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Een lesaanpak die aansluit bij de interesses van 

leerlingen kan zowel de motivatie als de pres-

tatie van leerlingen positief beïnvloeden (Ku en 

Sullivan, 2002). Ons onderzoek richt zich op het 

wiskundeonderwijs. Wij zijn op zoek gegaan naar 

een eventueel verband tussen het beeld dat een 

leerling van het vak wiskunde heeft en de lesme-

thode die de leerling daarbij prefereert. Daartoe 

hebben wij ons afgevraagd of, en zo ja hoe, leer-

lingen op basis van hun beeld over wiskunde in te 

delen zijn in duidelijk te onderscheiden groepen. 

Per groep bekijken wij vervolgens de – voor de 

leerling – ideale lesmethode toegespitst op het 

handelen van de wiskundedocent op het gebied 

van vakdidactiek, pedagogiek en regie.

Onderzoek

In het schooljaar 2008/2009 hebben wij de gege-

vens en meningen van 232 derdeklasleerlingen 

verzameld. Het betrof leerlingen uit vijf verschil-

lende havo-klassen en vier verschillende vwo- 

klassen, verspreid over vijf middelbare scholen. 

De inventarisatie is gebeurd door middel van 

een vragenlijst, die uit drie delen bestaat. In het 

eerste deel wordt de leerling gevraagd een lijst 

van 11 vakken te rangschikken van leukste naar 

minst leuke en tevens van beste naar minste vak 

qua prestatie. In het tweede deel trachten wij het 

beeld dat de leerling van het vak wiskunde heeft 

in kaart te brengen. In het derde deel komt het 

handelen van de wiskundedocent aan de orde. 

Hierbij vragen wij bij elke stelling ten eerste in 

hoeverre de stelling volgens de leerling van toe-

passing is op de huidige docent en ten tweede 

in hoeverre de stelling overeenkomt met het 

handelen van de ‘ideale wiskundedocent’. De leer-

ling geeft aan de hand van een vijf-puntsschaal 

de mate van overeenstemming aan, waarbij de 

waarde 1 ‘helemaal mee oneens’ representeert 

en de waarde 5 ‘helemaal mee eens’. Om zo veel 
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mogelijk verschillende aspecten van het lesge-

ven mee te nemen hebben wij deel 2 en 3 van 

de vragenlijst onder andere gebaseerd op ideeën 

en indelingen gegeven door Martinot e.a. (1998), 

Kloosterman (2002), Op ’t Eynde (2002) en Ebbens 

(2005). De onderzoeksopzet omvat een vijftal stap-

pen, die we hierna elk bespreken.

Om een overzicht te verkrijgen van de verhou-

ding van wiskunde als leukste en beste vak ten 

opzichte van de andere vakken zijn de gegevens 

van deel 1 van de vragenlijst samengevat in fre-

quentietabellen. Met behulp van Anova testen we 

of verschillen in waardering tussen man-vrouw 

en havo-vwo significant zijn. De belangrijkste 

constatering die volgt uit beschrijvende statisti-

sche gegevens over dit eerste deel van de vragen-

lijst, is een duidelijke onderwaardering bij onze 

leerlingen wat betreft de rangschikking van wis-

kunde als ‘leukste’ en als ‘beste’ vak. Verder zien 

we bijvoorbeeld dat het percentage van de man-

nen dat wiskunde binnen zijn top drie van leukste 

vakken plaatst hoger is dan dat van de vrouwen.

Vervolgens hebben we door middel van clus-

teranalyse op het tweede deel van de vragenlijst 

de beelden die er bij de leerlingen over het vak 

wiskunde heersen gegroepeerd. Anova is vervol-

gens weer gebruikt, maar dan nu om te toetsen 

of de waarderingen van de stellingen tussen 

de clusters onderling significant verschillen. De 

clusteranalyse heeft geresulteerd in de volgende 

vier significant verschillende leerling-typen: de 

high-grade-lover, de low-grade-lover, de struggler 

en de indifferent. Deze benamingen schetsen de 

algemene trend van de antwoorden van de leer-

lingen binnen een groep met betrekking tot hun 

mening en hun beeld over het vak wiskunde. Zo 

vindt de high-grade-lover bijvoorbeeld dat wis-

kunde een vak is dat je niet uit je hoofd leert, 

maar een vak dat je moet begrijpen, dat wiskunde 

een leuk en belangrijk vak is en dat het aanleg 

en logisch denkvermogen vereist. De verhouding 

man-vrouw is bij deze groep nagenoeg gelijk, ter-
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wijl bijvoorbeeld bij de low-grade-lover het aan-

deel man hoger is dan het aandeel vrouw.

Om straks een koppeling te kunnen maken 

tussen de groepen leerlingen en de lesmethode 

die de leerlingen uit de desbetreffende groep 

prefereren, groeperen we de stellingen in deel 

3 van de vragenlijst. Deze stellingen meten de 

evaluatie van de huidige docent en het verwach-

tingspatroon dat de leerling heeft van de ideale 

lesaanpak. Het groeperen doen we door middel 

van Principal Component Analyses (PCA). Hierbij 

wordt gezocht naar de samenhang tussen stellin-

gen binnen de waarderingen van de individuele 

leerlingen. Voor de mate van samenhang tussen 

de stellingen binnen de indeling die hieruit volgt, 

bekijken we de Cronbachs alpha. Wat betreft het 

karakter van de stellingen in dit deel van de vra-

genlijst zijn wij gekomen tot de volgende inde-

ling: structuur en overzicht in de les, hulpmidde-

len, pedagogisch handelen van de docent, regie en 

werkvormen. Bij de constructie van de vragenlijst 

zijn bewust verschillende aspecten van het han-

delen van de docent meegenomen. Deze verschil-

lende aspecten zijn gedeeltelijk terug te vinden in 

deze PCA-indeling. De waarden voor Cronbachs 

alpha variëren tussen 0.61 en 0.88 en geven daar-

mee een redelijk hoge samenhang weer. 

In kruistabellen zetten we vervolgens de groe-

pen leerlingen die in stap 2 zijn gevonden tegen-

over de verwachtingspatronen van stap 3. Om de 

behoeften van elk van de leerling-typen apart te 

tonen, zijn alleen de waarderingen gebruikt met 

betrekking tot het handelen van de ‘ideale wis-

kundedocent’. Ook hier gebruiken we Anova om 

significante verschillen tussen de groepen al dan 

niet aan te tonen. De tabellen 1 en 2 geven voor 

elk van de vier groepen leerlingen de gemiddelde 

waardering over elk van de groepen stellingen 

weer. Tabel 1 bevat de gemiddelde waarderingen 

met betrekking tot structuur en overzicht, hulp-

middelen en het handelen van de docent op het 

gebied van pedagogiek en regie. In tabel 2 zijn de 

werkvormen verder gespecificeerd. De verschillen 

tussen de profielen zijn niet groot, wel significant.

Nu we aan iedere groep leerlingen een eigen 

verwachtingspatroon hebben kunnen koppelen, 

willen we de docent de beoordeling van zijn eigen 

handelen per leerling-profiel laten zien en uit-

zetten tegen de verwachtingspatronen. Daartoe 

hebben wij een computerapplicatie ontwikkeld, 

waarin een leerling door middel van logistische 

regressie op basis van de stellingen in deel 2 van 

de vragenlijst, automatisch ingedeeld wordt in 

één van de leerling-profielen. Nadat alle leerlin-

gen ingevoerd zijn, wordt de gemiddelde groeps-

specifieke beoordeling van de huidige docent over 

alle leerlingen binnen één groep berekend en uit-

gezet tegen het verwachtingspatroon dat de leer-

lingen binnen die groep van hun ideale docent 

hebben. De docent krijgt zodoende acht grafische 

weergaven te zien: voor elk van de vier leerling-

profielen een aparte weergave voor de waarde-

ringen op het gebied van structuur en overzicht, 

hulpmiddelen, pedagogisch handelen en regie en 

HIGH-GRADE-LOVER LOW-GRADE-LOVER STRUGGLER INDIFFERENT

Structuur & Overzicht 3,7 3,7 4,0 3,6

Hulpmiddelen 3,0 3,5 3,6 3,4

Pedagogiek 4,2 4,2 4,2 4,1

Regie 4,1 3,7 4,0 4,0

Tabel 1. Verwachtingspatroon over de gegroepeerde stellingen voor de vier verschillende leerling-profielen.
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een aparte weergave waarin de werkvormen ver-

der zijn gespecificeerd. Ter illustratie laten afbeel-

dingen 1 en 2 de eerst genoemde indeling zien 

voor de high-grade-lovers en de strugglers binnen 

één van de door ons ondervraagde klassen. 

Conclusie en Discussie

Op zoek naar mogelijkheden tot verbetering van 

de prestatie en motivatie van leerlingen binnen 

het wiskundeonderwijs hebben we gezocht naar 

de relatie tussen de beelden die derdeklassers van 

het vak wiskunde hebben en de verwachtings-

patronen die zij hebben van de aanpak van de 

docent. Op basis van de beelden onderscheiden 

we de leerlingen in vier groepen, die we de high-

grade-lovers, de low-grade-lovers, de strugglers en 

de indifferents hebben genoemd. Bij elk profiel 

hebben we vervolgens het verwachtingspatroon 

gezocht dat de groep van de lesaanpak van de 

docent heeft. De verwachtingspatronen lopen 

over de vier typen leerlingen niet ver uiteen, maar 

de verschillen die er zijn, zijn wel veelzeggend. 

Leerlingen uit de groep die de meeste moeite 

met wiskunde heeft, de strugglers, geven aan 

meer structuur en meer sturing via verschillende 

werkvormen van de docent te verwachten dan 

de andere groepen. De leerlingen die goed zijn in 

wiskunde en het vak leuk vinden, de high-grade-

lovers, geven van alle vier de groepen de hoogste 

voorkeur aan zelfstandig werk en de laagste voor-

keur aan groepswerk. De verwachtingspatronen 

verschillen significant van elkaar, zodat we aan 

ieder profiel een eigen ideale docentaanpak kun-

nen verbinden.

Bij het bekijken van de docentevaluaties per 

klas zijn ons twee zaken opgevallen. Hoewel de 

ideaalbeelden over het docenthandelen tussen de 

verschillende leerling-typen niet ver uiteenlopen, 

lijkt de beoordeling van de huidige docent ‘stren-

ger’ bij de groepen leerlingen die meer moeite 

met het vak hebben (zie figuur 1 en 2). Ten tweede 

bleek er een groot verschil waarneembaar in het 

aantal leerlingen per profiel tussen de klassen 

onderling. Dit ondersteunt het vermoeden dat 

beeld en verwachtingspatroon een wisselwerking 

op elkaar hebben: we hebben al laten zien dat 

aan elk beeld een specifiek verwachtingspatroon 

gekoppeld kan worden. Andersom kan de klas 

met veel lovers ontstaan zijn door een, voor de 

leerlingen (bijna) ideale docentaanpak. Deze con-

statering, samen met eerder onderzoek (o.a. van 

Ku en Sillivan, 2002) ondersteunt ons vermoeden 

dat verandering van de docentaanpak in de rich-

ting van de behoefte van de leerling, de beelden 

over wiskunde en uiteindelijk de resultaten posi-

tief kan beïnvloeden. Om dit vermoeden echt te 

HIGH-GRADE-LOVER LOW-GRADE-LOVER STRUGGLER INDIFFERENT

Zelfstandig werken 4,1 3,9 3,8 3,7

Presenteren 2,0 2,2 2,5 2,1

Discussies 2,7 2,6 3,0 2,4

Doceren 2,2 2,3 2,5 2,3

Groepjes 3,3 3,3 3,5 3,5

Extra werk goede leerling 3,3 3,5 2,9 3,1

Tabel 2. Verwachtingspatroon over de werkvormen stellingen voor de vier verschillende leerling-profielen.
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testen kunnen de vragenlijst en de computerap-

plicatie gebruikt worden in vervolgonderzoek, 

door op verschillende momenten in het school-

jaar (bijvoorbeeld begin, midden en eind) de vra-

genlijst door dezelfde docent af te laten nemen 

bij dezelfde groep leerlingen. Een constatering 

in een eerste evaluatie kan bijvoorbeeld zijn dat 

de docent voor de strugglers veel afwijkt van het 

ideaalbeeld op de punten structuur en overzicht, 

pedagogisch handelen en de werkvorm presen-

teren. Op basis van deze evaluatie kan de docent 

die groep tegemoetkomen door meer nadruk te 

leggen op die punten. Door de cyclus van evalu-

atie en aanpassen van de lesaanpak te herhalen, 

hopen wij de docent op den duur een verschuiving 

naar de ideaalbeelden toe en een verhoging van 

het aantal lovers binnen de klas te kunnen laten 

realiseren.
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Figuur 2. Evaluatie van het handelen van de huidige docent 

t.o.v. het ideaalbeeld van de strugglers binnen dezelfde klas.

Figuur 1. Evaluatie van het handelen van de huidige docent 

t.o.v. het ideaalbeeld van de high-grade-lovers binnen één klas.
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