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Vaardigheden en attitudes
Onderzoekscompetenties

Leerplan A,B,C derde graad ASO
Leerplan A,B derde graad KSO/TSO

§5 Leerplandoelstellingen en leerinhouden
§5.2 Inhoudelijke doelstellingen (*)

Analyse
Discrete wiskunde
Algebra
Meetkunde
Statistiek en kansrekenen
Keuzeonderwerp
Onderzoekscompetenties

(*) ASO leerplan A, analoog voor een andere leerplan
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Vaardigheden en attitudes
Onderzoekscompetenties

Leerplan A,B,C derde graad ASO
Leerplan A,B derde graad KSO/TSO

§5 Leerplandoelstellingen en leerinhouden
§5.1 Vaardigheden, attitudes en opvattingen

V Rekenvaardigheid
Meet- en tekenvaardigheid
Wiskundige taalvaardigheid
Denk-en redeneervaardigheden
Probleemoplossende vaardigheden
Onderzoeksvaardigheden (*)

Leervaardigheden
Reflectievaardigheden (*)

(*) niet voor TSO/KSO leerplan B
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Vaardigheden en attitudes
Onderzoekscompetenties

Leerplan A,B,C derde graad ASO
Leerplan A,B derde graad KSO/TSO

§5 Leerplandoelstellingen en leerinhouden
§5.1 Vaardigheden, attitudes en opvattingen

A Zin voor nauwkeurigheid en orde
Zin voor kwaliteit van de gebruikte wiskundetaal
Kritische zin
Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Zelfregulatie
Zin voor samenwerking en overleg
Waardering voor de wiskunde
Inzicht in het studie- en beroepskeuzeproces (*)

(*) niet voor TSO/KSO
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Vaardigheden en attitudes
Onderzoekscompetenties

Kerndoelstellingen
OC1 Zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht

informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken.
OC2 Een onderzoeksopdracht met een wiskundige component

voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
OC3 De onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze

confronteren met andere standpunten.

Fasen van een onderzoeksopdracht
(1) De leerling stelt zichzelf een onderzoeksvraag
(2) Probleemverkenning
(3) Plan opstellen
(4) Plan uitvoeren
(5) Rapporteren en refecteren

Aantal lestijden derde graad (richtingaangevend)
4% ≈ 12 lestijden
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Over realiseren van vaardigheden en attitudes
Over probleemoplossend denken
Over onderzoeksopdrachten wiskunde
Over fasen van een onderzoekende opdracht

Vaardigheden en attitudes

Wat→ zie leerplan

Hoe realiseren→ zie ?

Visie:
Een leerplan kan nooit de enige motivatie zijn
voor het bewust realiseren van doelstellingen.

Bijgevolg:
Aandacht hebben voor competenties is meer dan
het louter nakomen van het leerplan!
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Over realiseren van vaardigheden en attitudes
Over probleemoplossend denken
Over onderzoeksopdrachten wiskunde
Over fasen van een onderzoekende opdracht

Argument van een leerkracht:
Ik realiseer de vaardigheden en attitudes vanzelf
tijdens de lessen wiskunde.

Kritische zin aanwenden:
Dat is afhankelijk van de werkvorm.

Vb. frontaal lesgeven
l

Vb. zin samenwerking en overleg

Vb. oefeningen klassikaal oplossen
l

Vb. onderzoeksvaardigheden
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Over realiseren van vaardigheden en attitudes
Over probleemoplossend denken
Over onderzoeksopdrachten wiskunde
Over fasen van een onderzoekende opdracht

Argument van een leerkracht:
Ik realiseer de vaardigheden en attitudes vanzelf
tijdens de lessen wiskunde.

Citaat leerplan (*):
“Vaardigheden en attitudes worden niet
automatisch gegenereerd door de studie van
ermee verwante inhouden.”

“Er moet bewust aandacht aan besteed worden.”

“Ze moeten meermaals bij het spontaan gebruik
geëxpliciteerd worden.”

(*) ASO leerplan A p.22, ASO leerplan B p.18, ASO leerplan
C p.16, TSO/KSO leerplan A p.20, TSO/KSO leerplan A p.21
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Over realiseren van vaardigheden en attitudes
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Over onderzoeksopdrachten wiskunde
Over fasen van een onderzoekende opdracht

Even uitweiden over. . .

een werkvorm om vaardigheden en attitudes te realiseren

Doel:





vaststellen
aanleren
stimuleren
evalueren
opvolgen

van competenties bij leerlingen.

Waarom volstaat een klassieke toets niet?
vaststellen: leerling legt zich eerder toe op reproductie
opvolgen: opmerkingen noteren

Let op je notatie!
Na een berekening je resultaat kritisch bekijken.
Assen benoemen!
Onderscheid tussen gegeven en gevraagde. . .

leerling: eerder interesse in punten
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Over realiseren van vaardigheden en attitudes
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Even uitweiden over. . .

een werkvorm om vaardigheden en attitudes te realiseren

Doel:





vaststellen
aanleren
stimuleren
evalueren
opvolgen

van competenties bij leerlingen.

Waarom volstaat een klassieke toets niet?
vaststellen: leerling legt zich eerder toe op reproductie
opvolgen: leerling heeft eerder interesse in de punten
evalueren: tegenwoordig enkel punten geven op inhoud

Poging (*)
practicum wiskunde

(*) leerplan A derde graad ASO
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Practicum wiskunde

1 Integreren: sommige leerstof-
onderdelen in praktijklessen

2 Bewustmaken: in een inleiding
het nut vertellen

3 Uitvoeren: tijdens de lessen
wiskunde (groep/individueel)

4 Rapporteren: leerlingen maken
verslag

5 Evalueren: zowel inhoud (punten)
als competenties (fluo)
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Over realiseren van vaardigheden en attitudes
Over probleemoplossend denken
Over onderzoeksopdrachten wiskunde
Over fasen van een onderzoekende opdracht

Practicum wiskunde

1 probleemoplossend denken
2 studeren van een bewijs
3 werken met een wiskundig model
4 leren uit opgeloste problemen
5 maken van een verslag
6 geven van een presentatie
7 . . .

→ www.koendenaeghel.be
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Klassieke visie:
Kennis wordt het best aangeleerd door het
observeren van een expert in actie.

Alternatieve visie (Pólya 1945):

George Pólya
(1887 - 1985)

Bij het onderwijzen van
wiskunde moet kennisover-
dracht door middel van het
oplossen van problemen cen-
traal staan.
Leerlingen moeten zelf de kans
krijgen om te ontdekken, en na-
dien een redenering op haal-
baar niveau kunnen leveren.
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Stappenplan voor probleemoplossend
denken (Pólya 1945)

Stap 1. Probleem begrijpen

Stap 2. Zoekstrategie/plan opstellen

Stap 3. Plan uitvoeren

Stap 4. Uitkomst interpreteren en
controleren

Beertjes van Donald Meichenbaum (1977)
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Even uitweiden over. . .

een werkvorm om probleemoplossend denken realiseren

Langer nadenken over één probleem?
Aanleren van wiskundig schrijven?
Individueel werken?
Hoe vermijden we dan dat leerlingen overschrijven?
Poging

Problem Solving wiskunde
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Problem Solving wiskunde

1 elke week een probleem geven
2 kan binnen actuele leerstof
3 zowel klad als net opschrijven
4 net beoordelen op

wiskundige correctheid
wiskundig verwoorden
nauwkeurigheid en orde
kritische zin

5 bij onvoldoende: tweede kans
taak verbeteren m.b.v. feedback

→ www.koendenaeghel.be
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Mindmap (L. Gheysens en G. Delaleeuw)

onderzoekscompetenties

verzamelen

ordenen

bewerken

︸
︷︷

︸

competentie 1

voorbereiden

uitvoeren

evalueren

︸
︷︷

︸competentie 2

rapporteren

confronteren ︸
︷︷

︸ competentie 3

Visie: beschrijvende opdracht vs. onderzoekende opdracht
Oriënteren door gericht informatie te verzamelen,
te ordenen en te bewerken hoort eerder thuis bij
een beschrijvende opdracht.
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Over realiseren van vaardigheden en attitudes
Over probleemoplossend denken
Over onderzoeksopdrachten wiskunde
Over fasen van een onderzoekende opdracht

Mindmap (L. Gheysens en G. Delaleeuw)

onderzoekscompetenties

verzamelen

ordenen

bewerken

︸
︷︷

︸

competentie 1

voorbereiden

uitvoeren

evalueren

︸
︷︷

︸competentie 2

rapporteren

confronteren ︸
︷︷

︸ competentie 3

Visie: beschrijvende opdracht vs. onderzoekende opdracht
Bij onderzoekende opdracht haal je informatie
niet zozeer uit boeken of internet, maar genereer
je die door zelf te redeneren.
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Over realiseren van vaardigheden en attitudes
Over probleemoplossend denken
Over onderzoeksopdrachten wiskunde
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Leerplan: fasen van een onderzoeksopdracht
(1) De leerling stelt zichzelf een onderzoeksvraag
(2) Probleemverkenning
(3) Plan opstellen
(4) Plan uitvoeren
(5) Rapporteren en refecteren

Visie: fasen van een onderzoekende opdracht
(1) De leerling stelt zichzelf een onderzoeksvraag

X(2) Probleemverkenning
X(3) Plan opstellen
X(4) Plan uitvoeren
X(5) Rapporteren en refecteren
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Leerplan: fasen van een onderzoekende opdracht
? (1) De leerling stelt zichzelf een onderzoeksvraag
Visie:

Een haalbare onderzoeksvraag stellen voordat het
onderzoek gebeurd is, vereist heel wat expertise.
Voor een onderzoeker wordt de haalbaarheid van een
onderzoeksvraag pas duidelijk tijdens het onderzoek zelf.
Conclusie: leerling vragen om vooraf een haalbare
onderzoeksvraag te stellen is niet relevant.
Pas na een uitvoerig onderzoek wordt duidelijk wat een
haalbare en zinvolle onderzoeksvraag is!
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Over onderzoeksopdrachten wiskunde
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“Our difficulty is not in the proofs,
but in learning what to prove.” E. Artin

Visie: fasen van een onderzoekende opdracht
(1) De leerling stelt zichzelf een onderzoeksvraag
(1’) De leerling krijgt een vooraf gestelde onderzoeksvraag,

en wordt daarnaast aangemoedigd om kleinere
onderzoeksvragen te formuleren.

(2) Probleemverkenning
(3) Plan opstellen
(4) Plan uitvoeren
(5) Rapporteren en refecteren

(5bis) De leerling wordt aangemoedigd om, op basis van het
eerder onderzoek, een eigen vermoeden te formuleren.

Conform met de inspectie!
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Wiskundige correctheid
Wiskundig verwoorden

Wiskundig schrijven

Wat?
Opschrijven van een wiskundige redenering
Vergt heel wat oefening

Waarom?
Leerplan

wiskundige taalvaardigheid
Onderzoeksvaardigheid
Zin voor kwaliteit van de gebruikte wiskundetaal

Visie op probleemoplossend denken
Doelstelling van ASO is voorbereiding op het HO

Hoe?
Leerkracht in actie
Voorbeeld van een wiskundige nota
Richtlijnen voor een wetenschappelijk verslag
Beter drie kleine verslagen dan één groot verslag
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Wiskundige correctheid
Wiskundig verwoorden

Doel
Maken van correcte, consistente en ondubbelzinnige
redenering
Nodige voorwaarde: overtuigd zijn van wat je opschrijft

Valkuilen
Top drie van fouten tegen rekenvaardigheid

1
√

a + b 6=
√

a +
√

b

2
1

a + b
6= 1

a
+

1
b

3
2a + b

2c
6= a + b

c
Correct gebruik van implicatie en equivalentie

x = −2⇒ x2 = 4

x = ±2⇔ x2 = 4

Introduceer letters voor onbekenden
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Wiskundige correctheid
Wiskundig verwoorden

Een wiskundige redenering is niet alleen symbooltaal!
Er is nood aan bindtekst

Bindwoorden
er geldt dat
hieruit volgt
anders gezegd
enerzijds is
anderzijds is
equivalent is,
gelijkstellen levert
we besluiten dat
etc.

Bindzinnen
Ons eerste doel is om . . .
Eerst tonen we aan dat . . .
Men kan eenvoudig aantonen dat . . .
We vermoeden . . .
Het probleem is te vereenvoudigen tot . . .
etc.

Koen De Naeghel en Annie Clarysse Onderzoekscompetenties met Wiskunnend Wiske



Het leerplan
Een visie

Wiskundig schrijven
Klaspraktijk met Wiskunnend Wiske

Opgave “De Listige Loopband”

Vroegere aanpak
Huidige aanpak

Werkwijze
Opgave via digitaal leerplatvorm
Leerlingen zoeken thuis
Vrijblijvend indienen van oplossing
Nakijken en verbeteren
Oplossingen samenleggen
Vrijwilliger zorgt voor definitieve oplossing

Nadelen
Er worden geen punten toegekend
Slechts enkele leerlingen spannen zich in

Conclusie
Onderzoekscompetenties worden niet gerealiseerd
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Vroegere aanpak
Huidige aanpak

Beginsituatie
Gemotiveerde en sterke groep zesde jaar zes uur wiskunde

Werkwijze
Data bij start afspreken
Drie groepen via loting
Elke groep verantwoordelijk voor één vraag
Per vraag twee lestijden in computerlokaal
Voorstelling per vraag en per groep
Groepsverantwoordelijke stuurt consensus naar leerkracht
Leerkracht dient oplossing in bij VUB
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Vroegere aanpak
Huidige aanpak

Puntenverdeling
40 punten in het totaal
3× 10 punten voor oplossing en presentatie bij elke vraag

7 punten wiskundige correctheid presentatie
3 punten verzorgheid presentatie

10 punten voor groep verantwoordelijk voor één vraag
5 punten wiskundige correctheid samenvatting
3 punten verzorgheid samenvatting
2 punten stiptheid

Peer evaluation
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Vroegere aanpak
Huidige aanpak

Mening van de leerkracht

Voordelen
Anders dan de ‘gewone wiskundelessen’
Onderzoekscompetenties zijn gerealiseerd
Leerlingen blijven in dezelfde groep

Ze leren elkaar kennen
Samenwerking loopt vlotter
Coöperatief leren: ze leren uit de interactie met elkaar
Coöperatief leren: ze hebben elkaar nodig

Nadelen
Leerlingen blijven in dezelfde groep

Niveauverschil in groepen
Punten zijn afhankelijk van het niveau van de groep

Beoordeling is moeilijk
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Vroegere aanpak
Huidige aanpak

Mening van de leerlingen

Positief
Leerlingen blijven in dezelfde groep
Uitdaging voor sterke leerlingen
Heel tof concept
Je denkt zelf na over het probleem/de vraag
Je wordt uitgedaagd om zelf iets te formuleren dat
wiskundig correct is
Iets wat intuïtief juist is, krijgt een wiskundige uitleg
Nadenken in groep
Overleg
Tof om wiskunde op zo’n manier te benaderen
Groepsevaluatie na een groepswerk: je leert jezelf
inschatten
Creativiteit om met wiskunde om te gaan
Zelfstandigheid, geen hulp

Koen De Naeghel en Annie Clarysse Onderzoekscompetenties met Wiskunnend Wiske



Het leerplan
Een visie

Wiskundig schrijven
Klaspraktijk met Wiskunnend Wiske

Opgave “De Listige Loopband”

Vroegere aanpak
Huidige aanpak

Mening van de leerlingen

Negatief
Punten afhankelijk van samenstelling groep
Als je niet het geluk gehad hebt om in een groep met
slimme leerlingen terecht te komen, dan heb je wel een
groot nadeel
Soms waren de presentaties onduidelijk
Evaluatieformulieren moesten te laat ingediend worden
Telt mee voor punten
Niet rechtvaardig: enkele groepen waren ijzersterk in
tegenstelling tot andere groepen. Er zijn daardoor mensen
die heel weinig hebben gedaan en daarvoor veel punten
hebben gekregen.
Er kan uitleg gevraagd worden aan personen die er meer
verstand van hebben. Dit maakt het minder eerlijk.
Weinig tijd, grote druk om iets te hebben.
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Vroegere aanpak
Huidige aanpak

Mening van de leerlingen

Aanbevelingen
Punten zetten op inzet
Werken zonder punten toe te kennen (geen stress)
Na elke vraag een evaluatieformulier laten invullen
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Algebraïsche oplossing
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Besluit

Opgave Op de loopband van de lucht-
haven komen de veters van Suskes
schoenen los.
(1) Suske beslist om te pauzeren en zijn

veters te knopen.
Op de loopband of van de loopband af?

(2) Suske beslist om zijn snelheid tijdelijk op te drijven.
Op de loopband of van de loopband af?

Afspraken en notaties
We zien (2) onafhankelijk van (1)
Eerst loopband overbruggen, daarna stuk zonder loopband
Noem L de lengte van de loopband
Noem Z de lengte van het gedeelte zonder loopband
Noem w de constante wandelsnelheid Suske
Noem k de constante snelheid loopband
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Algebraïsche oplossing

Algemeen Suske wijzigt snelheid van w tot w ′ = w + e

Situatie 1
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Algebraïsche oplossing

Algemeen Suske wijzigt snelheid van w tot w ′ = w + e

Situatie 2
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Algebraïsche oplossing

Algemeen Suske wijzigt snelheid van w tot w ′ = w + e
Situatie 1 Suske wijzigt zijn snelheid op de loopband

T1 =
L

k + w
+

Z
w
− te · e

k + w
Situatie 2 Suske wijzigt zijn snelheid na de loopband

T2 =
L

k + w
+

Z
w
− te · e

w
Manipuleren van ongelijkheden

Als −w ≤ e < 0 dan is T1 < T2
Als e > 0 dan is T1 > T2

Besluit
Veters knopen op de loopband
Sneller wandelen na de loopband
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Meetkundige oplossing

Opp. L

Opp. Z

t

v

k + w

w

t1 t2

FIGUUR 1: Suske houdt zijn wandelsnelheid

op en na de loopband constant.

Snelheid-tijd diagram

Oppervlakte is de afgelegde weg
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Meetkundige oplossing voor vraag (1)

L

Z

t

v

Q

k + w

k
w

T1

FIGUUR 2: Suske knoopt zijn veters op de

loopband.

te p

L

Z

t

v

k + w

w

T2

FIGUUR 3: Suske knoopt zijn veters op het

gedeelte zonder loopband.

te

Q

q

Opprechthoek basis p is kleiner dan opprechthoek basis q

Dus T1 < T2

Besluit Veters knopen op de loopband
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Meetkundige eigenschap

L

Z

veelhoek A

a

L+Q

Z

veelhoek B

b

L

Z +Q

c

veelhoek C

FIGUUR 4: Voor de basissen van de veelhoeken A, B en C gelden de ongelijkheden a < b < c.

Koen De Naeghel en Annie Clarysse Onderzoekscompetenties met Wiskunnend Wiske



Het leerplan
Een visie

Wiskundig schrijven
Klaspraktijk met Wiskunnend Wiske

Opgave “De Listige Loopband”

Opgave
Algebraïsche oplossing
Meetkundige oplossing
Veralgemeningen
Besluit

Meetkundige oplossing voor vraag (2)

L−Q

Z

t

v

Q
k + w

k + w′

w

T1

FIGUUR 5: Suske loopt even sneller op de

loopband.

te

L

t

v

Z−Q

k + w

w

w′

T2

FIGUUR 6: Suske loopt even sneller op het

gedeelte zonder loopband.

te

Q

Verwijder de telkens de rechthoek met oppervlakte Q
Eigenschap: basis links is groter dan basis rechts
Besluit Sneller lopen na de loopband
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Veralgemeningen

L

Z

t

v

Q

k + w

k
w

T1

FIGUUR 7: Suske knoopt zijn veters op de

loopband, nadien drijft hij zijn

snelheid geleidelijk op.

te

L

Z

t

v

k + w

w

T2

FIGUUR 8: Suske knoopt zijn veters op het

gedeelte zonder loopband, nadien

drijft hij zijn snelheid geleidelijk op.

te

Q
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Veralgemeningen

L

Z

t

v

k + w

w

T1

FIGUUR 9: Suske vertoont grillig gedrag

op de loopband

te

L

Z

t

v

k + w

w

T2

FIGUUR 10: Suske vertoont grillig gedrag

op het gedeelte zonder loopband

te

Bereken
∫ te

0
(w − f (t))dt

Als Q > 0 dan is T1 < T2
Als Q < 0 dan is T1 > T2
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Ontwikkelen van onderzoekscompetenties

kan met Wiskunnend Wiske!

leerlingen krijgen een onderzoeksvraag

leerlingen stellen vanzelf deelvragen

maak duidelijke afspraken

zinvol in functie van hoger onderwijs:
hoe schrijf je een verslag
met aandacht voor wiskundig schrijven
leerlingen formuleren veralgemeningen/vermoedens

Bedankt voor je luisterbereidheid!
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