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Tijdens het Europese project MaSDiV zijn wiskundige lesactiviteiten ontwikkeld
gericht op het omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. In dit artikel
worden drie van deze activiteiten besproken.

Inleiding

De verschillen tussen leerlingen op scholen zijn groot en
groeien nog meer sinds de invoering van ‘passend onderwijs’ en door de toegenomen immigratie. Iedere docent is
daarom bekend met de vraag: Hoe geef je je (wiskunde)les
vorm zodat iedere leerling bij de les wordt betrokken en
enthousiast wordt voor het vak?
In het Europese project MaSDiV [1] worden lesactiviteiten
ontwikkeld die erop gericht zijn om alle leerlingen bij de
les te betrekken, ongeacht hun prestatieniveau en culturele of sociaal-economische achtergrond. In het huidige
onderwijs biedt men deze leerlingen vaak alternatieve
en/of extra activiteiten aan. MaSDiV richt zich daarentegen op de ontwikkeling van lesactiviteiten waarbij
alle leerlingen betrokken zijn. De lesactiviteiten zijn
gebaseerd op drie (in sterke mate gerelateerde) onderwijsbenaderingen: onderzoekend leren, het gebruik van
betekenisvolle contexten en taalgericht vakonderwijs.
Onderdeel van het project is een cursus voor docenten
‘Omgaan met verschillen in de bètavakken’ die in
Nederland wordt aangeboden via U-talent.[2] Tijdens deze
cursus verdiepen docenten zich in de drie onderwijsbenaderingen en de door het projectteam ontwikkelde
lesactiviteiten. Vervolgens ontwerpen de docenten eigen
lesactiviteiten die ze uitproberen in de klas. In dit artikel
beschrijven we drie van deze lesactiviteiten, die ieder
prototypisch zijn voor één van de drie onderwijsbenaderingen.

Schuiven met machten

In figuur 1 staat een voorbeeld van een lesactiviteit die
tijdens de cursus door één van de deelnemende docenten
is ontwikkeld. Dit type activiteit heet een ‘matching’activiteit en is gebaseerd op onderzoekend leren. De
lesactiviteit is ontworpen voor leerlingen in de brugklas
van het vwo. Het doel van de activiteit is dat leerlingen
de regels voor machten onderzoeken en verbanden tussen
de verschillende representaties van deze regels ontdekken
en verwoorden.
Aan het begin van de les krijgen de leerlingen de kaartjes
losgeknipt in een enveloppe. In twee- of drietallen kunnen
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figuur 1 De opdracht ‘Maak sets van de verschillende regels bij
het rekenen met machten’

ze gaan schuiven om uiteindelijk zeven sets van zes
kaartjes te maken. Vervolgens maken ze de incomplete
sets af door op de lege kaartjes te schrijven. Leerlingen
mogen bij de opdracht gebruik maken van kladpapier, een
rekenmachine en hun boek. Aan het eind van het lesuur
schrijven de leerlingen de door hun gevonden sets over op
een invulblad.
In de volgende les kunnen de invulbladen worden
opgehangen. Leerlingen kunnen elkaars resultaten
bekijken en onderzoeken of hun argumenten en
werkwijzen verschillen. De activiteit is bedoeld als
verkennende opdracht aan het begin van het hoofdstuk,
maar kan eventueel ook worden gebruikt als activerende
lesvorm voor bijvoorbeeld een herhaling van het hoofdstuk.
Deze opdracht is uitgeprobeerd op het Titus
Brandsmalyceum in Oss in een gymnasium 1 klas
en geobserveerd als onderdeel van het MaSDiVproject. Tijdens de les zagen we grote verschillen in
de werkwijzen van de groepjes. Sommige leerlingen
begonnen lukraak alles uit te rekenen en wisten daardoor
de getalvoorbeelden snel te koppelen. Andere leerlingen
gingen meer gestructureerd aan het werk. Een van deze
groepjes voerde daarbij een wiskundige discussie van
hoog niveau - voor een brugklas - over de relaties tussen
de verschillende representaties. De werkwijze van deze
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leerlingen is te zien in figuur 2. Ondanks (of eigenlijk
dankzij) de verschillen tussen de gebruikte strategieën
lukte het alle groepjes om één of meerdere sets te maken
voor het eind van de les.

vak scheikunde, maar is door zijn interdisciplinaire opzet
zeker inzetbaar bij een wiskundeles gericht op procenten
en verhoudingen. Het doel van de activiteit, wanneer hij
wordt ingezet in de wiskundeles, is dat leerlingen hun
kennis en vaardigheden rond procenten en verhoudingen
leren inzetten in een nieuwe context: het zoutgehalte
in pizza. Deze context is sterk verbonden aan hun
persoonlijke ervaringen en kennis.
Voorafgaand aan de activiteit hebben leerlingen de
opdracht gekregen om in de supermarkt het zoutgehalte
van drie verschillende pizza’s op te zoeken en deze
informatie mee te nemen naar de les. Aan het begin van
de les krijgen de leerlingen een tekst van de consumentenbond over de invloed van zout op het lichaam en de
ADI (Aanvaardbare Dagelijkse Inname) van zout. Hierna
gaan ze rekenen met de getallen uit de tekst en de
informatie die ze in de supermarkt hebben gevonden.
In figuur 3 staan twee voorbeelden van het type vragen
die ze hierbij moeten beantwoorden. De uiteindelijke
opdracht is om van elk van de pizza’s uit te rekenen in
welke mate het zoutgehalte binnen of buiten de ADI
valt. Leerlingen ronden de opdracht af door een folder te
maken. Hierin geven ze informatie over de invloed van het
eten van pizza op de gezondheid.

figuur 2 Aanpak van leerlingen bij ‘Maak sets over de verschillende regels bij het rekenen met machten’

Onderzoekend leren

‘Onderzoekend leren is een leerproces waarin leerlingen
een onderzoekende rol hebben en zelf actief betrokken
zijn bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden’.[3]
De docent heeft hierbij een begeleidende rol.
Lesactiviteiten die gebaseerd zijn op onderzoekend leren
hebben een open karakter, waardoor er ruimte ontstaat
voor verschillende oplosstrategieën.
Onderzoek heeft aangetoond dat onderzoekend leren leidt
tot beter begrip van de bèta-inhoud [4] ongeacht de achtergrond van leerlingen.[5] Dit maakt onderzoekend leren
uitermate geschikt voor het omgaan met verschillen in
de klas. De activiteit ‘schuiven met machten’ is met zijn
open karakter een goed voorbeeld van onderzoekend
leren. Het leerlingenwerk van de activiteit laat zien dat
de leerlingen de ruimte krijgen om verschillende
oplosstrategieën toe te passen, waardoor de activiteit
toegankelijk is voor leerlingen van verschillende niveaus.

Het zout op de pizza

De tweede - door een scheikundedocent ontwikkelde
- lesactiviteit gaat over het zoutgehalte in pizza. Deze
activiteit is ontworpen voor leerlingen van 3 vwo voor het
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figuur 3 Voorbeeldvragen uit de opdracht:
‘Pizza opdracht – vergiften of overdaad?’

Deze les is uitgeprobeerd in een 3 vwo-klas van het
Kalsbeek College in Woerden. De leerlingen vonden het
leuk en werden enthousiast over het feit dat ze zelf op
zoek mochten in de supermarkt naar de gegevens die
nodig zijn voor de opdracht. De verwerking van deze
informatie in de daaropvolgende les en het maken van de
folder was voor alle leerlingen goed te doen.

Contexten

In contextgericht onderwijs worden contexten en
toepassingen uit de wetenschap gebruikt als startpunt
voor de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis.[6]
Het Nederlandse (wiskunde)onderwijs is reeds
doordrongen van contexten in lesboeken en ook in de
docentenopleidingen is er aandacht voor. Het MaSDiVproject richt zich op een verrijking hiervan met de
ontwikkeling van lesactiviteiten binnen interdisciplinaire
en/of multiculturele contexten. In deze lesactiviteiten
staat de ontwikkeling van wetenschappelijke geletterdheid
centraal, met speciale aandacht voor maatschappelijke
dilemma’s.
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De pizza-activiteit is inzetbaar bij scheikunde, nask en
wiskunde, en richt zich op de gezondheidsproblemen die
spelen bij het eten van zout. Door deze interdisciplinaire
betekenisvolle context leren de leerlingen verbindingen
te maken tussen verschillende soorten kennis, zoals de
vakkennis van scheikunde, wiskunde, en hun persoonlijke
ervaringen. De betekenisvolle context zorgt er daarnaast
voor dat leerlingen een kader hebben voor de kennis
die ze opdoen. Hierdoor zijn ze beter in staat de kennis
in andere situaties toe te passen. Verschillen tussen
leerlingen zijn bij dit type lesactiviteit geen obstakel maar
een bron van informatie, omdat ieder zijn eigen ervaringen
in kan brengen.

In figuur 5 staan twee door leerlingen ingevulde tabellen
die dit verschil illustreren. Alle groepen waren in staat
de begrippen duidelijk te presenteren aan de klas,
onafhankelijk van de werkwijze en diepgang.

Wiskundige begrippen
Woord

Foto/tekening

Komt voor in:
Betekenis of vertaling
Voorbeeldzin
= Hetzelfde
Tegenovergestelde
of wat het niet is
Woorden die erbij horen

figuur 4 De opdracht: ‘Vul de tabel in voor een wiskundig
begrip uit de lijst’.

figuur 5 Aanpak van leerlingen bij ‘Vul de tabel in voor een
wiskundig begrip uit de lijst’

In figuur 4 staat een voorbeeld van een lesactiviteit
gebaseerd op taalgericht vakonderwijs. De lesactiviteit
is ontworpen voor leerlingen van het mbo, niveau 3,
maar is goed inzetbaar op alle niveaus, inclusief de
verschillende klassen in het voortgezet onderwijs.
Het doel van de activiteit is dat leerlingen een dieper
en vollediger inzicht krijgen in verschillende wiskundige
begrippen en hun samenhang.
Bij deze activiteit vullen de leerlingen de tabel uit
figuur 4 in voor verschillende wiskundige begrippen. De
opdracht wordt aan het begin van de les uitgelegd aan
de hand van een voorbeeldbegrip met ingevulde tabel.
Vervolgens vullen de leerlingen in twee- of drietallen voor
tien (door hen gekozen) begrippen de tabel in. Ze mogen
hierbij vragen stellen aan hun docent en gebruik maken
van hun boek en internet. In de volgende les presenteren de groepen een aantal van de door hen ingevulde
tabellen aan de klas. Leerlingen krijgen hiermee inzicht
in de werkwijze van de andere groepen en de diepgang
waarmee ze de begrippen hebben onderzocht. Afhankelijk
van de tijd, het doel en de groepsgrootte kan dit ook in
de vorm van een posterpresentatie plaats vinden. Deze
activiteit is uitgeprobeerd op het ROC Da Vinci College,
locatie Zwijndrecht. Het leerlingenwerk laat grote
verschillen zien in zowel de diepgang als de invalshoek.

Taalgericht vakonderwijs
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In taalgericht vakonderwijs let de docent zowel op de
vakspecifieke doelen als op de benodigde taalvaardigheid
voor het vak. Hij stelt daarvoor ook vakspecifieke taaldoelen
op. De ontwikkeling van deze taalvaardigheid gebeurt in
interactieve, contextrijke vaklessen, waarbij de benodigde
taalsteun wordt geboden.[7] Deze omschrijving zien we
duidelijk terug in de hierboven beschreven activiteit.
De docente die deze activiteit ontwikkelde, heeft, zoals
vaak op het mbo, klassen met veel studenten met een
migratieachtergrond. Onderzoek van Cito in 2015 laat
zien dat de wiskunderesultaten van deze studenten in
Nederland achterblijven bij die van studenten zonder
migratieachtergrond. Dit kan deels worden verklaard door
de taalachterstand (in Nederlands) die deze studenten
hebben. De bovenstaande opdracht geeft de docente
inzicht in de (wiskundige) taalvaardigheid van de verschillende studenten en breidt tegelijkertijd hun taalkennis uit.
De opdracht is hiermee erg geschikt voor het omgaan met
(grote) verschillen in taalniveau in de klas.

Cursusmateriaal en -aanbod

De MaSDiV nascholingscursus is in Europees verband
ontworpen, getest en geëvalueerd. De cursusmodules,
geschreven voor docentopleiders, zijn openbaar beschik-
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baar op de website van het MaSDiV-project.[1] De lesactiviteiten die door het projectteam zijn ontwikkeld staan
inmiddels online.[8] De hierboven besproken lesactiviteiten
zijn tevens online beschikbaar.[9]
De nascholingscursus wordt in de komende jaren
nogmaals gegeven. Houd hiervoor de website van
U-talent[2] in de gaten. Tijdens de NWD25 zijn door leden
van het MaSDiV-team drie workshops georganiseerd
gericht op multicultureel wiskundeonderwijs.
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