


Niemand kijkt vreemd op als dit artikel 
begint met de verzuchting dat de implemen- 
tatie van onderwijsvernieuwingen, of  
curriculuminnovaties met een moeilijk 
woord, weerbarstig is. Wetenschappelijk 
onderzoek naar verschijningsvormen van 
vernieuwingen in het onderwijs bevestigt  
dit verlammende gevoel (Goodlad, 1994). 
Het ontwikkelteam van de module 
Modelleren, een kerngroep van UT- en 
vwo-docenten, had duidelijke eigen ideeën 

bij de module; zie Euclides, maart 2007 
(pp. 173-175). Zij werkten deze ideeën uit, 
zetten die op schrift, probeerden de module 
uit in de lespraktijk en gingen achteraf na 
wat leerlingen ervan geleerd hadden; zie het 
schema in tabel 1.

Het liep in de praktijk echter anders.  
En dat verbaast niet, getuige de triple  
van verschijningsvormen bij onderwijs- 
vernieuwingen; zie tabel 2.

Het verloop van de curriculumvernieuwing 
met de Twentse module Modelleren wordt 
hierna beschreven aan de hand van het 
schema van tabel 2.

Modelleren is een lastig onderdeel, omdat 
je niet goed kunt voorspellen hoe lessen en 
leerprocessen van leerlingen zullen verlopen. 
De fases die het modelleren van een  
(realistische) situatie typeren, laten heel wat 
ruimte toe voor verschillende oplossings- 
wegen en keuzevariabelen. De doelen van 
de module Modelleren gaan over het eigen 
maken van de vaardigheid modelleren.  
Dat betekent dat leerlingen leren in 
(realistische) situaties te selecteren, te 
vereenvoudigen, en bekende wiskundige 
kennis en vaardigheden (technieken) toe te 
passen. Leerlingen leren zichzelf de juiste 
vragen te stellen. In operationele termen 
ligt de nadruk op het kunnen vertalen naar 
gekwantificeerde grootheden die de schakels 
vormen tussen werkelijkheid en model.  
De keuze van die grootheden is doorslag-
gevend voor de daaropvolgende wiskundige 
activiteiten. Het onderwijzen van deze 
vorm van leren (de didactiek) is anders dan 
gebruikelijk, en daarom voor docenten 
spannend en ongewis.
Concreet zullen leerlingen, uitgaande 
van een onderzoekende houding zich een 
voorstelling moeten kunnen maken van 
het verschijnsel in de werkelijkheid (1), 
die voorstelling vertalen naar meetbare 
grootheden (2), en naar relaties daartussen 
(3), om die met wiskundige technieken 
te bewerken (4), en te interpreteren in de 
oorspronkelijke werkelijkheid (5). Voor 
de leerling geeft deze aanpak een duidelijk 
inzicht in het interpreteren van de eventuele 
oplossing.



Idealiter vervult de docent de rol van expert, 
model en coach. De docent is expert omdat 
hij de wiskundige theorie gedegen beheerst 
en als ‘meester-gezel’ op zijn leerlingen 
overdraagt. Als model laat de docent – door 
voor te doen – zien hoe je wiskundige 
technieken toepast en hoe je verbanden legt 
met bestaande kennis en vaardigheden. Hij 
laat bijvoorbeeld zien hoe je een verschijnsel 
in de werkelijkheid zou kunnen beschrijven 
met wiskundige termen, hoe je verbindende  
relaties wiskundig vertaalt en hoe je 
problemen die zich voordoen oplost. Als 
coach zet hij leerlingen aan het nadenken 
met opmerkingen als: waarom geef je het 
op? Denk je dat je aanname klopt? Hoe 
kom je daarachter? Wat kan helpen om 
het probleem op te lossen? Wat moet je 
weten voordat je verder kunt? Waarom 
probeer je dit idee niet uit? In alle gevallen 
is de docent erop gericht zichzelf zo snel 
mogelijk overbodig te maken zodat de 
leerling zelfstandig verder kan werken.

In de UT-kerngroep is ervoor gekozen het 
lesmateriaal te verdelen in materiaal voor 
leerlingen en achtergrondmateriaal voor 
docenten. Het enige verschil is dat het 
docentenmateriaal extra informatie bevat: 
uitwerkingen van opdrachten, hints en tips 
voor leerlingen, en verdiepingsstof voor de 
docent zelf. Het leerlingenmateriaal begint 
met een startmodule (zie www.wiskunde-
steun.nl; kies de link naar Twente), een 
soort eerste voorbeeldmodule (20 slu) om 
in een eenvoudige situatie te ervaren hoe 
het proces van het modelleren verloopt. 
Op de startmodule volgen nog andere 
modules: Wave en golven, Golven en 
tsunami’s, en Verkeer en files. De afsluiting 
van de modules vindt plaats door presenta-
ties van leerlingen in aanwezigheid van 
UT-medewerkers. De verwachting was dat 
de aansluiting daarmee ingebed zou zijn.

De beschrijving in dit artikel gaat over 
eerste praktijkervaringen met de start- 
module bij docenten Xandra Snoeker op 
het Stedelijk Daltoncollege in Zutphen en 
Gerard Stroomer op het Liemerscollege in 
Zevenaar.

Vanwege de formulering van de eerste vraag 
in de startmodule over de kijkafstand (zie 
figuur 1) gaan de leerlingen ervan uit dat er 
een exact antwoord gegeven moet worden. 

Maar, hoe kan dat nu als er geen getallen zijn 
om mee te rekenen (kiezen van gekwanti- 
ficeerde grootheden)? De aanwijzing van de 
docent (coach) om eerst eens een schets van 
de situatie te maken, helpt. Al snel wordt 
er een cirkel getekend die de aarde moet 
voorstellen, met een mannetje dat staat 
te kijken en een kijklijn die raakt aan de 
cirkel (wiskundige activiteit). Een groepje 
leerlingen gaat op zoek naar een aardbol in 
het aardrijkskundelokaal en neemt die erbij 
om zich voor te stellen wat er aan de hand 
is. Hoe nu verder (probleem)?
Tijd voor de volgende aanwijzingen van 
de docent (expert): ‘Kun je een driehoek 
tekenen?’ en ‘Welke eigenschappen heeft 
deze driehoek?’ Nu komen de leerlingen op 
bekend terrein: een rechthoekige driehoek, 
twee bekende afstanden: de straal van de 
aarde en de lengte van de persoon die kijkt, 
de stelling van Pythagoras (parate kennis 
over de stelling van Pythagoras gebruiken).

Natuurlijk gebruikt elk groepje andere 
notaties. Om daarin eenheid te brengen 
zet de docent (expert) de situatie nog eens 
uiteen op het bord en voorziet de verschil-
lende afstanden van een letter. Hij doet 
voor (model) hoe de straal van de aarde 
berekend kan worden als je de omtrek van 
de evenaar weet (koppelingen tussen verschil-
lende kennisgebieden)… en het eerste model 
staat op het bord.
Wat is nu de variabele in dit model: de 
lengte van degene die kijkt. Er komt een 
formule op het bord en het is gemakkelijk  
te onderzoeken hoe de lengte van de 
persoon de kijkafstand beïnvloedt (parate 
kennis over het oplossen van vergelijkingen). 
Dan stelt de docent (model) de vraag of 
dit model ook bruikbaar is op een andere 
planeet? Ja, dat kan volgens de leerlingen, 
als je voor de straal een ander getal 
invult. De straal is een voorbeeld van een 
parameter (wiskundige activiteit). Tenslotte 
besteedt de docent (expert) aandacht aan 
het feit dat de lengte van degene die kijkt 
verwaarloosbaar klein is ten opzichte 
van de straal van de aarde. Het model 
wordt nog wat vereenvoudigd (wiskundige 
activiteit).

Een volgende vraag (zie figuur 2) gaat over 
een zwemmer in nood.



Onmiddellijk wordt het antwoord berekend 
en en passant door aan aantal groepjes 
geconstateerd dat de verhouding tussen 
loop- en zwemsnelheid bepalend is voor wat 
je moet doen. Dit is slim bedacht, maar is 
alleen waar voor bepaalde combinaties  
van getallen (expert). Dus toch maar 
eens formules opstellen met behulp van 
Pythagoras en gebruik van de relatie  
t = afstand/snelheid, om daarna pas getallen 
in te vullen (gekwantificeerde grootheden). 
Dan komt de vraag: hoe bepaal je nu het 
minimum van t (wiskundig probleem)? In 
eerste instantie hebben de leerlingen geen 
idee (ontbreken van parate kennis). Als de 
docent (coach) suggereert dat de leerlingen 
misschien de GR kunnen gebruiken, 
realiseren ze zich dat wiskunde B-kennis 
hier toegepast kan worden. De formule 
wordt ingevoerd en geplot. Dan kan het 
maximum bepaald worden (wiskundige 
activiteit). Daar komt iets onverwachts uit 
(probleem). Enig speurwerk leert dat de 
afstanden in meters zijn ingevuld en de 
snelheden in km/uur. Een goede aanleiding 
om het met de leerlingen te hebben (expert) 
over dimensies en dat je in een model altijd 
moet controleren of die kloppen!

Als laatste is het griepmodel aan de beurt 
(zie figuur 3).

Daarvoor kunnen de leerlingen niet in één 
keer een oplossing vinden omdat het gaat 
om een proces dat zich afspeelt in de tijd en 
de variabelen afhankelijk van elkaar veran-
deren. Een heel ander soort probleem dus. 
Je kunt wel formules opstellen en die kwali-
tatief bekijken. Gebeurt er globaal wat je 
verwacht? Wat moet je in het model veran-
deren om te zorgen dat dat wel gebeurt 
(kiezen van gekwantificeerde grootheden)?  
De leerlingen hebben moeite dit zelf te 

verzinnen (probleem met interpreteren in 
de werkelijkheid). De docent (model) laat 
de leerlingen op het bord zien hoe ze dit 
probleem kunnen aanpakken.
Na het stoeien met de drie modellen is 
het tijd om het over de modelleercyclus 
te hebben (expert). Dat blijkt lang niet 
zo interessant te zijn als het opstellen van 
de modellen. Het is wellicht te abstract? 
Het huiswerk waarin gevraagd wordt om 
eens terug te kijken en te benoemen wat 
er is gedaan tot nu toe wordt slecht of niet 
gemaakt (motivatieprobleem).
Na een klassikale evaluatie van de drie 
modellen en de modelleercyclus krijgen de 
leerlingen de opdracht om te kiezen uit een 
aantal contexten en daar een model bij te 
maken. In het vooruitzicht wordt gesteld 
een bezoek aan de UT met presentaties van 
hun ontworpen modellen!

Het bezoek begint met een college – 
opgeluisterd met fotomateriaal en animaties 
– over tsunami’s, hoe die ontstaan en wat 
de verwoestende gevolgen kunnen zijn 
(wiskundig gemodelleerd in de vervolg-
module Golven en tsunami’s). Er worden 
verbanden gelegd met geofysica en  
theoretische natuurkunde. Een computer- 

practicum hierover volgt in één van de 
pc-zalen van de universiteit. Voor de 
leerlingen is dat wel even wennen om in 
je eentje op een chique stoel met wieltjes 
achter een computer te zitten. Het bezoek 
aan de universiteit wordt na een lunch 
afgesloten met de leerlingpresentaties 
(zie foto 1) en een rondleiding over de 
UT-campus.

De leerlingen krijgen 10 minuten de tijd 
om te laten zien wat ze hebben onderzocht 
en tot welke resultaten dat leidde. Elke 
presentatie eindigt met 5 minuten van 
vraag-en-antwoord. Onder het gehoor zijn 
medewerkers van de afdeling Toegepaste 
Wiskunde en van de Lerarenopleiding 
ELAN aanwezig. Bij de beoordeling wordt 
speciaal gelet op: de helderheid van het 
betoog, de keuze van de gekwantificeerde 
grootheden, de wiskundige activiteiten, de 
resultaten van het model in werkelijkheid, 
de presentatie, en de discussie naar aanlei-
ding van de presentatie. De presentaties van 
de leerlingen gaan over:

inblikken, de minimale vorm/- 
afmetingen van een blik met inhoud 
van 1 liter;
slingertijd, een formule die de slinger-- 
tijd van een slinger beschrijft;
brandstof, kiezen voor het autorijden - 
op benzine, diesel of gas;
straatverlichting, optimaliseren van - 
de verhouding tussen kosten en 
verlichting.

Voor de leerlingen was het spannend om op 
een universiteit een presentatie te verzorgen. 
Op vragenlijsten achteraf reageerden de 
leerlingen als volgt:

de inleiding over tsunami’s was interes-- 
sant (waardering: 7);
het computerpracticum was wel leuk, - 
maar voor veel leerlingen iets te  
gemakkelijk (waardering: 7,5);



Het IJsselcollege heeft dit jaar voor de 
tweede keer een prijs gewonnen met de 
‘Wiskunde Scholenprijs’. Deze keer met 
het onderwerp ‘Wiskundedossier’, op 
de school zelf bekend onder de naam 
‘Wiskundeprikkels’.

Op het IJsselcollege worden twee belangrijke  
uitgangspunten gehanteerd bij het vormgeven  
van het onderwijs. Er wordt gewerkt met 
lesblokken van 100 minuten en de lessen 
worden ingericht vanuit het idee van 
meervoudige intelligenties. Toen we gingen 
werken met lesblokken van 100 minuten, 
waren we als wiskundedocenten gedwongen 
onze lessen opnieuw in te richten. Hele 
blokken sommen maken uit het boek, 
bleek voor veel kinderen teveel. Er moest 
dus iets gebeuren. Onze school heeft zich 
laten inspireren door de ideeën van Howard 
Gardner. 
Begin jaren tachtig ontwikkelde de 
Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner 

zijn theorie van de meervoudige intelligen- 
tie. Intelligentie is voor hem de bekwaam-
heid om problemen op te lossen of om iets  
bestaands aan te passen aan veranderende  
omstandigheden. Mensen blijken dat op 
verschillende manieren te doen. Ieder mens 
heeft tenminste acht verschillende  
intelligenties beschikbaar waarmee hij 
zijn talenten ontplooit. Gardner heeft 
ze genoemd: - Verbaal-linguïstisch 
(taalkundig, deze leerlingen schrijven 
hele verhalen bij antwoorden). - Logisch-
mathematisch (logisch wiskundig, daar 
doen we al genoeg aan bij wiskunde). - 
Visueel-ruimtelijk (ook een wiskundige, 
maar ook creatief ). - Muzikaal-ritmisch 
(behalve het opdreunen van de tafels, niet 
veel gebruikt bij wiskunde). - Lichamelijk-
kinestetisch (motorisch, veel leerlingen 
vinden het prettig om zo wiskunde te 
leren). - Naturalistisch (deze leerlingen 
houden van ordenen, ook handig bij 
wiskunde). - Interpersoonlijk (samen-
werken). - Intrapersoonlijk (oplossingen bij 
jezelf zoeken, denkers).

Het werken in lesblokken en het uitgangs-
punt van de meervoudige intelligentie heeft 
ervoor gezorgd dat de lesstof op verschillende  
manieren aangeboden wordt. De wiskunde-
sectie heeft ervoor gekozen om bij elk 
hoofdstuk activiteiten en/of spannende 
opdrachten in te bouwen, waardoor de 
leerlingen de lesstof kunnen afwisselen, af 
en toe iets leuks doen, en wiskunde leren op 
verschillende manieren.

het presenteren was leuk en spannend, - 
de aanwezigheid van medewerkers van 
de UT voegt echt iets toe, 10 minuten 
per presentatie is te weinig (waardering: 
7,5);
de dag als geheel is voor herhaling - 
vatbaar (waardering 7,3);
het contact met de studenten, met - 
name tijdens de lunch, werd zeer op 
prijs gesteld; volgend jaar graag weer!

De implementatie van deze eerste module 
leverde voor de vo-docenten een gevoel op 
van ‘zó, kan het ook!’, en ‘hier gebruik je 
dus wiskundige kennis en vaardigheden’. 
Het voelde als een verademing om niet in 
het keurslijf van alledag te opereren. Het 
blijft spannend, maar ook uitdagend. Voor 
UT-medewerkers was het een eye-opener 
om te zien en te ervaren hoe leerlingen met 
het modelleren bezig zijn, welke problemen 
ze ervaren, welke kennis ze paraat hebben, 
en welke kennis ze niet hebben.
Een stukje tekst naar aanleiding van deze 
ervaringen in de laatste schoolkrant van 
het jaar maakt duidelijk dat de bereikte 
doelen te maken hebben met enthousiasme 
(van docenten en hun leerlingen) voor 
het vak wiskunde, met name als het over 
modelleren gaat, in combinatie met een 
werkbezoek aan de Universiteit Twente.

Met dank aan Xandra Snoeker, Stedelijk 
Daltoncollege Zutphen, en aan Gerard 
Stroomer, Liemerscollege Zevenaar.
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