Ten slotte blijft het formuleren van het al gevonden bewijs over. Zij 

constateerde dat het gangbare meetkundeonderwijs in haar tijd heel weinig deed aan het 

bewust ontwikkelen van deze wiskundige denkactiviteiten, maar vooral gericht is op het 

(onbegrepen) reproduceren van stellingen en bewijzen. 

In de New Math-beweging uit de jaren zestig en in een groot deel van het universitaire 

wiskundeonderwijs domineerde de overtuiging dat leerlingen of studenten in de eerste plaats 

de wiskundige systemen en structuren, voorheen ontwikkeld en in boeken beschreven, 

moesten leren en op tentamens reproduceren. Daar paste de rol van de docent als uitlegger en 

overbrenger van die wiskunde bij, terwijl de leerlingen en studenten moesten proberen te 

begrijpen wat er stond geschreven en door oefenen met opgaven in staat moesten zijn om de 

theorie en de technieken te reproduceren. Onder invloed van prominente wiskundigen als 

Polya, Freudenthal, Kline en anderen werd eveneens sinds de zestiger jaren een andere 

onderwijsvisie ontwikkeld, die stelde dat het niet ging om het reproduceren van kant-en-klare 

wiskunde, maar om de wiskundige activiteiten zelf. Het ging in die wiskunde als menselijke 

activiteit (Freudenthal) om het zelf opsporen van verbanden en stellingen, het zelf kiezen en 

aanpakken van een wiskundige onderzoeksvraag, het zelf leren axiomatiseren van een 

deelgebied, het zelf mathematiseren van een realistische probleemsituatie, het zelf exploreren, 

vermoedelijke eigenschappen formuleren en die vervolgens proberen te bewijzen.  

Deze opvatting heeft nu in een bredere onderwijskundige kring voor allerlei vakgebieden 

ondersteuning gevonden in de constructivistische leertheorieën. Kort gezegd komen die er op 

neer dat kennisoverdracht niet mogelijk is, maar dat kennis steeds opnieuw moet worden 

geconstrueerd door de lerende. Gebeurt dat laatste niet, dan is er geen sprake van een 

zinvolle, geïntegreerde en functionele kennis, die wendbaar kan worden ingezet voor het 

oplossen van problemen. ‘Knowledge how’ is daarom veel belangrijker dan ‘Knowledge 

what’.  

Gaan we nog even terug naar de beschrijving van Dirk Struik aan het begin van dit hoofdstuk. 

Het algebraïsch rekenen, dat tot voor kort zo'n grote plaats in het wiskundeonderwijs innam, 

kan steeds meer worden overgelaten aan software. Zoals de cijfervaardigheid (bijvoorbeeld 

staartdelingen) als leerdoel op de basisschool is verdrongen door het handig rekenen met een 



calculator, kan nu ook het wiskundig rekenen worden uitbesteed aan apparatuur. De 

toepassingsgebieden bepalen nu in hoge mate de wiskundeprogramma's in de bovenbouw 

HAVO-VWO, met wiskunde A1,2 gericht op de gammawetenschappen en wiskunde B1,2 op 

de natuurwetenschappen en de technische wetenschappen. (De onderbouw en wiskunde A1 is 

als algemeen vormend te karakteriseren.) Het plezier dat Struik aan de wiskunde als 

hersenactiviteit beleefde, was in zijn tijd met de leerstof van toen maar voor een beperkte 

groep leerlingen bereikbaar. Het recente statistiekproject van het CBS en de Nederlandse 

Vereniging van Wiskundeleraren, de Nationale Doorsnede (CBS 2000), liet zien dat voor de 

leerlingen van leerjaar 1 en 2 de (algemeen vormende) wiskunde van de basisvorming na het 

vak gymnastiek het populairste schoolvak is. Dat heeft alles te maken met de genoemde 

menselijke activiteit, voor die leeftijdsgroep nu zo georganiseerd dat het leuk is om te doen. 

De vraag blijft of in de basisvorming en de bovenbouw van HAVO-VWO het denken wordt 

bevorderd, leerlingen leren om problemen op te lossen, teneinde de gewenste onderzoeks-

vaardigheden ontwikkelen. Het boeiende is nu dat de genoemde algemene doelen voor 

wiskundeonderwijs alles te maken hebben met de algemene vaardigheden, die in de Tweede 

Fase HAVO-VWO zo centraal zijn gesteld. En in de aanbevelingen van Polya of Ehrenfest 

(meer dan een halve eeuw geleden!) gaat het (in andere woorden) voortdurend over het 

bevorderen van reflectie, het monitoren, het zelf construeren van kennis, kortom over het 

ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden! De kernvraag in de Tweede Fase HAVO-

VWO is of het zal lukken om binnen de vakken de vakoverstijgende algemene vaardigheden 

te incorporeren. Daarover later meer. 

 

 

5. Onderwijsdoelen in het Studiehuis 

 

Wat leert ons het standaardwerkje van het PMVO Samen aan de slag (1999) over de doelen 

van het Studiehuis? Het is geschreven als een antwoord op vragen van de Tweede Kamer en 

bestemd voor de politici en voor de scholen, waar het op grote schaal is verspreid. We lichten 

er zeven redenen uit, die met enkele citaten worden gekarakteriseerd en daarna geanalyseerd. 

 

PMVO-1.  Mensen leren het meeste door zelf actief met de leerstof bezig te zijn. 

PMVO-2.  Leerlingen die altijd frontaal les krijgen en vooral feiten moeten leren, krijgen 

niet de vaardigheden mee die ze in het vervolgonderwijs hard nodig hebben om 



goed te kunnen functioneren. Daarbij gaat het om vaardigheden als zelf plannen, 

prioriteiten stellen en samenwerken. 

PMVO-3. Leerlingen moeten leren hoe ze zelf kennis kunnen verwerven, hoe ze zelf taken 

kunnen uitvoeren, hoe ze zelf problemen kunnen oplossen, hoe ze kennis en 

vaardigheden die ze bij het ene vak opdoen, toe kunnen passen op andere 

vakgebieden. 

PMVO-4. Adequaat leren omgaan met de aanzwellende informatiestroom. 

PMVO-5. Meer eigen activiteit en eigen inbreng in de les verhoogt de motivatie. 

PMVO-6. Een activerende didactiek maakt het werk van de docent afwisselender en 

aantrekkelijker, zowel binnen  de les als binnen de school, wegens de grotere 

vrijheid het eigen werk te plannen. 

PMVO-7. Een activerende didactiek biedt docenten de mogelijkheid om in te spelen op 

verschillen tussen leerlingen in de begeleiding van hun zoektocht naar kennis. Op 

die manier leren docenten bovendien hun leerlingen heel goed kennen. 

 

Nader beschouwd vormen deze stellingen een merkwaardige mengeling van werkvormen, 

doelen en didactische theorieën. Zo wordt PMVO-1 in onze cultuur en in theorie algemeen 

erkend als een optimale  onderwijsstrategie. (Oud-studenten die bijvoorbeeld in Afrika of 

Azië gaan werken, ontdekken al snel dat de reikwijdte van die strategie beperkt is, zie Bos 

2000.) De vraag is natuurlijk wat je door actief leren (de werkvorm) aan inzicht, kennis, 

vaardigheden en houdingen (de doelen) wilt doen verwerven. PMVO-5 hangt ongetwijfeld 

ook samen met PMVO-1. Het probleem is alleen dat schoolleidingen massaal die lessen 

hebben beperkt, zodat in de contacturen de vraag om snel even wat uit te leggen domineert. 

En daarbuiten mag/moet je als leerling op je eentje uren en uren zelf werken aan schriftelijke 

opdrachten. Saai en demotiverend, na een paar weken. 

In PMVO-2 staan enkele algemene doelen geformuleerd, sterk geïnspireerd door de 

aansluiting op HBO-WO,  zoals het leren om zelf te plannen. In tal van publicaties over 

studeerbaarheid heeft Wijnen (ook voorzitter van de stuurgroep Tweede Fase) het HBO en 

WO voorgehouden dat je de studenten wekelijks aan de gang moet houden met opdrachten, 

huiswerk, toetsen enzovoort, anders stellen ze hun inspanning uit tot de laatste week voor het 

tentamen. Wellicht schort het leerlingen en studenten niet aan planningsvaardigheden, maar 

stellen zij vaak andere prioriteiten (ook een leerdoel van het Studiehuis) en zijn zij niet altijd 

zo (intrinsiek) gemotiveerd voor de taken die het onderwijs hun opdraagt. Hoe kun je 

overigens beoordelen of doelen zoals plannen, prioriteiten stellen en samenwerken, worden 



gehaald? En gaat het bij leren samenwerken om een onderwijsdoel of (ook) om het beter 

bereiken van de reguliere vakdoelen?  

PMVO-3 lijkt het hart van de zaak, want we hebben hier te maken met leerdoelen die in het 

onderwijs al eeuwenlang worden beleden en nagestreefd. We weten alleen niet goed hoe we 

die doelen in het onderwijs kunnen bereiken. In ieder geval niet door leerlingen zelfstandig te 

laten werken aan voorbedachte, in hapbare brokken opgesplitste, opdrachten zonder 

onderlinge interactie en zonder reflectie op aanpak, concepten en oplossingsmethoden. Willen 

deze doelen binnen bereik komen, dan heeft de leraar hier een essentiële rol te vervullen bij 

het stimuleren van de interactie en reflectie.  

PMVO-4 wordt ook wel ‘information literacy’ genoemd. Bedoelen we zoiets plats als het 

opzoeken op internet van relevante informatie? Of gaat het veelmeer om het kunnen 

beoordelen van de waarde van informatie? Voor een deel moet daarvoor vakkennis worden 

ontwikkeld en voor een ander deel ligt dat op het gebied van de ontwikkeling van normen en 

waarden. Zonder stevige interactie en discussie gaat het daarbij niet. 

PMVO-6 lijkt te mooi om waar te zijn. Zoals recent nog eens naar voren is gebracht door het 

Sociaal Cultureel Planbureau, heeft de Nederlandse leraar in het voortgezet onderwijs 

anderhalf maal zoveel lesuren (contacturen met een klas) als zijn buitenlandse collega's. De 

vermindering van diens lestaak tot dat gemiddelde van 17 lesuren zal Nederlands financiële 

inspanning voor onderwijs meer in de pas doen lopen met de andere Europese landen. 

Wellicht kan het Studiehuis op den duur helpen om de Nederlandse leraar voldoende tijd te 

geven voor zijn professionele taak, bijvoorbeeld door de oppasfunctie bij het zelfstandig 

werken door leerlingen geleidelijk over te dragen aan onderwijsassistenten. Tot nu toe is daar 

in onze scholen weinig van te merken. Minister Hermans beriep zich in november 2000, 

tijdens het jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, op het 

lerarentekort, zodat hij niet tot taakverlichting of taakwijziging kan overgaan. 

Wellicht dat de leraar door zo’n taakwijziging meer tijd beschikbaar kan krijgen voor 

individuele begeleiding (PMVO-7), maar waar komt die beloofde tijd op dit moment 

vandaan? In school A heeft wiskundeleraar XX drie contactlessen voor 160 studielasturen in 4 

HAVO wiskunde A1, in de andere school heeft wiskundeleraar NN voor hetzelfde pakket aan 

slu's precies 1 (één) contactles. De leerlingen van XX werken voor een groot deel zelfstandig 

in de les, nu en dan onderbroken door de leraar voor oriëntatie, uitleg, motiverende 

problemen, reflectie op concepten, op oplossingsmethoden, op werkwijzen enzovoort. Tijdens 

het zelfstandig werken in de les heeft XX alle gelegenheid om de individuele vorderingen en 

problemen met leerlingen te bespreken. Leraar NN voelt zich gedwongen om tijdens die ene 



contactles directe instructie te geven wegens de vele vragen die er zijn, en ziet 'zijn' leerlingen 

de rest van de week alleen incidenteel. Wel dient hij als vraagbaak voor allerlei andere 

leerlingen die hij niet eens bij naam kent. Laat staan goed leert kennen en individueel 

begeleiden. 

In de toelichting van NWO op de aanvraagronde voor onderwijsonderzoek PROO2001 (zie 

www.nwo.nl/magw/programmas/proo/lereneninstructoe/content.html), gebaseerd op een 

recent review van Simons 2000, wordt gesteld dat nieuwe begrippen als zelfstandig leren, 

leren leren, coöperatief leren, probleemgestuurd leren, enzovoort dringend aan 

begripsverheldering toe zijn. Ook de basisidee van het Studiehuis en van de nieuwe 

programma's, namelijk dat er algemene vaardigheden zouden bestaan en dat er transfer plaats 

vindt over de verschillende kennisdomeinen heen, blijkt op theoretische en empirische 

gronden zeer aanvechtbaar te zijn. De wetenschap lijkt ons niet erg te helpen bij het zoeken 

naar het antwoord op de vraag of de gesignaleerde verschuiving van werkvormen in het 

onderwijs ook leidt of zal leiden tot een beter realiseren van onderwijsdoelen die de moeite 

waard zijn. 

 

 

6. Effectiviteit en de zelfstandig werkende leerling 

 

In het artikel ‘Een effectief studiehuis’ (Van Streun 1997) analyseerde ik in het licht van het 

onderzoek naar effectief onderwijs de eerste experimenten in scholen om een studiehuis op te 

zetten. Kenmerken van effectief onderwijzen, zoals die uit breed onderwijskundig onderzoek 

naar voren komen (zie bijvoorbeeld de publicatie Goede instructie - beter onderwijs, SVO 

Den Haag, 1992) zijn: 

- duidelijke gemeenschappelijke en aanvullende doelen stellen; 

- leerlingen positief stimuleren; 

- lessen duidelijk structureren; 

- de leerstof motiverend presenteren en helder uitleggen; 

- vaart in de les houden door centrale fases te beperken tot kernopgaven en kernmethoden; 

- vaart in de les houden door stevige eisen te stellen aan het zelfstandig werken;  

- goede terugkoppeling geven met remediërende opdrachten. 

Mijn vraag was toen hoe dit zich verhield tot de studiehuisexperimenten in verschillende 

scholen, waarbij leerlingen vier tot zes weken lang zelfstandig werkend uit een boek de 

leerstof onder de knie proberen te krijgen. De meest voorkomende interpretatie van de 



leraarsrol in zo’n experiment was die van de terugtredende en afwachtende leraar. 

Individueel en op verzoek wil de leraar nog wel iets uitleggen, maar centraal doelen stellen, 

motiveren, structureren, reflecteren en terugkoppelen is er niet meer bij. In veel scholen is dat 

nu het beeld van het wiskundeonderwijs, vaak afgedwongen door de schoolorganisatie, die de 

contacttijd van de vakleraar met de eigen groep drastisch heeft gereduceerd. In plaats daarvan 

komen de waakhond- of oppasuren voor heterogene groepen van leerlingen, die geen relatie 

hebben met de oppasser of begeleider. 

Waar heb ik dat eerder gezien? Onder invloed van theorieën over onderwijs in heterogene 

groepen schakelde ruim vijftien jaar geleden in Engeland het reken- en wiskundeonderwijs 

voor 11-16 jarigen massaal over op die zelfstandig-werken werkvorm. De docent werd 

begeleider en organisator. Het lesmateriaal was opgesplitst in kleine eenheden, die door 

leerlingen op eigen kracht en in eigen tempo werden doorgewerkt. Klappers met antwoorden 

en uitwerkingen stonden in elk lokaal, zelftoetsen waren beschikbaar en de leraar zat achter 

zijn bureau om de rij wachtende leerlingen met vragen over de tientallen verschillende 

onderwerpen één voor één af te handelen. Indertijd bezocht ik een dozijn scholen in verband 

met het verkrijgen van de rechten van de grootste Engelse methode School Mathematics 

Project voor de Nederlandse bewerking Wiskunde Lijn. Verbazingwekkend hoe soepel de 

leerlingen erin slaagden hun eigen planningen te maken, zichzelf te corrigeren, enzovoort. 

Organisatorisch perfect. Het feit dat die leerlingen nog wel in hetzelfde lokaal zaten te 

werken als hun leraar, voorkwam de vervreemding die ontstaat als een hun onbekende (steeds 

wisselende) begeleider optreedt.  

Het meest recente onderzoek naar de effecten van deze werkvorm werd enige jaren geleden 

op de BBC gepresenteerd in een documentaire door Prof. dr. David Burghes van Exeter. In 

het internationaal vergelijkend onderzoek scoort Engeland tegenwoordig veel lager dan in 

eerder onderzoek met vergelijkbare landen. De conclusie van Burghes zijn onderzoek was dat 

de neergang in Engeland een gevolg was van de overgang naar nagenoeg schriftelijk 

onderwijs door het zelfstandig werken. Klassikale uitleg en vooral interactie rondom 

concepten en aanpak, hard nodig in een leerproces gericht op hogere leerdoelen, waren door 

de onderwijsorganisatie onmogelijk geworden. De documentaire eindigde met zijn oproep 

aan leraren om weer meer interactief te onderwijzen: TEACHER TEACH! Zwaar gesponsord 

door grote bedrijven heeft Burghes' universiteit inmiddels een netwerk opgezet om leraren 

weer te trainen in werkvormen zoals klassikale instructie, een vraaggesprek of leergesprek 

leiden, interactief reflecteren op probleemaanpak, problem solving sessies leiden, enzovoort.  



Voorbeeldlessen op video, ontleend aan het Hongaarse (!) wiskundeonderwijs, worden 

gebruikt als model. (Zie de website van zijn instituut www.ex.ac.uk/cimt/ en Burghes 2000.) 

Hoe staat het wiskundeonderwijs in de Tweede Fase er nu voor? In mijn contacten met leraren 

en klassen lijkt het algemene beeld dat van de leerling die taken afstreept en probeert al 

calculerend de bulk aan (schriftelijke) opdrachten en toetsen te liquideren. Schoolleidingen 

bedenken langzamerhand middelen om de leerlingen  binnen de muren van het schoolgebouw 

aan het werk te houden, bijvoorbeeld door aanwezigheid in werkruimten te laten aftekenen 

(kwantiteit van zelfstandig werken administreren) of door per vak af te rekenen op weektaken. 

(De weektaak niet af? Vrijdagmiddag op school doorwerken. Het handelingsdeel nog niet 

ingeleverd? Op school werken, terwijl de andere leerlingen al aan de zomervakantie zijn 

begonnen.) De PTA's leggen het allemaal vast (voor leerlingen en voor leraren) en de leerling 

die op zijn vrije tijd is gesteld, gaat van taak tot taak en verzet zich tegen pogingen van de 

individuele leraar die probeert interactief aan niveauverhoging te doen. Over intentioneel 

leren en intrinsieke motivatie, volgens van Parreren en andere serieuze onderwijspsychologen 

toch de motor voor het bereiken van hogere leerdoelen, hoeven we in die context helemaal 

niet meer te praten. Wel beginnen leerlingen, leraren en schoolleidingen te klagen dat het zo 

saai en ééndimensionaal wordt op school.  

In het samenwerkingsproject PIONIER (Bel Campo, Maartens College, Zernike College en 

UCLO) gaat het over een aantal van de hiervoor gesignaleerde problemen. De ene school 

constateert dat al die zelfwerkzame uren, waarin leerlingen alsmaar opdrachten zitten uit te 

werken, als saai en niet motiverend worden ervaren. Kunnen we niet iets met groepswerk 

doen in die uren, los van de contactlessen die voor directe instructie worden gebruikt? De 

andere school wil juist samenwerkend leren gebruiken om het verwerven van inzicht en 

transfer op een hoger niveau te brengen door verplichte interactie in het groepswerk in te 

bouwen, waarbij de contactlessen de motor van het leerproces vormen. Een derde school ziet 

juist gebeuren dat samenwerkend leren, bijvoorbeeld bij praktische opdrachten en 

handelingsdelen, zo slecht verloopt dat zij daarvoor een specifieke training wil, ontwerpen. 

Leren samenwerken als onderwijsdoel.  

 

 

7. Transfer van kennis en vaardigheden 

 

Zoals al eerder is aangegeven heeft de constructivistische opvatting over het leren belangrijke 

invloed gehad op de ontwerpers van het concept-Studiehuis met in alle examenprogramma's 



veel aandacht voor algemene vaardigheden. Wetenschappers uit de constructivistische 

stroming hebben daarentegen weinig op met de generalistische opvatting over algemene 

vaardigheden en ontkennen veelal het bestaan van transfer tussen kennisdomeinen (Boekaerts 

en Simons 1993). Cognitieve psychologen bestrijden die opvatting en zien onder voorwaarden 

wel transfer optreden (Anderson, Reder en Simon 1996; 1997). Bij de invoering van de 

mammoetwet (HAVO-VWO) in 1968 werd eveneens een zwaar accent gelegd op 

studievaardigheden, waarvoor in de studielessen van de brugklas (aanvankelijk 2 tot 4 per 

week) de basis moest worden gelegd. Wegens het ontbreken van transfer naar de 

schoolvakken zijn ze geleidelijk aan afgeschaft. Gelet op het essentiële belang voor het 

bereiken van de doelen van de Tweede Fase verdient de transfer tussen vakken van kennis en 

vaardigheden en het geïntegreerd ontwikkelen van algemene vaardigheden zoals 

probleemoplossings-, onderzoeks-, en informatieverwervingsvaardigheden (information 

literacy), een bijzonder analyse. Hoe is die transfer te bevorderen? Bestaat die transfer wel? 

Verschillende gerenommeerde theoretici hebben de relatie tussen intelligentie en transfer 

geanalyseerd. A.D. de Groot (1983) koppelt een bespreking van het begrip intelligentie aan 

het al dan niet voorkomen van transfer. In zijn werktheorie vat hij intelligentie op als een 

repertoire van algemene denkmethoden of heuristieken, het I-programma. Hij stelt dat iemand 

die een probleem uit een bepaald kennisdomein probeert op te lossen, daarbij gebruik kan 

maken van smalle (domeinspecifieke) methoden of van bredere (transferabele) methoden of 

van heel algemene denkmethoden (uit zijn I-programma). In een protocolanalyse van 

oplossingsprocessen van eerstejaars studenten wiskunde (Van Streun 1991) was het mogelijk 

om succesvolle oplossingsmethoden te identificeren, die varieerden van een snelle of 

uitgebreide situatieanalyse, doelanalyse en doel-middelen-analyse tot zeer gedetailleerde 

transformaties van het probleem in grafische, analytische of numerieke representaties. Het 

bewust maken en expliciet onderwijzen van het gehele scala van smalle (domeinspecifieke) 

methoden tot heel algemene denkmethoden, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 

bevordering van transfer, aldus de Groot. 

Ook in het standaardboek over intelligentie van Sternberg 1982 gaan veel auteurs in op het 

vraagstuk van de transfer. Campione, Brown en Ferrara (1982) benadrukken in hun bijdrage 

dat meer algemene denkmethoden een rol spelen bij transfer. Ze noemen bijvoorbeeld 

plannen, monitoren, testen, bijstellen en evalueren van de eigen leerstrategieën. Snow en 

Yalow (1982) besluiten hun analyse met de opmerking dat er ruimte is voor de hypothese dat 

transfer kan optreden door analogie tussen leertaken die verwant zijn. De transfer kan 

betrekking hebben op een manier van werken, een probleemaanpak, een strategie, een 



concept, een procedure of een feit. Research is noodzakelijk om de verschillende typen 

transfer op te sporen. Baron en Sternberg (1987) bespreken verschillende typen 

denkmethoden die tot het repertoire van leerlingen zouden moeten behoren. Zij 

beargumenteren dat onderwijs in het leren denken effect kan hebben, mits speciale aandacht 

wordt besteed aan transfer als onderdeel van dat denkonderwijs. Metacognitieve 

denkmethoden als plannen, monitoren en evalueren van het eigen denken spelen daarbij een 

belangrijke rol. Nisbet en Davies (1990) concluderen dat er plaats is voor het onderwijzen van 

algemene denkmethoden, maar dat dergelijk onderwijs onvruchtbaar is als het niet is ingebed 

in een context waarin die denkmethoden kunnen worden toegepast. Ook Anderson, Reder en 

Simon 1996 betogen dat voor het bereiken van transfer tijdens het leren expliciet in de 

verschillende kennisdomeinen aandacht moet worden besteed aan de vaardigheden en 

denkmethoden. 

In een door ons (Deinum, Harskamp en Van Streun) voorgesteld onderzoeksproject (Werken 

aan onderwijskwaliteit 2000) gaat het om de transfer van begrippen en van 

probleemoplossings- en onderzoeksvaardigheden tussen verschillende kennisdomeinen in de 

schoolsituatie van de Tweede Fase HAVO-VWO, met name tussen wiskunde, natuurkunde en 

economie. In dit onderzoeksproject is gekozen voor het ontwerpen en onderzoeken van 

transfer van een algemeen abstract begrip, van een probleemaanpak en van 

onderzoeksvaardigheden. Het abstracte begrip is het begrip afgeleide of snelheid van 

verandering, dat in het wiskundeonderwijs een centrale plaats inneemt, maar ook in de 

natuurkunde (als snelheid) en de economie (marginale kosten, marginale opbrengsten, 

enzovoort) als specifieke begrippen in een andere context dan bij wiskunde een rol spelen. In 

het ontwerp van het beoogde onderwijs gaat het bij wiskunde om het opbouwen van een rijk 

schema, waarin niet alleen de formele wiskundige definitie, maar ook relevante contexten 

(denkmodellen) vanaf het begin in de ontwikkeling van het abstracte begrip worden 

meegenomen. Binnen de wiskunde is zo’n rijk schema, opgebouwd in 4-VWO, al superieur 

gebleken als wordt gelet op transfer naar toepassingen binnen wiskunde A (Van Streun 1989). 

Ook zijn er aanwijzingen dat een brede benadering binnen de wiskunde leidt tot een 

buitengewone leerwinst bij natuurkunde (mechanica in VWO) vergeleken met een meer 

formele wiskundige start (Sinnema en Van Streun 1984). In de vakken natuurkunde en 

economie moet het ontwerp van het beoogde onderwijs de leerlingen vanuit de specifieke 

contextbetekenis in de natuurkunde of economie leiden tot de herkenning van het 

onderliggende abstracte begrip snelheid van verandering. 



Voortbouwend op het onderzoek naar de effecten van een vorm van wiskundeonderwijs 

waarin probleemaanpak en heuristieken (zoekmethoden) expliciet worden onderwezen (Van 

Streun 1989; 1994) is aan de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met een netwerk 

van scholen door het GION en de werkgroep wiskundedidactiek een CD-ROM (Bèta-PC 

genoemd) ontwikkeld, waarin leerlingen van 4 HAVO en 4 VWO aan de hand van geschikt 

gekozen problemen leren om systematisch een probleem aan te pakken en bewust het 

probleem te transformeren door over te stappen naar een andere representatie. Leerlingen 

kunnen hints aanvragen en krijgen feedback over hun aanpak (Duinkerken 2000). In het 

ontwerpstadium zal deze CD-ROM nog worden uitgebreid met relevante natuurkundige en 

economische problemen. Het onderzoek zal zich richten op de vraag in hoeverre het 

onderwijs in die probleemoplossingsvaardigheden, zoals onderwezen met die CD-ROM, 

uitzicht biedt op transfer naar elk van de drie genoemde vakken. 

De examenprogramma’s voor alle vakken in HAVO-VWO spreken over onderzoeks-

vaardigheden, die de leerlingen moeten verwerven. De ontwikkeling en toetsing van die 

algemene vaardigheden vindt plaats door de zogenaamde praktische opdrachten of 

onderzoeksopdrachten, waarin leerlingen een onderzoekscyclus moeten doorlopen. In 

principe begint die cyclus met het zelf formuleren van een onderzoeksvraag en verloopt via 

het exploreren van de probleemstelling en het opstellen van een definitief onderzoeksplan 

naar een eindrapportage, waarin ook een reflectie op het eigen werk en dat van de groep is 

opgenomen. Het profielwerkstuk is in deze lijn de afsluitende proeve van bekwaamheid, 

waarin bij voorkeur een tweetal vakken in het werk worden geïntegreerd. Mede gebruik 

makend van de genoemde CD-ROM, Bèta-PC, is in het schooljaar 1999-2000 in een tweetal 

scholen een veldonderzoek uitgevoerd, waaruit een aantal aanwijzingen zijn voortgekomen 

voor een goed ontwerp van de ontwikkellijn voor onderzoeksvaardigheden (Harskamp, De 

Haan en Van Streun 2000). Mede gebruikmakend van de opbrengst van dat veldonderzoek, 

wordt een onderwijsstrategie ontworpen, waarin voor de vakken wiskunde, natuurkunde en 

economie communale en differentiële onderzoeksvaardigheden worden geformuleerd en 

onderwezen, waarna de transfer van het ene kennisdomein naar het andere wordt onderzocht. 

 

 

8. Een digitale leeromgeving 

 

Je hoeft geen profetische gaven te hebben om te voorspellen dat in 5 tot 10 jaar de laptopklas 

van het Zernike College in Groningen eerder de regel dan de uitzondering zal zijn. Dankzij 



een actieve onderwijskundige opstelling van de schoolleiding is het gelukt om aan het begin 

van het schooljaar 2000-2001 een innovatief project te starten, waarin alle leerlingen van een 

eerste klas de beschikking hebben gekregen over een laptop voor eigen gebruik. De 

plaatselijke uitgever heeft een extra set boeken geleverd, zodat de leerlingen alleen maar hun 

laptop hoeven te vervoeren. Radiografisch is in het klaslokaal het internet bereikbaar. Op dit 

moment is een laptop nog tamelijk zwaar en onhandelbaar, maar nieuwe typen handheld 

computers (palmtop, cassiopeia) wijzen de weg naar lichtere en goedkopere uitvoeringen, die 

uitstekend voor educatieve doelen te gebruiken zijn. De ultieme digitale omgeving met 

handheld-apparatuur ligt binnen handbereik! 

De onderwijskundige en vakdidactische invulling van een digitale omgeving loopt ver achter 

bij de technologische ontwikkeling. Het scala aan onderzoeksvragen, waar dringend 

ontwerpgericht onderzoek voor moet worden opgezet, is bijzonder groot. Zie voor meer 

informatie over dit ontwikkelings- en onderzoeksgebied: 

www.nwo.nl/magw/programmas/proo/ictenonderwijs. Het bestuur van het onderwijs-

onderzoek van NWO verklaart bij voorbaat dat daar niet genoeg geld voor is. Het ministerie 

van OC&W heeft met haar gebruikelijk gebrek aan inzicht het concrete laptopklasproject van 

het Zernike College niet willen subsidiëren en allerlei gebakken lucht-projecten wel. Uit de 

mogelijkheden voor ontwerpgericht onderwijsonderzoek in een digitale leeromgeving lichten 

wij er enkele uit waar wij aan de RuG aan werken.  

Het eerste probleem dat zich bijvoorbeeld in de laptopklas voordoet, is het creëren van inhoud 

voor digitale leeromgevingen. Toegespitst op het wiskundeonderwijs is het de vraag op welk 

moment in het leerproces van een wiskundig onderwerp en met welk type opdrachten 

mathematische software optimaal kan worden ingezet om de gewenste leerdoelen in termen 

van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen te bereiken. Het gaat daarbij niet om het laten 

uitvoeren door een computer van berekeningen, maar om het bereiken van de eerder 

beschreven lange-termijndoelen, in termen van attituden, denkmethoden, onderzoeks-

vaardigheden enzovoort. Die hogere onderwijsdoelen blijven overeind, maar welke leerdoelen 

zijn overbodig geworden? En welke nieuwe doelen komen erbij?  Onze participatie in dit 

laptopklasproject past in de traditie van ontwerpgericht onderzoek, zoals dat in de werkgroep 

wiskundedidactiek van de RuG en haar afstudeerrichting Educatief Ontwerpen wordt 

uitgevoerd. Het is een driejarig ontwikkelings- en onderzoeksproject, waarin afstudeerders en 

een leraar in onderzoek (Martin Traas) samenwerken. De opbrengst van dergelijk onderzoek 

bestaat uit aanwijzingen voor een optimale inrichting van het bedoelde onderwijs, uit 

exemplarisch onderwijsmateriaal en een beschrijving van te verwachten effecten, die deels 



kunnen verschillen van effecten van meer regulier onderwijs. Verbreding van dergelijk 

ontwikkelingsonderzoek binnen UCLO-verband voor meer vakken kan als katalysator werken 

voor de ontwikkeling van de vakdidactische expertise op ICT-gebied binnen het UCLO.  

In het onderzoeksvoorstel 'Digitale zelfsturing' (Deinum, Harskamp en Van Streun; zie: 

'Werken aan onderwijskwaliteit' 2000) lezen we: 'Door de komst van de computer in het 

onderwijs wordt het mogelijk dat leerlingen actief visuele en dynamische representaties zelf 

kunnen sturen. Het is zinvol om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor een aantal 

schoolvakken en te onderzoeken hoe onderwijs met dergelijke hulpmiddelen vormgegeven 

moet worden om een zinvolle inpassing in het onderwijs te kunnen krijgen. Centrale 

probleemstelling is de vraag wat de effecten zijn van de mogelijkheden om actief visuele en 

dynamische representaties te kunnen sturen en hoe die effecten verklaard kunnen worden.' 

Een van de sterkste kanten van ICT in het onderwijs is de mogelijkheid om een leeromgeving 

te ontwerpen waarin het leerproces visueel en dynamisch kan worden ondersteund. Weliswaar 

biedt ook schriftelijk leermateriaal de mogelijkheid tot visualisering, maar dat blijft statisch: 

een gedrukte tekening, afbeelding of grafiek verandert niet en is bovendien altijd zichtbaar. 

De computer biedt de mogelijkheid om visualisering interactief te maken. Leerlingen kunnen 

bijvoorbeeld direct zien wat het wijzigen van een formule voor invloed heeft op een grafiek. 

Schriftelijk kan dat ook, maar dat kost veel tijd, tijd die bijvoorbeeld wordt besteed aan het 

voor de leerling minder zinvolle herhaald uitrekenen van de formule om een grafiek te kunnen 

tekenen. Digitale visuele en dynamische representatie van begrippen biedt leerlingen 

mogelijkheden sneller en zonder het uitvoeren van voor het leerproces minder zinvolle 

handelingen inzicht te verwerven. Aanwijzingen daarvoor zijn bijvoorbeeld te vinden in 

onderzoek naar het gebruik van de grafische calculator bij het wiskundeonderwijs (zie 

Harskamp e.a. (1999; Van Streun 2000). Het is dus zinvol op zoek te gaan naar visuele en 

dynamische representatiemogelijkheden met behulp van ICT binnen verschillende 

kennisdomeinen. Ook dit onderzoeksproject leent zich heel goed om binnen het UCLO voor 

de verschillende vakgebieden uit te werken. 

Binnen het wiskundeonderwijs in Nederland is een aantal organisaties (Freudenthal Instituut, 

APS) samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren bezig om vakdidactische 

inhouden te ontwikkelen voor een digitale leeromgeving. Onze werkgroep voor de 

wiskundedidactiek is op verschillende manieren bezig om ervaring op te doen met het creëren 

van inhoud voor een digitale leeromgeving, deels gekoppeld aan Blackboard. Samen met een 

twintigtal tweedegraads wiskundeleraren van DAV1-wiskunde wordt met Blackboard voor 

een flink aantal van hun eigen klassen een digitale leeromgeving ontworpen voor een bepaald 



onderwerp (Tolboom, Hollemans, Pen en Van Streun). In zijn afstudeerwerk ontwerpt 

Hollemans voor een groot onderwerp (statistiek in HAVO) zo'n digitale omgeving en 

onderzoekt de effecten van het gebruik op een aantal scholen. Tegelijk wordt verder gewerkt 

aan een keuzelijst voor praktische opdrachten, met een open probleembeschrijving, die 

toegankelijk is op het web via het bètasteunpunt (Boelens, Hollemans, Tolboom en Van 

Streun). Zie www.betasteunpunt.rug.nl en klik daarna door naar onderwerpen voor wiskunde. 

In het kader van het netwerk Studiestijgers (Pol) wordt eveneens Blackboard ingezet voor het 

doorgeven van didactisch materiaal over praktische opdrachten, profielwerkstukken 

enzovoort.  

 

 

9. De leraar als ontwerper van het eigen onderwijs 

 

Het wordt tijd om terug te komen op de rol van de docent in de nabije toekomst. Op dit 

moment trekt menig leraar in het Studiehuis HAVO-VWO zich terug op de rol van 

individuele begeleider. Anderen (auteurs, uitgevers) hebben leermiddelen bedacht met 

uitwerkingen en software, de sectie en de schoolleiding maakten studiewijzers (veelal 

spoorboekjes voor de leerlingen), leerlingen en leraar lopen dat pad samen af. Ad hoc en niet 

gepland helpt zo’n leraar de leerlingen verder. In dat geval wordt het bedoelde interactieve 

onderwijs, met de leraar als rolmodel voor het leren oplossen van problemen en het leren 

leren en de leraar als intermediair om te komen tot niveauverhoging, niet gerealiseerd. In 

plaats daarvan komt een soort van geprogrammeerde instructie, waarin leerlingen hun best 

doen zo snel mogelijk van A naar B te komen door reeksen kleine opdrachten te maken. Dat 

gaat met name ten koste van de interactie met groepen leerlingen en daarmee volgens alle 

beschikbare onderwijs-psychologische literatuur ten koste van het bereiken van de hogere 

leerdoelen, waarvoor interactieve reflectie en het expliciteren van concepten, denkmethoden, 

metacognitieve vaardigheden en conceptmapping noodzakelijk zijn. Ook het reguliere 

lesmateriaal, geschikt gemaakt voor zelfstandig werken door opsplitsing in kleine hapklare 

brokjes en voorzien van uitwerkingen, leent zich niet voor het bereiken van die hogere 

leerdoelen. 

Het alternatief is dat docenten zich niet tevreden stellen met de rol van uitvoerder, maar als 

professionele vakmensen het eigen onderwijs gaan ontwerpen. Zelf actief werken aan 

niveauverhoging, onderzoeksopdrachten maken, practica ontwerpen, nieuwe mogelijkheden 

met computersoftware passend maken voor het eigen onderwijs, duidelijke niveaueisen stellen 



en leerlingen daarop beoordelen. Dat ontwerpen van het eigen onderwijs leidt tot een 

verrijking van het didactisch repertoire en het vakmanschap van de docenten. Professionele 

docenten zijn zeker te motiveren voor extra aandacht voor algemene vaardigheden als die 

sterk gekoppeld zijn aan hun vakgebied. De leerling of student als jonge onderzoeker, de 

docent als hun coach. De student die werkt aan geschikte opdrachten en problemen, soms 

individueel, maar vaker in duo’s of kleine groepen. Op een natuurlijke manier doet zich de 

noodzaak voor om te communiceren en de resultaten van het werk te presenteren aan de 

andere studenten. Naar behoefte kan de docent helpen bij het zoeken naar de noodzakelijke 

informatie en vakinhoudelijke kennis, maar er is veel te vinden in  handboeken, bibliotheken, 

databases en op internet. Alles hangt af van de kwaliteit van de opdrachten die de docent heeft 

geformuleerd. Relevante vakkennis moet aan de orde komen als het er mede om gaat inzicht, 

kennis en vaardigheden op een bepaald vakgebied te verwerven. Ik denk niet alleen aan 

integrerende praktijkopdrachten, zoals bij probleemgestuurd onderwijs vaak het geval is, maar 

ook aan theoretische opdrachten die het inzicht in de theorie kunnen verdiepen. De winst van 

deze activerende werkwijze is dat direct voor studenten duidelijk is dat het niet alleen om de 

leerstof gaat, maar ook om de denkmethoden, het redeneren en argumenteren, de 

natuurwetenschappelijke methoden, de onderzoeksvaardigheden. Door de noodzaak om bij 

het werken aan opdrachten te plannen, het werk te verdelen, te communiceren, te presenteren 

en informatie op te zoeken, zijn de algemene vaardigheden functioneel bij het verwerven van 

vakwetenschappelijke kennis, vaardigheden en inzichten. 

Waar haalt de docent de tijd vandaan om (weer) zijn eigen onderwijs te ontwerpen? Bij een 

goede organisatie in de school komt er tijd vrij doordat de leerlingen zelfstandig kunnen 

werken aan de routinetaken uit de beschikbare leermiddelen. Die leermiddelen, inclusief 

software om te oefenen op de computer, zijn daarvoor gemaakt. Schoolbreed moet een goede 

balans worden gezocht tussen contacturen (vooral bestemd voor interactie en rapportage), 

groepswerk (systematisch leren om samen te werken aan opdrachten) en zelfstandig werken 

op school en thuis aan opdrachten. Vooral voor de eerste twee werkvormen moeten nog veel 

goede opdrachten en onderwijssituaties worden ontworpen. De organisatie van de school 

moet ervoor zorgen dat leraren de tijd krijgen om inderdaad te werken aan het ontwerpen van 

hun eigen onderwijs. Het inzetten van onderwijsassistenten voor de oppasfunctie met 

individuele begeleiding valt zeker te overwegen, zodat de professionals kunnen gaan doen 

waar ze voor worden betaald. Samenwerkingsverbanden om transfer tussen scholen en 

universitaire instituten te bevorderen, lijken zeer aan te bevelen. 



Hoe kan op schoolniveau worden gewerkt aan de effectiviteit in het behalen van de 

onderwijsdoelen, die de moeite waard zijn? Creemers (1992) spreekt van consistentie, 

cohesie, constantie en controle. Om effectief vakonderwijs in de school te garanderen moet de 

sectie zorgen voor consistentie en een lange leerlijn in de besproken punten, zoals het 

ontwikkelen van probleemoplossings- en onderzoeksvaardigheden, het interactief samen leren 

en reflecteren, het aanpassen van het lesmateriaal bij de eigen doelen, het structureren van de 

studietijd buiten de lessen, het vergroten van het eigen repertoire aan technologische en 

didactische vaardigheden. De cohesie binnen het vakonderwijs moet worden gegarandeerd. 

De gehele sectie moet na bereikte overeenstemming de gemeenschappelijke doelen en 

werkwijzen, passend in de missie van de school, accepteren en in praktijk brengen. De 

constantie houdt in dat de leerlingen in hun hele schoolloopbaan hetzelfde soort onderwijs 

meemaken, zodat ook de lange-termijndoelen effectief kunnen worden nagestreefd. Zonder 

controle gaat het niet. Binnen de sectie moet regelmatig worden nagegaan of de gestelde 

doelen worden bereikt en de gemaakte afspraken worden aangehouden.  

 

De vaksectie is de aangewezen werkeenheid binnen de school om de algemene schooldoelen 

handen en voeten te geven in concrete actie, het ontwerpen van onderwijs en een werkzame 

didactiek. De onderlinge afstemming tussen vaksecties moet de transfer bevorderen van 

concepten, probleemoplossingsvaardigheden en onderzoeksvaardigheden. 

 

 

10.  Ter discussie 

 

In dit artikel is veel overhoop gehaald. Zoals gebruikelijk in het onderwijs heeft alles met 

alles te maken. Het zij zo. Om de discussie te stimuleren, formuleer ik mijn conclusies in een 

aantal stellingen, die vanuit een analyse van de huidige situatie in het onderwijs een gewenste 

situatie in de nabije toekomst beschrijven. 

 

Stelling 1. De terugtredende leraar 

Als gevolg van de keuzes van het schoolmanagement, de misvattingen over 

zelfstandig werken  en de door docenten ervaren overbelasting, is het dominante beeld 

in veel scholen dat  van de terugtredende leraar, die zich beperkt tot individuele 

begeleiding en uitvoering van door anderen bedacht onderwijs.   

Stelling 2. Zelfsturing door leerlingen 



Het leermiddelenpakket en in toenemende mate de computertechnologie maken het 

mogelijk dat leerlingen voor het leren van routinematige kennis en vaardigheden in 

een lineair leerproces meer mogelijkheden hebben voor zelfsturing en een aantal 

klassieke functies van de leraar kunnen overnemen, zoals uitleggen, huiswerk 

controleren, informatie aandragen, toetsen.   

Stelling 3. Interactie en reflectie onmisbaar 

Interactie en reflectie onder leiding van de expert op het vakgebied zijn onmisbaar 

voor het verwerven van inzicht in concepten en overzicht op het kennisdomein, het 

ontwikkelen van een goede probleemaanpak, het bevorderen van transfer en het 

verwerven van algemene vaardigheden, zoals onderzoeksvaardigheden en 

informatievaardigheden en, niet te vergeten, samenwerkingsvaardigheden. 

Stelling 4. De leraar als ontwerper 

De intellectuele potentie en bagage van de professionele docent moet worden ingezet 

om inspirerende opdrachten te ontwerpen, die leerlingen intrinsiek motiveren tot 

intentioneel leren, om de leerprocessen bedoeld in stelling 3 te stimuleren. 

Stelling 5. Taakdifferentiatie binnen de sectie 

Binnen de vaksectie van een school moet ruimte gemaakt worden voor een 

differentiatie in taken, zoals het ontwerpen van opdrachten, het coachen van groepjes 

leerlingen die werken aan grote opdrachten, het begeleiden bij de routinematige, 

lineaire leerprocessen. 

Stelling 6. Leerproces centraal 

Binnen de school moet de terreur van het PTA en het lesrooster wijken voor het 

organiseren van gewenste leerprocessen, waarin leerlingen in allerlei 

groeperingsvormen kunnen werken aan opdrachten voor het behalen van de vereiste 

competenties. 

Stelling 7. Intentioneel en intrinsiek 

De belangrijkste doelen in het onderwijs, namelijk plezier krijgen en houden in het 

leren en leren leren, zijn alleen na te streven door het ontwerpen van intentioneel 

leren, voortgedreven door intrinsieke motivatie.  

Stelling 8. Management en het ontwerpen van onderwijs 

Het management moet (weer) ten dienste staan van de kwaliteit van het primaire 

leerproces en de vaksecties met de vakinhoudelijke expertise nodig voor het 

ontwerpen van onderwijs moeten worden opgewaardeerd.   

 



Stelling 9. Master course 'Onderwijs ontwerpen' 

In het kader van scholing en onderwijsvernieuwing doen universiteiten en 

hogescholen er goed aan om in onderlinge regionale samenwerking met scholen 

master courses voor het ontwerpen van onderwijs te ontwikkelen, als een 

postacademische vervolgopleiding voor de lerarenopleidingen.  

Stelling 10. Werfkracht van de professie 

Het zijn niet de minst geschikte studenten die na een oriënterende of voorbereidende 

stage in een school concluderen dat de waargenomen rol van terugtredende leraar hun 

te weinig uitdaging biedt! Het alternatief is helaas nog te weinig zichtbaar.  
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