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Arnaud Uwland 
Folkert van Vliet 
Nellie Verhoef 



2 

 Aanleiding/achtergrond 
 Theorie 
 Wat hebben we precies gedaan? 
 Zelf aan de slag 
 Onze resultaten/bevindingen 
 Discussie/vragen 

 
HET MATERIAAL KAN U MEENEMEN…  
 

Programma 
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Aanleiding/achtergrond 

 Onderzoek van onderwijs 
 Vooronderzoek (Zwarteveen, Verhoef, Rasmussen)  
   in opstellen van differentiaalvergelijkingen (DV's) 
 Kloof tussen theorie/toepassing 
 Handig en noodzakelijk voor later (op universiteit) 
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Theorie      1/2 

 'Realistisch' wiskundeonderwijs (Freudenthal) 
 Conceptueel/procedureel begrip 

 Structureel/operationeel (Sfard, 1991) 
 Interiorisatie/condensatie/reïficatie (Sfard) 

 Concrete tips (Rasmussen, Zwarteveen) 



5 

Theorie      2/2 

Onderzoeksvraag: 
 

“Wat is de aard van het conceptuele begrip van 5 vwo-
leerlingen bij differentiaalvergelijkingen, na het bijwonen 

van een conceptueel geaarde lesmodule?” 
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Wat hebben we precies gedaan?  1/3 

 Twickel College, Hengelo 
 5 vwo wiskunde D, 8 leerlingen 
 4 lessen (waarvan één herhaling) 
 Toets 
 Semigestructureerd interview achteraf 



7 

Wat hebben we precies gedaan?  2/3 

Concrete doelen: 
 Betekenis van een DV 
 Opstellen van een (simpele) DV 
 Oplossen van een DV (numeriek) 

 Extra materiaal: software 
(Niet volledig gerealiseerd) 
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Wat hebben we precies gedaan?  3/3 

 4 modules (waarvan één 
samenvatting) 
 Newton's 

koelingswet 
 2e wet van Newton 
 Euler's 

oplossingsmethode 
 Context: Zwartbaard 
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Zelf in groepjes aan de slag 

Simulatieles 
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Onze resultaten     1/2 
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Onze resultaten     2/2 
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Conclusies 

 Leerlingen niet gewend aan conceptuele aanpak 
 'Realistisch' op zich geen probleem 
 Context blijft hangen 
 Doch, meer klassikaal 

(Minder lezen!) 
 Procedureel begrip prima 
 Software biedt mogelijkheden 
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Discussie/vragen 

Vragen? 
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Aldus spreekt de leerling 

“Als wiskunde nou het enige vak op school zou zijn...” 
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