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Voorwoord
DeVerversFoundation–opgerichtinjuli1999–heeftalsdoelhetbevorderen
vanvernieuwingeninhetonderwijsdoorhetontwerpen,ontwikkelenenver
spreidenvaninnovatieveleermiddelen.Hetbasisonderwijsendelerarenop
leidingvormendeprimairedoelgroepvandeactiviteiten.Vooraldetoepas
singvanmultimediaen/ofinternetstaatdaarbijindebelangstellingvande
stichtingvanuitdeovertuigingdathetonderwijsvandetoekomstdooruitge
kiendICTgebruiknieuwevormeninhoudkankrijgen.
Hetboekje‘Dynamischegrafiekenopdebasisschool’vormtdeopbrengstvan
eensamenwerkingsprojectmethetFreudenthalInstituut.Erwordteenaantal
veranderingenbeschrevendieonsinziensnodigzijninhetcurriculumvoor
rekenenwiskundevandebasisschool,namelijkdatleerlingenmoetenleren
omgaan met ‘dynamische representaties’ van grootheden en samenhangen
tussengrootheden.InhetkadervanditprojectisdetoolGrafiekenmakeront
wikkeldwaarmeeleerlingenzelf(aldannietonline)veranderingenensamen
hangenkunnenanalyseren.Deconcretevoorbeeldenvanprojectendieleerlin
genmetdeGrafiekenmakerkunnenuitvoerenillustrerendeinnovatieveaspi
ratiesvandeVerversFoundation.
AndererecenteprojectenvandeVerversFoundationzijnhetWebQuestspro
ject, een verzameling educatieve speurtochten voor leerlingen waarbij web
basedinformatiecentraalstaat,enhetWITproject(Wereldoriëntatie,ICTen
Taalonderwijs) – uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands aan de
RadboudUniversiteitNijmegen–dateenmultimedialeleeromgevingbiedt
voortaalenwereldorientatie.
In2010verrichtdeVerversFoundationtezamenmetdeSLO–hetnationaal
expertisecentrum leerplanontwikkeling – een toekomstgerichte verkenning
vandewenselijkedoelenvanhetrekenwiskundeonderwijsgerichtophetbe
antwoordenvandevraagwelkerekenwiskundebagageinprincipealleleer
lingeninhetfunderendonderwijszicheigenzoudenmoetenmakenopdatzij
goedvoorbereidzijnvoorvervolgstudies,voorberoepenenvoorhunrolals
burgerineeninformatiesamenleving.
Wijhopendatleraren,pabodocentenenstudentendoorditboekjezichtkrij
genopeenvoordeinformatiesamenlevingrelevantaspectvandewiskunde.
TjeerdPlomp,voorzitterVerversFoundation
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Leerlingen voorbereiden op de toekomst
Met inzicht de computer gebruiken
Schrijvendoenwehaastnooitmeeroppapier,wecommuncierenviamobiel
tjes,emailenchatten,enwezoekendingeneerderopviaGoogledanineen
boek.Decomputerenalleandereapparatenwaareenchipinzit,hebbenonze
wereldingrijpendveranderd.Iedereenzalheterovereenszijndatweleerlin
genvoormoetenbereidenopeenmaatschappijwaarindecomputereenbe
langrijkerolspeelt,maarwatbetekentdatprecies?Watmoetenleerlingenla
terkunnen?Eéndingisduidelijk,hetzalnietvoldoendezijnwanneerzecom
puterprogramma’salleenalseensoortkookboekkunnengebruiken;zezullen
flexibelencreatiefmetcomputersommoetenkunnengaan.
Inditboekjezullenwebetogendathetkunnenredenerenovervariabeleneen
belangrijkevaardigheidiswaaralopdebasisschoolruimtevoormoetworden
gemaakt.Datkandoorkinderenvragentelatenonderzoekenals:hoeveran
dertdetemperatuurvaneenkopjetheedatjelaatafkoelen?hoeverandertde
lengtevaneenkinddatgroeit?hoeziejeineengrafiekdateentreinsnel,of
juist langzaam optrekt? wat gebeurt er met de opbrengst van een zonnecel
wanneerjedehoektenopzichtevanhetlichtverandert?Redenerenoverver
anderende grootheden helpt kinderen te begrijpen wat computers voor ons
doen;diekunnenvanallesvooronsregelen,maarwemoetenweldoorzien
hoezebeslissingennemen.
Bijhetredenerenovervariabelenzijngrafiekeneenkrachtighulpmiddel.In
hoofdstuk2en3beschrijvenweonderwijsactiviteitenrondverschillendever
siesvanhetcomputerprogrammaGrafiekenmaker.De onderwijsactiviteiten
zijnintezettenalseencombinatievanhetvakrekenenwiskundeenhetvak
wetenschapentechniek.Opdebasisschoolishetmogelijkomdezevakkenop
eenvanzelfsprekendemanierteintegreren.Eenbelangrijkargumentomde
computerintezetteninhetonderwijsrondgrafiekenisdatdecomputerdy
namischegrafiekenkanbieden.Waareenboekalleenmaarstatischeplaatjes
heeft,kandecomputermetingvoormetingeengrafieklatenontstaan.
Webeschrijveninditeerstehoofdstukwaaromerveranderingennodigzijnin
hetcurriculum(zieookGravemeijer,2009)enwaaromwemeeraandachtmoe
tengevenaangrafieken.Inhoofdstuk2wordenkenmerkenvanhetcomputer
programmaGrafiekenmakerbeschreven.Hoofdstuk3bespreektdeontwik
keldeonderwijsactiviteiten.
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Indehuidigediscussiesoverhetonderwijsopdebasisschoolwordtweinigre
keninggehoudenmetdewereldbuitendeschool.Zoiserbijhetvakrekenen
wiskundeeenfeldebatoverdewenselijkheidomterugtegaannaarhet‘reke
nenvanopa’,maarerisnauwelijksdiscussieoverdevraagwatonzekinderen
enkleinkinderenaankennisnodighebben.
Hetbasisonderwijsmoetleerlingenvoorbereidenopdemaatschappijwaarin
zijovertienoftwintigjaarzullenleven.Wewetennatuurlijknietprecieshoe
dieeruitzalzien,maarhetiswaarschijnlijkdatinformatietechnologieeennog
belangrijkererolzalspelendannualhetgevalis.Banenveranderendaardoor
ingrijpend.Ooknuspeeltdecomputeraleengroterolinbijnaiederswerk;
denk aan een manager van een kledingwinkel die een softwarepakket ge
bruiktomdevraagnaarkledingtevoorspellen,ofeenbakkerdiedeproductie
indegatenhoudtmetdigitalemeterstanden.Degecomputeriseerdesystemen
doenheteigenlijkewerk,maardegenediezegebruiktmoethetonderliggende
modelbegrijpen,wantwiedatnietdoetiskwetsbaarvoorbeoordelingsfouten.
Wewetenookdatdeglobaliseringzaldoorzetten.Weziennualdateropgrote
schaalsprakeisvanoutsourcing,waarbijwerkwordtuitbesteednaarlagelo
nenlanden.Detijddatalleensimpelproductiewerkverplaatstwerdnaaran
derelandenligtinmiddelsachterons,hetgaatnuookomhetwerkvanbij
voorbeeld boekhouders en computerprogrammeurs. Zelfs hooggekwalifi
ceerd werk als het analyseren van röntgenfoto’s wordt al uitbesteed. Onze
kinderen en kleinkinderen zullen wat kennis en vaardigheden betreft dus
moetenconcurrerenmetderestvandewereld.VolgensdeAmerikaanseeco
nomenLevyenMurnane(2004)isheteffectvaninformatiseringenglobalise
ringdattakendiekunnenwordenopgedeeldinroutinesuitdewesterseeco
nomieënzullenverdwijnen.Voorzoverdietakennietwordenovergedragen
aancomputersgaanzenaarwerknemersinlagelonenlanden.
Omhetdreigendebanenverliesoptevangenishetnietvoldoendeleerlingen
hogeropteleiden,wantooklandenalsIndiaenChinabeschikkenovergrote
aantallenhoogopgeleide werknemers.Wezullenonzeleerlingenzomoeten
opleidendathunopleidingeentoegevoegdewaardebiedt.Zezullenlaterin
staat moeten zijn om werk uit te voeren dat niet routinematig is, werk dat
vraagt om creativiteit en flexibiliteit. In een maatschappij die gedomineerd
wordtdoorwetenschapentechniekbetekentdatdatzeopeenflexibelema
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nierommoetenkunnengaanmetcomputers,wantcomputersengecompute
riseerdeapparatenfungerensteedsmeeralsintermediairtussendemensen
defysiekeomgeving.Omdaarflexibelencreatiefmeeomtegaanisinzichtno
digindeprocessendiedecomputerbeschrijft,bestuurtofanalyseert.
Wemoetenleerlingenvoorbereidenopdezetoekomstendaaromzalheton
derwijsmoetenveranderen,ookhetbasisonderwijs.Doorzienvanmodellen
enredenerenintermenvanmodellenwordenessentiëlevaardigheden.Inhet
basisonderwijszaldaarvooreenfundamentgelegdmoetenworden.Hetvak
scienceentechniekkanhiersamenmethetvakrekenenwiskundeeenbelang
rijkerolbijspelen.Scienceentechniekiseenkleinvakopdebasisschool,maar
decombinatiemetrekenenwiskundebiedtmogelijkhedenvoorsubstantiële
veranderingeninhetcurriculum.

Samenhang tussen grootheden
Opdebasisschoolwordtveelaandachtbesteedaanverhoudingenenaanhet
gebruikvandeverhoudingstabel.Meteenverhoudingstabelkunjebijvoor
beelduitrekenenhoelangjeopdefietsover40kmzaldoenalsjegemiddeld
16kmperuurrijdt.
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Een dergelijke verhoudingsta
bel is echter alleen bruikbaar
bijeenevenredigverbandtus
sen grootheden, dus bij een
vaste verhouding. Wanneer je
desamenhangtussendegroot
hedenineengrafiekzouweer
gevenkrijgjeeenrechtelijn.In
wiskundigetermen:erisspra
kevaneenlineairverband.Zie
figuur1.
Hetisterechtdatinhetonder
wijszoveelaandachtwordtbe

afstand in kilometers

Als we onze welvaart willen behouden zal het onderwijs moeten
veranderen, ook het basisonderwijs
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figuur1:eenlineairverband
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steed aanlineaire verbanden, maar hetkan er ook toeleidendatleerlingen
evenredigeverbandenveronderstellenwaardieernietzijn.Ditwordtwelde
‘lineariteitsillusie’genoemd(DeBocketal.,2002).
Voorbeeldenzijn:
– ’Alseenkaartjevooreentreinreisvan40km€7,kost,danzuljevooreen
reisvan80kmwel€14,moetenbetalen.’
– ‘Alsdekansopwinnen1op10isenjespeeltdriekeerdanhebjeeenkans
van3op10omminstenséénkeertewinnen.’
– ‘Alsdezijdenvaneenvierkanttweekeerzogrootworden,verdubbeltde
oppervlakte.’
Erzijnveelsituatieswaarbijhetverbandtussentweegroothedennietlineair
is.Denkaan:
– Hetaantalmensenperweekdatziekwordtbijeengriepepidemie.
– Spaargelddatjeopdebanklaatstaan;bijgelijkblijvenderentekomterelk
jaareenhogerbedragbij.
– Deremwegvaneenautobij100km/uurisniettweekeerdievan50km/
uur,maarveellanger.
– Hetbrandstofverbruikvaneenautoneemtsterktoebijhogeresnelheden.
– Wanneerdelengteenbreedtevaneenfototweekeerzogrootwordenge
maakt,wordtdeoppervlaktevandefotovierkeerzogroot;vooreenblok
kenbouwselvantweekeerzohoog,tweekeerzobreedentweekeerzo
diephebjeachtkeerzoveelblokjesnodig.
– Eenkopjetheekoeltinhetbeginveelsnellerafdanlater.
Wanneereen dergelijkesamenhangin eengrafiek wordtuitgezetlevertdat
plaatjes op zoals in figuur 2. Redeneren met zulke verbanden is lastig. Dat
voorkinderenhetrekenenmetoppervlakteeninhoudmoeilijkis,isbekend,
maarookvolwassenenhebbenmoeiteomdeconsequentiesvannietlineaire
verbandenteoverzien.Denkbijvoorbeeldaaneenannuïteitenhypotheek.Het
lijktzoeenvoudig:jebetaalt30jaarintotaalhetzelfdebedragaanrenteplus
aflossing.Uitgezetineenplaatje–ziefiguur2onderaan–blijktechterdathet
aandeelvanderenteopeengegevenmomentergsnelgaatafnemen.Wiemoet
beslissenovereenhypotheekzalrekeningmoetenhoudenmethetverminde
renvandebelastingaftrek.

Eenandervoorbeeldisdever
warringdieervaakisoverhet
afnemen of constant blijven
vandeeconomischegroei.Als
degroeielkjaarevengrootzou
moeten zijn houdt dat een ex
ponentieelverbandin,zoalsin
figuur3,vooreengroeivan5%
perjaar.Hetisduidelijkdateen
dergelijke groei op termijn ir
reeel is. Er kan in feite heel
goedsprakezijnvaneconomi
schegroei,terwijlhetfeitelijke
groeipercentage afneemt. Een
toenamevan100naar102is2%
groei,maaralsdegroeidaarna
toeneemt van 102 naar 104 is
datminderdan2%groei.
Omdat het redeneren over sa
menhang zo’n belangrijke
vaardigheid is, pleiten wij er
voor dit al in het basisonder
wijs een veel grotere plaats te
geven.Nietopdemanierzoals
hetinhetvoortgezetonderwijs
aan de orde komt, waarbij
groei en afname al heel gauw
beschreven worden met expo
nentiële functies, maar op een
meerintuïtievemanier,waarbij
wekinderenlerenomverande
ringen te beschrijven als: ‘toe
nemen’, ‘afnemen’, ‘sterk stij
gen’,‘langzaamafnemen’,‘ge
lijkblijven’,enzovoort.
figuur2:voorbeeldenvannietlineaireverbanden
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Variabelen
Inplaatsvantesprekenoverde
samenhangtussenveranderen
de grootheden kunnen we be
tersprekenoverdesamenhang
tussenvariabelen.Metdeterm
‘variabele’ geven we aan dat
eengrootheideenwaardekan
doorlopenbinneneenbepaald
bereik.
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lenisietswatkinderenmoeten
leren. Neem als eenvoudig
figuur 3: een exponentieel verband; 5% groei
perjaar
voorbeeld een kopje thee dat
afkoelt wanneer iemand ver
geetdetheeoptedrinken.Wanneereenjongkindconstateertdatdetheeeerst
heetisendaarnalauwwildatnietzeggendat‘temperatuur’voordatkindal
eenvariabeleis.Hetispaseenvariabelealshetkindweetdatjetemperatuur
kuntmeten,endatdatgetallenoplevertbinneneenhelerange.Metenbete
kentinditgevaldatweeenthermometergebruikenomgetallentoetekennen
aande verschillendetoestanden.Daarmee wordt‘hoewarm detheeis’een
puntopeentemperatuurschaal,eenvariabele.
Datleerlingenermoeitemeehebbenomeeneigenschaptezienalseenvaria
beleblijktonderandereuithetwerkvanHancock,Kaput&Goldsmith(1992),
dieexperimentendedenmethetcomputerprogrammaTabletop.Datprogram
mabiedtallerleimogelijkhedenomonderzoeksgegevensteanalyserenineen
vormdieaansluitbijdeconceptueleontwikkelingvankinderenvantientot
veertien jaar. Een van hun constateringen was dat leerlingen vaak groepen
probeerdentemakenopbasisvaneenenkele,specifiekewaardevaneenei
genschapennietopeenbepaaldbereikaanwaarden.Wanneerleerlingenin
een databestand zochten naar kinderen die grote stappen konden maken
zochtenzebijvoorbeeldnaarkinderenmetstappenvan50feet(‘stapgrootte=
50’),ennietbijvoorbeeldnaarkinderenmet‘stapgrootte>45’.
Eenandervoorbeeldiseengroepjekinderendatopeengegevenmomentbe
zigwasmeteenonderzoeknaardevoorkeurvoortypensportschoenen.Een
volwassenesuggereerdedatzeook‘geslacht’alseenvariabelezoudenkunnen
10

opnemeninhungegevensbestand.Deleerlingenprotesteerdenechterenzei
dendatdatoverbodigwas,omdatzeaandenamenvandeondervraagdekin
derenalkondenzienwieeenjongenwasenwieeenmeisje.Blijkbaarwas‘ge
slacht’voorhennogsteedseeneigenschapvanindividuelekinderen,enniet
eenvariabeledietweewaardenkanhebbenendiejeookalszodaniginhetbe
standkuntopnemen.
Inhettweedeenderdehoofdstukvanditboekjerichtenweonsophetonder
wijsrondgrafieken.Eenbelangrijkargumentwaaromopdebasisschoolmeer
gerichteaandachtmoetwordenbesteedaangrafieken,isdatkinderenviahet
werkenmetgrafiekenlerenomintermenvanvariabelenteredeneren.Wan
neerleerlingentemperatuurineengrafiekzettenwordttemperatuureenmeet
getal.Inplaatsvan‘watervan5gradenisergkoud’,‘35gradeniswarm’en‘70
gradenisheet’,wordttemperatuureeneigenschapdietussenbepaaldegren
zenkanvariëren.Viagrafiekenlerenkinderenteredenerenoververanderin
gen,bijvoorbeeld:‘detemperatuurneemteerststerkafendaarnadaalthijveel
langzamer.’

Grafieken
Gegevensoveréénenkelevariabele
zijn zelden interessant; meten
wordt vooral nuttig als we de sa
menhang tussen variabelen gaanon
derzoeken.Eerdernoemdenweal
hetvoorbeeldvanhetafkoelenvan
eenkopjethee.Wieietsoverdataf
koelen wil zeggen moet ook het
tijdstipvastleggenwaaropdetem
peratuur gemeten werd. Pas wan
neerdetweevariabelen–tempera
tuurentijd–tegenelkaarworden
afgezet levert dat kennis op. Dan
kunjebijvoorbeeldconstaterendat
hetafkoelenvandetheenietlineair
verloopt,maardatdeafkoelingaan
hetbeginveelgroterisdanlater.Je
kunt daar vervolgens een verkla
ringvoorproberentezoeken.Blijk

figuur4:afkoelenvaneenkopjethee
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baarhangtdeafkoelsnelheidsamenmetdegroottevanhetverschiltussende
temperatuurvandevloeistofendeomgevingstemperatuur.

metingaaneenindividuonsmeerwanneerweookgegevenshebbenoveran
dereindividuen.

Omhetverbandtussenvariabeleninkaarttebrengenhebbenweeenkrachtig
hulpmiddelingrafieken.Eentabelmetmeetresultatenzegtonsminderdan
eenvisuelevoorstellingvandiemeetresultaten.Werealiserenhetonswaar
schijnlijknauwelijksomdatwezozeeraangrafiekengewendzijn,maarineen
grafiek worden lengte en afstand gebruikt als een metafoor. Variabelen als
temperatuur,tijd,snelheid,enzovoortkunnenzelfnietinmillimetersworden
uitgedrukt,maarhetiswelmogelijkomlengtetegebruikenvoorhetrepresen
terenvanzo’nvariabele.Eenpuntindegrafiekvanfiguur4bijvoorbeeldgeeft
detijddieverlopenisweeralsdehorizontaleafstandendetemperatuurals
deverticaleafstand.

In het basisonderwijs komen grafieken ook op dit moment al aan de orde,
maareenduidelijkeleerstofopbouwontbreektmeestal.Bijverschillendevak
kenwordenleerlingengeconfronteerdmetheeldiversevormenvangrafieken
enhetinterpreterenvanzulkegrafiekengaatergadhoc.Wijpleitenvoorhet
ontwikkelenvanheldereleergangenrondhetwerkenmetgrafieken.Demate
rialendiebesprokenwordeninhoofdstuk2en3zijndaarbijbedoeldalseen
aanzet.Bijhetpleitenvoorsystematischeronderwijsrondgrafiekengaathet
onsechternietzozeeromdiegrafiekenopzich,maaromwatdaarachterligt:
kinderenmoetenlerenredenerenintermenvanvariabelen,enmoetenleren
nadenkenoververbandentussenvariabelen.

Dathetwerkenmetgrafiekenkinderenleertomintermenvanvariabelente
denkenkomtonderanderedoordelengtemetafoor.Bijlengtewetenkinderen
alvrijvroegdatjemeetopeenschaal,omdatjelengtezomakkelijkkuntaf
passen.Datjeachtertemperatuurofsnelheid,ofwelkeanderevariabeledan
ook, eveneenseenschaalkuntdenkenis veel mindervanzelfsprekend.Uit
drukkingenals‘positieopdeschaal’laten,tussenhaakjes,goedzienhoesterk
webijhetmetenleunenoplengtealsmetafoor.
Doortemetenkunnenwenietalleenveranderingeninkaartbrengen,maar
ookspreidingofvariantie.Wekunnenbijvoorbeeldeengrafiekmakenvanhoe
eenkindgroeit,maarkinderengroeiennietallemaalopdezelfdemanier.
Jongens worden tegenwoordig
gemiddeld1,83m;daarzijnjon
gens bij die meer dan 2 meter
worden,enjongensdiejuisterg
klein blijven. De grafiek in fi
guur5zegtietsoverdegroeivan
jongens in Nederland. De mid
delstelijngeefteengemiddelde,
de lijnen eromheen geven aan
wat er nog binnen de normale
variatievalt.Dergelijkeverschil
lenzijneroveral,bijalleswatwe
meten.Netzoalseenseriemetin
genindetijdonsmeerzegtdan
figuur5:groeivanjongensinNederland
één enkele meting, zo zegt een
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De rol van ICT
Computerszijnoveraleniedereenkrijgterinzijnwerkmeetemaken.Nietal
leendebedrijfsleiderdiemeteenspreadsheetmoetkunnenomgaan,maarook
deautomonteurmethetdiagnostischeprogrammaopzijnlaptop.Ookdebak
kerdiezijnkneedmachinesofoveninsteltgebruiktcomputers,alzienzeer
nietuitalseenstandaardpc.Computershelpenonsomgrotehoeveelheden
kwantitatievegegevensteverzamelenenhelpenonsbeslissingentenemenop
grondvanverbandentussengegevens.Computersmakendiegrotestromen
gegevensookhanteerbaar,dooronsbijvoorbeeldeengemiddeldetegevenin
plaatsvanderuwedata,ofdoordegegevensineengrafiekweertegeven.
Computershebbengemaaktdatkwantitatievegegevenseennogveelgrotere
rolzijngaanspelenindemaatschappijdanvroeger.Hetisdaarombelangrijk
datleerlingenvertrouwdrakenmeteenkwantitatievebenaderingvandewer
kelijkheid.Eenkwantitatievebenaderinghoudtindateigenschappenofken
merkenwordenonderscheidenengekwantificeerd.Ditvraagtominzichtin
hetwerkenmeteenmeeteenheideninzichtinwateenvariabeleis.
Eenbelangrijkaspectdaarbijisdatkwantitatievegegevensdynamischkun
nenwordenopgevat.Hetgaatenerzijdsomalsdanrelaties:‘Alsdetempera
tuurindekamerbovende20gradenkomt,danslaatdethermostaataf’;enan
derzijdsomdynamischesamenhangentussenveranderlijkegrootheden:‘Hoe
zwaarderietsis,destemeerenergiekosthetomhetteverplaatsen.’Meestal
ishetookbelangrijkomtewetenhoeeensamenhangerpreciesuitziet.
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Eenspecifiekaspectvanhetwerkenmeteenkwantitatievebeschrijvingvande
werkelijkheidistenslottedateraltijdonnauwkeurigheidenonzekerheidis.Je
hebtsteedstemakenmetmeetfoutenenmetvariantie.Leerlingenrealiseren
zichinhetalgemeennietdateraltijdeenzekeremeetfoutisendateentweede
meting daarom somseen iets andere uitkomst op zalleveren. Ze realiseren
zichmeestalooknietdatbijproductieineenfabriekeenbepaaldevariantie
onvermijdelijkis,alkennenzewelhetverschijnselvanvariantiebinneneen
populatie:nietallemensenzijnevenlang.
Hetisbelangrijkdatleerlingenzulkeinzichtenontwikkelen,wantveelgetal
lendiewetegenkomenzijninfeitegemiddelden,enmeestalzelfsgemiddel
dengebaseerdopeensteekproef.Uiteindelijkmoetenleerlingengaanbegrij
pendaterbijonzekerheidenonnauwkeurigheidooksprakeisvanvoorspel
baarheid. We beschrijven die bijvoorbeeld met begrippen als ‘spreiding’ en
‘foutenmarge’.

zenvooreenbredeaanpak:deontworpenonderwijsactiviteitenhebbenuit
eenlopendeonderwerpen,enerisnietalleeneencomputertoolontwikkeld–
het programma Grafiekenmaker – maar er zijn ook computersimulaties ge
maakt.Hetuitlijnentoteenmeeromvattendeleergangligtnogvoorons.Het
project‘Scienceandtechnologyforthefuture’(Steff)vandeEindhovenSchool
ofEducationprobeertopditpunteenvolgendestaptezetten(1).
Inhetvolgendehoofdstukbesprekenwedekenmerkenvanhetcomputerpro
grammaGrafiekenmaker.Inhetderdehoofdstukbeschrijvenwedeinmiddels
ontwikkeldeonderwijsactiviteitenrondditcomputerprogramma.

Samenvattendgaathetdusomcompetentiesals:
– Eenkwantitatievebrilkunnenopzettenenineensituatiekijkennaardeva
riabelen/groothedendiedaareenrolspelen.
– Meetgetallendiedaarbijeenrolspelenzienalswaardenopeenvariabele,
enzeindiezintotopzekerehoogtelosmakenvandeconcretesituatie.
– Eensituatiedynamischkunnenopvattenennadenkenoverdesamenhan
gentussendevariabelendieindesituatieeenrolspelen.Ooknadenken
overwatdeconsequentiesvaneenbepaaldeingreepofkeuzezullenzijn.
– Nietalleenlettenopderichting–versterkenoftegenwerken–maarookop
devormvandesamenhang.
– Elementairstatistischinzichtwaarhetgaatomspreidingenvariatie.

figuur6:leerlingenaanhetwerkmethetcomputerprogrammaGrafiekenmaker

Wanneer we leerlingen willen voorbereiden op de toekomst zullen we hen
moetenlerenopeeninzichtelijkemanieromtegaanmetdemogelijkheden
vandecomputer.Deconsequentiedaarvanisvolgensonsdatdiecomputer
ookeenbelangrijkerolmoetspeleninhetonderwijs.Datonderwijsmoetgeen
kookboekgebruik van de computer zijn, maar onderzoekend leren, met ge
bruikmakenvanspeciaaldaarvoorontworpen,didactischverantwoordecom
putertools.
In het project ‘Rekenwiskundeonderwijs voor de informatiemaatschappij’
hebbenweonderwijsactiviteitenontwikkeldwaarindecomputereenbelang
rijkerolspeelt.Omdathetprojectbedoeldwasalseenpilotprojectwerdgeko
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Grafiekenmaker
Een grotere rol voor de computer
Omhandenenvoetentegevenaandediscussieoverhoehetcurriculumopde
basisschoolmoetwordenaangepast,zijnbinnenhetproject‘Rekenwiskunde
onderwijsvoordeinformatiemaatschappij’eenaantalcomputerprogramma’s
enwebquestsontwikkeld.Denadrukligtophetlerenwerkenmetgrafieken,
metnameopdemogelijkheidommetgrafiekenderelatietussenveranderen
degroothedeninkaarttebrengen.Ooknuallerenkinderenopdebasisschool
over grafieken, maar het onderwerp krijgt veel minder aandacht dat het in
onzeogenzoumoetenkrijgen.Wepleitenerbovendienvoordathetonderwijs
rondgrafiekenanderswordtingericht.
Eeneerstebezwaarisdaterindebestaanderekenmethodengeensprakeis
vaneenduidelijkeleergangopbouw.Hetwerkenmetgrafiekenkomtaande
ordealseenverzamelinglosseactiviteiten,dienietgebaseerdlijktopeenana
lysevandebasisconceptendiekinderenmoetenleren.
Eentweedebezwaarisdatgrafiekenopditmomentbijnaaltijdkantenklare
plaatjesinhetschoolboekzijnendathetonderwijsbestaatuithetlereninter
preterenvanzulkerepresentaties.Zeldenwordtkinderengevraagdomzelf
eengrafiek tetekenen, en nog minderwordt hen gevraagdomzelfeenge
schiktegrafiektebedenken.Hetbezwaardaarvanisdatdefundamentelecon
ceptenachterzulkerepresentatieszonietexplicietaandeordekomen.Wezul
leninhoofdstuk3voorbeeldengevenvandediscussiesdieontstaanalskin
derenzelfhungrafiekenmogenontwerpen.
Eenderdebezwaarisdatgrafiekenindeschoolboekenvaakgebaseerdzijnop
mooie,rondegetallen.Erzijnbijvoorbeeld120kinderenondervraagdoverde
inrichtingvaneenspeelplaatsenprecies40kiezenvoorplana,terwijl30voor
planbkiezen.Dergelijkegetallenmakenhetrekenwerkeenvoudigenzorgen
ervoordatkinderensnelderelatiemetbreukenleggen,maarindeechtewe
reldkomenzulkegrafiekenzeldenvoor.Eenanderebenaderinglijktlogischer:
geefkinderenechtegegevens–misschiengegevensdiezezelfverzameldheb
ben–enlaathendecomputergebruikenomdiegegevensgrafischweertege
ven.Hetrekenwerkisindatgevalgeenprobleem,wantdatneemtdecompu
tervanhenover.
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Het is opvallend dat de computer in het huidige onderwijs rond grafieken
nauwelijkswordtingezet.Kranten,televisieeninternetbiedenonseenover
vloedaangegevensdieviadecomputerzijnverzameldenbewerkt,dusde
bestemanieromkinderentelerenmetzulkegegevensomtegaanlijktomhen
zelfachterdecomputertezetten.Alsdecomputerzo’nbelangrijkerolgaat
speleninhunlatereleven,dankunnenwenietvroeggenoegbeginnenomdie
computerookinhetonderwijseenplaatstegeven.

Grafiekenmaker
Grafiekenmaker is de verzamelnaam van een serie computerprogramma’s
voorgroep7en8vanhetbasisonderwijs.Infeitegaathetomverschillende
versiesvanhetzelfdeprogramma.Wezullenindithoofdstukdebelangrijkste
kenmerkenvanhetprogrammabespreken(zieookvanGalen2008aen2008b).
Inhoofdstuk3gaanweinopdeonderwerpendiemethetprogrammakunnen
wordenonderzocht.
Grafiekenmakerheefteendidactischdoel:leerlingenkunnenzichviahetpro
grammadebasisconceptenvangrafiekeneigenmaken.Hetisindatopzicht
heelandersdaneenprogrammaalsExcel,wantExcelisvooralgeschiktvoor
gebruikersdiedeconceptenalbeheersenendaardoorberedeneerdekeuzes
kunnenmakenbijalleoptiesdiehetprogrammabiedt.

Losse staafjes representeren afzonderlijke metingen
Een eerste kenmerk van Grafiekenmaker is dat het programma een keuze
biedtuitrepresentatiesdiedichtbijdeconcretemeetsituatieliggen.Wenemen
alsvoorbeeldhetmetenvantemperatuurmeteensensordieviadeusbingang
aan de computer is verbonden. Het bovenste plaatje van figuur 7 geeft het
schermtijdenseenmeetsituatie.Hetstaafjeinhetvensterrechtsondergeeftde
temperatuurvanhetmomentaan.Omdezoveeltijdmaakthetcomputerpro
grammaalshetwareeenfotovandatmetertjeenplaatstdiefotoindestrook
erboven.

De fotostrook die zo ontstaat
biedteenheeldirecteweergave
vanhetmeetproces.Jekuntals
gebruiker door de strook
heenscrollen en van alle meet
momentendetemperatuurop
zoeken. Als weergave van de
temperatuurverandering is de
fotostrookechternogalonover
zichtelijkendaaromishetmo
gelijk ook voor een strook te
kiezenwaarindestaafjesdirect
naastelkaarstaan(ziehettwee
de plaatje). De computer kan
tenslotteookeenlijngrafiekte
kenen (zie het derde plaatje in
figuur7).Zo’nlijngrafiekisab
stracter omdat de meetmo
mentennietmeerapartworden
aangegeven.
Indefotostrookendestaafjes
grafiek verschijnt elke meting
als een los staafje. Wanneer de
gebruikermetdecursoroverde
staafjes gaat laat de computer
zienwelketweegetallenbijelk
staafjehoren.Bijwarmtemeten
zijndatdetemperatuurenhet
tijdstip van de meting, dat wil
zeggen het aantal seconden na
hetbegin.Striktgenomeniser
noggeenindelingvandehori
zontale as; alle metingen wor
den simpelweg achter elkaar
geplaatst.
figuur7:afkoeleninGrafiekenmaker
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Wekozenvooreenweergavevanmetingenalslossestaafjesomdathetleerlin
genhouvastgeeftbijhetredeneren.Wekunnendittoelichtenaandeplaatjes
uitfiguur8.HettweedeplaatjeisgemaaktmethetcomputerspelTreinmachi
nistdatwelaterzullenbespreken.Destaafjesgevendesnelheidvandetrein
weerendemetingenzijninhetspelomdesecondegemaakt.Heteersteplaatje
iseenlijngrafiekvoordezelfdesituatie.
Bij beide plaatjes kan de vraag wor
den gesteld hoe je kunt zien dat de
treineerstlangzaamoptrektendaar
nasnel.Bijhetbovensteplaatjeisdat
lastig onder woorden te brengen. Je
hebteenformuleringnodigals:
‘Delijnissteilerinhettweedestuk,en
dat betekent dat de snelheid van de
trein daar in dezelfde tijd meer toe
neemtdanaanhetbegin.’

figuur8:hoeziejedatdetreineerst
langzaamoptrektendaarnasneller?

Bij het onderste plaatje is het veel
makkelijker, want je kunt aan het
lengteverschil van de staafjes zien
hoeveelsnelheiderindieeneseconde
bijgekomenis.Bijeenlijngrafiekmoet
jewetendatdelijnisgebaseerdopaf
zonderlijkemetingendiejealszoda
nig niet terugziet in de grafiek. Je
moetbovendienookzelfeentijdseen
heid kiezen om iets over steilheid te
kunnenformuleren.

Wanneerhetgaatomdeveranderingvaneengrootheidindetijdligthetnogal
voordehandomsteedsnahetzelfdetijdsintervaleenmetingtedoen.Hetis
echter ook mogelijk om met een andere grootheid dan tijd te werken. Een
voorbeeldgeefthetprojectoverzonneenergiedatweinhetderdehoofdstuk
zullenbespreken.Indatprojectonderzoekenleerlingenderelatietussende
hoekwaarinhetlichtopeenzonnecelvaltendestroomopbrengst.Leerlingen
metendestroomsterktebijverschillendehoekenenvoerendiegegevensinop
decomputer.Wanneerzemetenmeteenvastinterval–bijvoorbeeldomde5
gradeneenmeting–levertdateengoedteinterpreterengrafiek,ziehetboven
steplaatjevanfiguur9.
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Hetis echter ook mogelijkom
metingentedoenmetvrijwil
lekeurig gekozen hoeken, wat
eenstaafjesgrafiekoplevertals
dievanhetondersteplaatje.
Omdat het computerprogram
ma de meetwaarden simpel
weg achter elkaar plaatst kan
hetkiezenvandemeetmomen
teneenexplicietdiscussiepunt
worden.

figuur9:stroomopbrengstenstandvandezonnecel;
gemetenomde5gradenenbijwillekeurigestanden.

Dynamische grafieken
Hetvoorbeeldvandetemperatuurmetinglaatziendatdegrafiekopeendy
namische manier tot stand komt: elke temperatuurmeting zorgt tijdens het
metenvooreennieuwstaafjeindegrafiek.Datzelfdeishetgevalbijandere
versiesvanhetcomputerprogramma.Hetplaatjevanfiguur10komtuitde
webquest ‘Treinmachinist’. Boven in het scherm geeft een bewegende rode
puntaanhoeeentreinoverhetspoorrijdt.Deleerlingenkunnenmetdepijl
tjesknoppenonderaanrechtsdetreinharderenzachterlatenrijden.Hetven
ster rechtsonder toont de snelheidsmeter in de bestuurderscabine, met een
staafjedatgroterenkleinerkanworden.Bijelkemeting–inditgevalomde
seconde–wordteenkopievandatstaafjeindegrafiekgeplaatst.
Hetplaatjevanfiguur11geeft
een scherm uit het spel ‘Vis
vangst’, waarin het aantal vis
sen met een wisselende snel
heid toeneemt. Het doel van
hetspelisombinnendegege
ventijdzoveelmogelijkvissen
tevangen.Degrafiekonderaan
wordtgetekendterwijldeleer
linghetspelspeeltengeefthet
aantalvissenvanelkmoment.

figuur10:hetspelTreinmachinist.
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De ‘zaagtanden’ in het voor
beeld zijn ontstaan omdat de
leerlingdriekeereendeelvan
devissenheeftweggevangen.

Inzoomen

figuur11:hetvisvangstspel.

figuur12:afkoelen;startvandemetingenenhet
totaalvanallemetingennaherschalen
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Een belangrijke vraag bij ge
bruik van een grafiekenpro
grammaisaltijdwelkdeelvan
de grafiek men in beeld wil
krijgen. Soms kiezen compu
terprogramma’s automatisch
passendeschaalwaarden,maar
meestal kan de gebruiker de
schaalwaardenookzelfkiezen.
Datlaatsteverondersteltechter
nogalwatinzicht.Indeleerlijn
die ons voor ogen staat is het
essentieel dat leerlingen leren
nadenkenoverdeschalingvan
gegevens en daarom gebeurt
het inzoomen op een bepaald
stuk van de grafiek – dus het
veranderen van de schaling –
opeenheelexplicietemanier.
In Grafiekenmaker hebben de
staafjesinhetbeginsteedsde
zelfde breedte, wat betekent
datleerlingengedwongenzijn
om de schaling te veranderen
wanneerermeerdan50metin
gen zijn. De plaatjes in figuur
12zijnvanhetafkoelenvaneen
kopje thee. Tijdens het meten
van de temperatuur verschij
nen er rechts steeds nieuwe

figuur13:hetvenstervoorhetherschalen

staafjesinhetvenster,terwijldeanderestaafjesopschuiven.Ophetmoment
datallemetingenverzameldzijnishetmogelijkomdeschalingzoteverande
rendatallemetingenbinnenhetvensterpassen.
Hetherschalenspeelteenbelangrijkerolinhetleerprocesdatwijleerlingen
willenlatendoorlopen.Doorhunervaringenmethetindikkenvaneenserie
staafjesmoetenleerlingengaanbegrijpendateenlijngrafiekalshetwarebe
staatuiteenoneindigaantaldatapunten.Deaannameisdatleerlingendoor
hunervaringenmetdestaafjesrepresentatielaterinstaatzullenzijnomonder
eenlijngrafiekingedachtendiezelfdestaafjestezien.Ditzalhenhelpeninhun
redeneringenoverdeveranderingendiedegrafiekweerspiegelt.
Wekozenvooreeninterfacediehetherschalenvoorsteltalsindikkenenuit
trekken.Wanneerdeleerlingkiestvoorinzoomenverschijntereenextraven
sterwaarinhetoorspronkelijkegrafiekvensterwordtvoorgesteldalseenklei
ne,witterechthoek.Ookdestaafjeswordenverkleindweergegeven,maarwel
opzo’nmanierdatdetotaleverzamelingvanmeetstaafjeszichtbaaris.Omde
staafjessamenstaateenrechthoekgetekendwaardeleerlingaankantrekken
enduwen.
Figuur13geeftdestaafjesvaneenafkoelexperimentweer.De360staafjes(een
uurlanggemeten,1metingper10seconden)kunnensmallerwordengemaakt
doorderechthoekomdestaafjeskleinertemaken,zepassendansameninhet
witterechthoekje.Wanneerdeleerlingtevredenisoverdeherschalingklikthij
ofzijop‘OK’endanwordtdegekozenschalingovergenomeninhetgewone
grafiekvenster.Opdezelfdemanierkanookdeverticaleschalingwordenaan
gepast,bijvoorbeeldombetertezienhoedestaafjesingrootteverschillen.
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Verschilgrafiek
HetismogelijkommetGrafiekenmakereenverschilgrafiektetekenen.Het
schalingsvensterheefteenknopwaarmeeverschillentussenopeenvolgende
staafjeswordenafgebeeldalsstaafjesineenanderekleur.Deverschilstaafjes
komennietindeplaatsvandelengtestaafjes,maarstaanervòòr.Wiedever
schillengoedwilzienkandeschalingveranderen.Infiguur14staathetaparte
schalingsvensterdatlaatzienhoedeverschilstaafjesnaherschalenuitvergroot
inhetnormalegrafiekvensterzichtbaarkunnenwordengemaakt.Deboven
kantvandeoorspronkelijkestaafjesraaktdaarmeebuitenbeeld,maarhetfeit
datdiestaafjesernogsteedsachterstaangeeftaanwaardeverschilstaafjes
vandaankomen,enlaatookziendatverschilstaafjeshetmogelijkmakenom
preciezer–opeenandereschaal–naarverschillentekijken.
Eenonderwerpdateendiscus
siekanuitlokkenoverdebete
kenisendezinvolheidvanzo’n
grafiek van verschillen is bij
voorbeeldde‘groeispurt’inde
puberteit. Vergeleken met de
groeispurt vanbaby’sen kleu
ters is die spurt veel geringer,
dus omeriets overte kunnen
zeggenmoetenleerlingenheel
precies naar de groeisnelheid
kijken.
figuur14:verschilgrafiek
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Onderwijsactiviteiten
Opdrachtenseries en webquests
In dit hoofdstuk bespreken we de onderwijsactiviteiten die ontwikkeld zijn
binnenhetproject‘Rekenwiskundeonderwijsvoordeinformatiemaatschap
pij’.Allematerialenzijntevindenopdewebsite
http://www.fi.uu.nl/rekenweb/grafiekenmaker/
MethetcomputerprogrammaGrafiekenmakeralskernzijnopdrachtenont
worpenrondverschillendeonderwerpen.Dezehebbendeelsdevormvanwe
bquests,datwilzeggeneenserieopdrachtenmeteenspecifiekeopbouwdie
leerlingeninprincipezelfstandigkunnendoorwerken.Dewebquestszijnte
vindenopwww.webquests.nlenwww.rekenweb.nl.Devragenbijhetcompu
terprogrammakunnenwordengedownloadenafgedruktoppapier.Deweb
questszijngeschiktalsextrastofvoorleerlingendiehungewonerekenwerk
afhebben,maarzekunnenookheelgoedactiviteitenuithetrekenboekrond
grafiekenvervangen.Naaronsideelerenkinderenhetmeestalszedecompu
teropdrachtenintweetallenmakenenalsdeleerkrachtvervolgensruimdetijd
neemtvoorhetbespreken.
Opditmomentzijneropdrachtenronddevolgendeonderwerpen:
–
–
–
–
–

WebquestTreinmachinist.Grafiekenvansnelheidenafstand.
WebquestGroeien.Grafiekenvanlichaamsgroei.
OpdrachtenserieAfkoelen.Metenvantemperatuur.
OpdrachtenserieZonnecel.
WebquestVissenenKonijnen.Simulatiesvanpopulatiegroei.

Voordatwedeonderwijsactiviteitenronddecomputerprogramma’sbeschrij
vengevenweeersteenaantalvoorbeeldenvanwathetoplevertalskinderen
zelfeengrafiekmogenontwerpen.Delessendiewebesprekenwerdengege
venvoordatdeleerlingencomputeropdrachtengingenmaken.

Zelf een grafiek ontwerpen: de groei van een zonnebloem
LeerkrachtLiaOosterwaalbegintdelesmettevertellenovereenzonnebloem
diezegeplantheeftinhaarvolkstuintje.Zeheeftdezonnebloemeenaantalke
ren opgemeten: na 4, 5, 9, 14 en 15 weken. Ze vraagt de leerlingen om een
plaatjetebedenkendatdegroeivandiezonnebloemopeenduidelijkemanier
weergeeft.
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Deleerlingenwerkeningroepjesenkomenuiteindelijkmetheelverschillende
grafieken.Eenpaarvanhungrafiekenstaaninfiguur15.
Het vergelijken van de gemaakte grafieken leidde tot een discussie over de
vraagwatjeaanmoetmethetfeitdatdelengtevandezonnebloemopeenhe
leboeltijdstippen onbekendis.Hij leidde ook tot een –vrijfelle – discussie
overhetverschiltusseneenstaafgrafiekeneenlijngrafiek,waarbijdekinderen
huneigenkeuzemetvuurverdedigden.Degrafiekvanhetvierdegroepjeriep
bovendiendevraagopofjedewekenpersevanlinksnaarrechtsmoetorde
nen,ofdatdatalleenmaareenafpraakis.
Indezeopendiscussiekwambijnaallesaandeordewaarhetbijgrafiekenom
gaat:
– Jekuntvaneenstaafgrafiekeenlijngrafiekmakendoordetoppentever
binden.
– Jekuntineenlijngrafiekvoorelkpunteenwaardeaflezen.
– Hetprobleemdatjebepaaldewaardennietweetblijftookineenlijngrafiek
bestaan,wanteigenlijkzoujedegegevensperdagmoetenhebben,neeper
uur,neeperminuut...

Zelf een grafiek ontwerpen: lichaamslengte

figuur15:doorleerlingengemaaktegrafiekenvandegroeivaneenzonnebloem;
delengtevandezonnebloemwasslechtswasopvijfmomentengemeten
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LeerkrachtPeterBiemansdoet
inzijngroep7eenprojectover
hoe je lichaamslengte veran
dert in de loop van de jaren.
Het enige wat hij zijn leerlin
gen de eerste les in handen
geeft is een tabel waarin staat
hoelanghijzelfwasbijzijnge
boorteenopzijnverjaardagen,
tot en met zijn 22e. Nadat de
leerlingen in groepjes de tabel
onderzocht hebben vraagt de
leerkracht of ze een grafiek
kunnen tekenen. Ze krijgen in
tweetalleneengrootvelenmo
gen zelf beslissen hoe ze hun
grafiekvormgeven.

figuur16:grafiekvandelengtevanPeteropzijn
verjaardagen
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Vanzelfsprekend komen veel
groepjes met de lengtegrafiek
diejezouverwachten,waarbij
sommige tweetallen een staaf
grafiek tekenen en andere een
lijngrafiek. In figuur 16 is een
voorbeeldgegeven.Deplaatjes
in figuur 17 zijn echter van
tweemindervoordehandlig
gendegrafieken.Hetzijnbeide
verschilgrafieken: de leerlin
genhebbendelengtebijdege
boorte afgetrokken van de
lengteopdeeersteverjaardag,
enzovoort. De eerste van de
twee is een normale staafgra
fiekInzo’ngrafiekkunjeheel
direct aflezen in welke jaren
leerkracht Peter veel gegroeid
is. De onderste grafiek is ook
eenverschilgrafiek,maardeze
leerlingen hebben de verschil
len niet naast elkaar gezet,
maarachterelkaar.Datdelijn
figuur17:doorleerlingenbedachtegrafiekenvande
slingertissimpelwegomdatde
groeiperjaar
lijnandersnietopdetweeaan
elkaargeplaktevellenpaste.Indediscussieblijktdatdeklasgenotenookdeze
grafiekenduidelijkvinden.Zekunneniniedergevalgoedaangevenwatjeer
uitafkuntlezen.
Netalsindezonnebloemlesblijktdeopenvraagomdegroeivanleerkracht
Peterineenplaatjeweertegevenaanleidingtoteenvruchtbarediscussie.Met
eendergelijkeopenopdrachtdwingenweleerlingenomnatedenkenoverza
kendieandersimplicietblijven.Eendergelijkeactiviteitiseenprimavoorbe
reidingophetwerkenmeteencomputerprogramma,wantineencomputer
programmamoetenallerleioptiesalvoorafingebouwdzijnendaardoorzijn
computeropdrachtensomsminderopendaneenontwikkelaareigenlijkzou
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willen. Het programma Grafiekenmaker heeft bijvoorbeeld de optie om de
computereenverschilgrafiektelatentekenen.Eenleszoalshierbovenisbe
schrevenbereidtdaargoedopvoor.

Webquest Treinmachinist
IndewebquestTreinmachinist
experimenterenleerlingenmet
een computerspel waarin ze
zelf de snelheid van een trein
kunnenregelen,enwaarbij de
snelheidvandetreinwordtge
representeerdalseeninlengte
varierend staafje. Het pro
gramma is zo ingericht dat er
elkesecondeeen‘foto’vanhet
snelheidsstaafje wordt ge
maaktendatdezestaafjesach
ter elkaar gezet kunnen wor
denalseensoortgrafiek(ziefi
guur18).
De webquest begint met een
spel waarin het er om gaat de
treinzosnelmogelijkeenrond
jetelatenrijden.Detreinmoet
bij elk station op tijd stoppen
en mag de maximumsnelheid
nietoverschrijden.Nadezein
figuur18:HetspelTreinmachinist.Bovenaanmet
troductie volgen vragen over
eengrafiekvandesnelheid,onderaanmeteengra
de snelheidsgrafieken die het
fiekvandeafgelegdeafstand.
programma tekent. De leerlin
genkunnenbijdezevragenex
perimenterenopeensimpelebaanzondertussenstops.
Bijdelaatsteopdrachtenvandewebquesttekentdecomputernietmeereen
grafiekvandesnelheid,maarvandeafstanddiedetreinaflegt.Devragengaan
inopdeverschillenmeteensnelheidsgrafiek.
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Bijhettestenvandewebquest
bleek dat de staafjesrepresen
tatieleerlingenhielpomonder
woorden te brengen wat er
precies gebeurt bij optrekken
en afremmen (van Galen en
Gravemeijer, 2008). Interes
trein a
sant was verder vooral hoe
leerlingen reageerden op de
lastige vragen bij de twee
plaatjesinfiguur19.Deeerste
vraag was welke trein het
langst gereden had, de vraag
daarna welke trein het verste
trein b
gereden had. Dat trein a het
figuur19:welketreinreedlanger?
langstgeredenhadzagieder

enwelketreinreedverder?
een,maaroverdevraagwelke
trein het verste reed waren de
leerlingenhetnieteens.Erwarenkinderendiekozenvoora,want‘alsjelan
gerrijdtkomjeookverder’.Erwarenookkinderendiekozenvoorb,want
‘dietreinreedharder,enalsjehardrijdtkomjeverder’.Eenmeisjeuitgroep
8woogdetweeargumentenheelnetjestegenelkaaraf.Zekoosvoorb,‘want
hetscheeltmaar4seconden,enhijrijdttweekeerzosnel!’.

Webquest Groeien
Groei je als kind altijd even
hard? Wanneer stop je met
groeien? Groei je in de puber
teit inderdaad extra hard?
Groeien alle kinderen op de
zelfde manier? Kun je voor
spellen hoe lang iemand gaat
worden? Deze vragen komen
aan de orde in de webquest
Groeien. Leerlingen onderzoe
ken met het computerpro
figuur20:webquestGroeien
gramma de groei van twee
meisjes en twee jongens. Ze
vergelijkenhungroeimetde‘gemiddelde’groeicurvevankindereninNeder
land.Figuur20laateenschermvandewebquestzien.Infiguur21staathet
werkvantweemeisjes,ManoukenRosa.

Hetprobleemzetteleerlingenaanhetdenkenhoejeeenpreciesantwoordzou
kunnenvinden.Inverschillendegroepenkwamenkinderenmethetvoorstel
omdelengtesvandestaafjesbijelkaartenemen.‘Jekuntmisschienallestaaf
jesbovenopelkaarzetten’,zeieenleerling.Datiseengoedeoplossing,want
elkstaafjeisookeenmaatvoordeafstanddiedetreinaflegt.
Redenerenoververschillentussenstaafjesenoverdesomvaneenreeksvan
staafjes,looptvooruitopbewerkingenalsdifferentiërenenintegrerendiepas
inhetvoortgezetonderwijsaandeordekomen.Natuurlijkstaanderedenerin
genvandezebasisschoolleerlingennogverafvanzulkewiskundigeoperaties,
maarhunontdekkingenzijnwelstappenindierichting.
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figuur21:ManoukenRosavergelijkendegroeivande
vierkinderenindewebquestGroeien
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– Maakthetverschilofhetwaterafkoeltineenijzerenbekerofineenstenen
beker?Debekerswerdenallebeieerstindevriezergezet.
– Gaathetafkoelenandersalsjeeenheleboelzoutinhetwaterdoet?

Meten van temperatuur
De ‘Eurosense’ (figuur 22) is
een sensor waarmee tempera
tuur, lichtsterkte en geluids
sterkte kan worden gemeten.
Hijisspeciaalontwikkeldvoor
het basisonderwijs(2). De Euro
sensewordtviadeusbingang
aan de computer gekoppeld.
Eengoedonderwerpvooreen
grafiekenleergang is kinderen
telatenonderzoekenwaterge
beurt wanneer een kopje thee
afkoelt. Wanneer we kinderen
vooraf vragen te voorspellen
waterzalgebeuren,tekenende
meeste kinderen een grafiek
waarin de temperatuur lineair
afneemt,zoalsindegrafiekin
figuur23.Infeitekoelttheein
het begin sneller af dan later,
dusvolgenseengebogenlijn.
Leerkracht Rein van Bavel
deedeerstinzijnklas–groep7
–hetexperimentmethetkopje
thee en vroeg daarna de leer
lingeningroepjeseeneigenex
perimenttebedenkenenuitte
voeren. De opdracht was om
tweesituatiesmetelkaartever
gelijken. De kinderen bedach
ten onder andere de volgende
experimenten:

Bijdielaatstevraagwistenookdeleerkrachtendebegeleidervoorafnietwat
erzougebeuren.Zoutinhetwaterbleekinfeitegeenverschiltemaken,behal
vedathetwaterwatextraafkoeldeophetmomentdaterzoutinhetwater
werdgegooid.

figuur 22: de Eurosense sensor voor het meten van
temperatuur,geluidsvolumeenhoeveelheidlicht

Watbetreftdegrafiekenwerdduidelijkdatafkoelgrafiekensteedsgekromd
zijn:inhetbegingaathetafkoelensnel,enlatergaathetlangzamer.Ookwerd
duidelijkdatdetemperatuurdaalttotdathetwaterevenwarmisalsdekamer;
erwarenleerlingendieeerstdachtendathetwaterbijvoorbeeldooktot5of0
gradenkonafkoelen.

Zonnecel
Inditklassenprojectisdevraaghoejeeenzonnecelzokuntneerzettendathij
zoveelmogelijkenergieopwekt.Leerlingenvoereneenexperimentuitwaarbij
zedehoektenopzichtevandelichtstralenvariërenendandestroomsterkte
meten.Zedoendatzowelmeteenechtezonnecel,alsineencomputersimula
tie.Wekozenditonderwerpomeenaantalredenen:

figuur23:hoezaleenkopjetheeafkoelen,denkje?

– Koelteenbekerheetwaterdiejeinzandzetmindersnelafdaneenbeker
waterdiejegewoonoptafelzet?
– Koelt heet water in een thermosfles met ijs eromheen toch langzamer af
danineengewone,maardichtgeplaktebeker?
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Het doorspreken van mogelijke experimenten laat mooi zien welke ideeën
kinderen hebben over warmte en warmteverlies. Kinderen dachten bijvoor
beelddatwarmtealleenaandebovenkantvaneenbekerzouverdwijnen,om
datdebekerdaaropenis.Deleerlingendieeenbekervanijzereneenstenen
bekermetelkaarwildenvergelijkendachtendatdeijzerenbekerhetwaterlan
gerwarmzouhouden,omdatijzerzelfooksnellerwarmwordt.

– Deonderwijsactiviteitendiewehiervoorbeschrevenhaddensteedsdetijd
alséénvandevariabelen.Bijdezonnecelopdrachtengaathetomderelatie
tussenanderevariabelen,namelijkdestandvaneenzonnecelenstroom
opbrengst.
– Hetgaatomeenactueelonderwerp–alternatieveenergiebronnen–eneen
onderwerpdatkindereninteressantvinden.
– Hetonderwerpheeftnaasthetgrafiekenaspecteendirecterelatiemetwis
kundigebegrippenalsoppervlakteenhoek.
– Vanuithetexperimentmetdezonnecelkaneenrelatiegelegdwordenmet
vragenals:waaromishetbijonsminderwarmdanopdeevenaar?,waarom
ishetbijonsindezomerwarmerdanindewinter?
33

figuur24:opstellingvoorhetmetenvandestroomopbrengstvaneen
zonnecelbijverschillendeinvalshoekenvanhetlicht

Eénvandedoelenisdatleerlingengaanbegrijpenwelkerolhoekenopper
vlaktespelen.Alsdezonnecelloodrechtopderichtingvanhetlichtstaat,pro
fiteertdecelmaximaalvanhetlicht,maaralsdecelgedraaidstaatwordteen
smallerelichtbundelbenut.Deplaatjesvanfiguur25illustrerendat.
Hetlinkerplaatjevanfiguur 25iseenbundellichtgetekend metdezonnecel
loodrechtopdebaanvanhetlicht.Metlijnenisaangegevenwelkdeelvande
lichtbundelopdezonnecelvalt.Inhetrechterplaatjeisdezonnecelgedraaid.De
zonnecelvangtnueenkleinerdeelvandelichtbundel.
Bijvragenalswaaromhetaandeevenaarwarmeris,enwaaromhetindezo
mer warmer is hoort een soortgelijke verklaring. Kinderen en volwassenen

figuur25:dehoeveelheidlichtopdezonnecelvarieertmetdeinvalshoek
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figuur26:paswanneerjeuithetzonlichtingedachteneenbundelisoleertzieje
heteffectvandehoekvaninval.

zullenvaaknietverderkomendandathettemakenheeftmetdestandvande
zon(vanGalen2010).Lastigvooreenmeetkundigeverklaringisdatdezon
onzeomgevinghelemaalbelicht,hoehijookaandehemelstaat.Paswanneer
weuitaldatzonlichtingedachteneenbundelisolerenzienwehetverschil.De
plaatjeslinksinfiguur26gevendestandvandezonop21juni,deplaatjes
rechtsop22december.Alsweeenbundelzonlichttekenendieopbeidedagen
evenbreedis,zoalsindeondersteplaatjesinfiguur26,danzienweindeon
dersteplaatjesdatdiezelfdebundelopmidwintereenveelgroterstukaarde
verlicht.
Deleerlingendoeneerstzelfeenexperimentmeteenzonnecel,eenlampen
eenvoltmeter.Defotoinfiguur24laatdeopstellingzien.Dehoekvandezon
necel kan veranderd worden door het blok hout waar hij op geplakt is, te
draaien.Indesituatievandefotowerdhetexperimentgedaanineenopslag
ruimtezonderramen;eendiaprojectorwasdelichtbron.Deverzameldegege
venskunnenmeteenversievanGrafiekenmakerineengrafiekwordengezet.
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figuur27:dezonnecelsimulatie.

figuur 28: metingen in de zonnecelsimulatie; het bo
vensteplaatjeisgemaaktmetmetingenomde10gra
den,hetondersteplaatjebijwillekeurigestanden

Het experiment wordt her
haaldindecomputersimulatie
die hiernaast staat afgebeeld.
Dezonnecelkaninverschillen
destandenwordengezetende
stroomsterkte die dat oplevert
varieert mee. Door op de OK
knopteklikkenwordteenme
tingalsstaafjetoegevoegdaan
de grafiek. De grootte van de
schaduw onder de zonnecel
heefteendirecterelatiemetde
opbrengst van de cel, want de
schaduw laat zien welk deel
van het zonlicht door de cel
wordtopgevangen.
Eenvandeargumentenomhet
experimenteerstinhetechtte
doenendaarnaineensimula
tieisdatdesimulatieeensitua
tie biedt zonder ruis. De gra
fiekdiehetexperimentmetde
echte zonnecel opleverde kan
vergelekenwordenmetdeide
ale grafiek van de simulatie.
Eenanderargumentisvanor
ganisatorische aard: wanneer
leerlingennietgewendzijnom
een dergelijk experiment zelf
standig uit te voeren kan het
klassikaal worden gedaan. De
leerlingenherhalendaarna,als
hetware,hetexperimentopde
computer.

Indesimulatiewordenleerlingenvrijgelatenomzelftekiezenhoeveel‘metin
gen’zedoen,enbijwelkehoeken.Degrafiekinhetbovensteplaatjevanfiguur
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28ȱisgemaaktmethoekenvan0,5,10,15graden,enzovoort.Wanneerjewil
lekeurigemetingendoetkrijgjeeengrafiekdieslechtteinterpreterenvalt(on
dersteplaatje).Eenbelangrijkpuntindeklassikalediscussieszalzijnofhet
verschilmaaktwelkehoekenjekiest.

Simulaties populatiegroei
IndewebquestVissenenKonijnenstaantweesimulatiescentraal.Deeerste
simulatieheeftdevormvaneenspel:jemoetzoveelmogelijkvissenziente
vangen binnen een bepaalde tijd. Telkens wanneer je vissen hebt gevangen
hersteltdevisstand(populatie)zichweer.Detweedesimulatiegaatoverko
nijnenengras.Dekonijnenhebbenvoedselnodigominleventeblijvenenom
zichvoorttekunnenplanten,maaralshetgrasnietsnelgenoegaangroeiteten
dekonijnenalhetgrasopenstervendaarna.Inbeidesimulatieskunnende
leerlingenheteffectvanhunkeuzesonderzoekenviadegrafiekendiedecom
putertekent.
De webquest begint met een
speldat‘Visvangst’heeteneen
simulatie is van de groei van
eenvissenpopulatie.Debedoe
ling van het spel is om zoveel
mogelijkvissentevangenbin
nen200‘maanden’.Jevangtze
door op zelfgekozen tijdstip
penopdevangknopteklikken,
waarbij je als speler ook de
grootte van het vangdeel mag
bepalen. In de grafiek van het
plaatje van figuur 29 is als
voorbeeldteziendateenkind
inmiddelseenpaarkeeropde
figuur29:hetspelVisvangst
knop ‘visvangen’ heeft ge
klikt. Het spel begint steeds
meteenpaarvissen.Naelkevangstherstelthetaantalvissenzichweer.Wat
deleerlingeninfeitemoetenontdekkenisdatdesnelheidwaarindevisstand
zichherstelt,afhangtvanhetaantalvissendatindezeeisovergebleven.Na
hetspelbeantwoordendeleerlingenvragenoverdesnelheidwaarinhetaan
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talvissentoeneemtenoverhoejedesnelheidvandieveranderingkuntafle
zenindegrafieken.
Bij het zoeken naar een goede
strategiegaathetomdevraag
ofhettijdstipwaaropjevissen
vangt ertoe doet, en de vraag
watheteffectisvanhetgrootof
kleinmakenvanhetvangdeel.
Een fout die leerlingen in het
begin vaak maken is dat ze te
snel beginnen met vissen te
vangen.Zehoudendanweinig
vissen over en weinig vissen
krijgen weinig jongen. Uitein
delijk vang je op deze manier
niet veel. Soms maken leerlin
genzelfsdefoutomallevissen
wegtevangen.
Omeengoedestrategieteont
wikkelenmoetenleerlingenop
degrafiekgaanletten.Sommi
gekinderenzijnzoverstandig
figuur30:GrafiekenbijhetspelVisvangst.Deeer
ookeenkeereenrondetedoen
stegrafieklaatzienwatergebeurtalsergeenvissen
waarin ze helemaal niets van
gevangenworden.
gen.Degrafiekdiejedankrijgt
ishetbovensteplaatjeinfiguur
30.Tezienvaltdathetaantalvisseneerstlangzaamtoeneemt,dansteedssnel
lerenaanheteindneemtdegroeiookweeraf.Eendergelijkegroeicurvekomt
indenatuurveelvoor.Nietalleengroeienpopulatiesvaakopdezemanier,
maarhijisooktyperendvoordegroeivanplanten.

procentvangenalshetaantalvissengegroeidistot70’(hettweedeplaatje).
Nietallestrategieënzijneveneffectief.Vooreenoptimalevangstrategiemoet
jeindebuurtvanhetomslagpuntblijven,wantdatishetpuntwaarindetoe
namevanhetaantalvissenhetgrootstis.
Nadatdekinderenhetspelhebbengespeeldvolgenvragenovervangststrate
gieën,steedsaandehandvanplaatjesvandegrafiek.Hetgaatonservooral
om dat kinderen de grafiek leren interpreteren in termen van langzame en
snelleverandering.
Eenanderesimulatiebinnendezelfdewebquestgaatoverkonijnenengras.
Konijnenetenhetgras,maarhetgrasheefttijdnodigomzichteherstellen.
Ookhierdraaitallesomhetinterpreterenvangrafieken.Diegrafiekenzijnbij
eendergelijkesimulatiegeenstatischeplaatjes,maareenrepresentatiediekin
derenstaafjevoorstaafjezienontstaan..

figuur31:dewebquestVissenenkonijnen

Debedoelingisdatleerlingenuiteindelijktotredeneringenkomenals:
‘Alserweinigvissenzijn,komenerookweinigvissenbij.Jekunthet
bestewachtentoterveelvissenzijnendanzorgendaternogbehoorlijk
wat overblijven. Het heeft echter geen zin om heel lang te wachten,
wantlaterkomenerweermindersnelvissenbij.’
Dedriegrafiekenwaarbijvissenzijnweggevangenzijnvoorbeeldenvangra
fiekendiekinderenkrijgenalszeeenconsequentestrategievolgen,zoals:‘50
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Tenslotte
Dehiervoorbeschrevenonderwijsactiviteitenzijnontwikkeldbinnenhetpro
ject ‘Rekenwiskundeonderwijs voor de informatiemaatschappij.’ Het doel
vanhetprojectwasomvoorbeeldenteontwikkelenvanrekenwiskundeon
derwijsrondhetrepresenterenvanverandering.Decomputerdiendeeencen
traleroltespelenindieactiviteiten.
Inhetprojectisgekozenvoorhetontwikkelenvanwatonderwerpbetreftnog
aluiteenlopendeactiviteiten.Hetzijnopzichzelfstaandewebquestsgewor
den,meteenofmeerlessenomdewebquestinteleiden.Deactiviteitenzijn
inhunhuidigevormdirektbruikbaarindeonderwijspraktijk,maarkunnen
ookalsbouwstenenwordeningezetvooreennogteontwikkelenmeersyste
matischeleergang.Hetproject‘ScienceandTechnologyfortheFuture’vande
EindhovenSchoolofEducation(ESoE)isindatopzichteenvoortzettingvan
hetnuafgerondeproject.BinnenhetESoEprojectwordtineersteinstantiege
werktaaneenleergangrondhetonderwerpsnelheid.
Zoalsdenaamalaangeeft‘Rekenwiskundeonderwijsvoordeinformatie
maatschappij’washetverderliggendedoelvanhetprojecteenbijdragetele
verenaandediscussieoverhetcurriculumvandebasisschool.Desnelleenin
grijpende veranderingen door de informatie en communicatietechnologie
vragenomsubstantiëleveranderingeninhetonderwijs,ookinhetbasisonder
wijs.Deontwikkeldeonderwijsactiviteitenlaten,hopenwe,zienhoedecom
putervoorkinderenalsonderzoeksinstrumentkanfunctioneren.Leerlingen
doendaarmeeervaringenopdiehenvoorbereidenopeentoekomstwaarinze
decomputermetinzichtinkunnenzetten.
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Noten
(1)

HetprojectScienceentechnologyforthefuture(Steff)wordtuitgevoerdbinnen
hetKenniscentrumWetenschapenTechniekZuid(KWTZ),waarvandeEindhoven
SchoolofEducation(ESoE)depenvoerderis.Doelishetontwikkelenenonderzoe
kenvaninnovatieveonderwijseenhedenwetenschapentechniekinhetbasisonder
wijs,metdaarbijpassendemodulenvoorpaboonderwijsenprofessionalisering.

(2)

InformatieoverdeEUROsensevindtuopdewebsitevanCMA:
http://www.cma.science.uva.nl,onder‘hardware’en‘interfaces’.
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