ZINVOL REALISEREN VAN COMPETENTIES IN DE DERDE GRAAD:
VISIE EN WERKVORMEN
KOEN DE NAEGHEL

Samenvatting. Willen we leerlingen voorbereiden op hun vervolgstudies in het hoger onderwijs dan horen we hen
bekwaam te maken in o.a.
3 zelfstandigheid, leervaardigheid en zelfregulatie bij het maken van oefeningen,
3 vermogen om nieuwe leerstof te verwerken,
3 maken van een correcte wiskundige redenering met aandacht voor het verwoorden (wiskundig schrijven) en
3 competentie om een (klein) onderzoek uit te voeren.
De manier waarop we deze competenties aanleren, stimuleren, evalueren en opvolgen moet afgestemd worden op het
doelpubliek. Zo leidt niveauverschil bij leerlingen bijvoorbeeld tot de noodzaak aan differentiatie in de aangeboden
oefeningen. En onderzoekscompetenties bij leerlingen zijn maar zinvol als we onze verwachtingen realistisch houden.
Daarnaast willen we in het vak wiskunde - dat doorgaans een groot aantal wekelijkse lestijden kent - de verantwoordelijkheid niet ontlopen om ook maatschappelijke competenties aan te brengen zoals het samenwerken in teamverband,
kritische zin en presentatievaardigheden.
In een poging om deze doelstellingen te bereiken, stellen we in dit artikel een drietal concrete werkvormen voor.
Uitgangspunt is telkens een visie op de te realiseren competenties.
(1) Het practicum wiskunde bestaat uit een aantal practica voor in de klas, met als doel het stimuleren van
vaardigheden en attitudes zoals vermeld in het leerplan. De meeste lessen kunnen geı̈ntegreerd worden in de
reguliere leerstofonderdelen. In het bijzonder worden de onderzoekscompetenties gerealiseerd.
(2) De takenreeks problem solving wiskunde bestaat uit opdrachten die wat complexer van aard zijn. De uitdaging
ligt zowel in het vinden van een oplossing als het correct opschrijven van een redenering. Deze takenreeks staat
dan ook in functie van probleemoplossend denken en wiskundig schrijven.
(3) Portfolio wiskunde is een aanbod van oefeningen over leerstof van de derde graad wiskunde ASO met 6 tot
8 wekelijkse lestijden wiskunde. Op basis hiervan maken leerlingen zelfstandig en gedifferentieerd oefeningen,
zowel in de klas als na school. Ze stellen een portfolio samen waarmee ze laten zien in welke mate ze de leerstof
verwerkt hebben.
Bijhorende uitleg voor leerlingen, evaluatiesystemen en oplossingen voor de leerkracht worden (digitaal) aangeboden.
Dit artikel is gebaseerd op de gelijknamige voordracht aan het T3 Symposium te Oostende op 19 augustus 2014.
De aangeboden visie en werkvormen maken integraal deel uit van Wiskunde In zicht [4], een cursus in opbouw voor
leerlingen van de derde graad ASO in de studierichtingen met zes of acht wekelijkse lestijden wiskunde.
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1. Realiseren van vaardigheden en attitudes: visie en bedenkingen
Wanneer een leerkracht wiskunde er een leerplan bij neemt, dan is de kans groot dat hij of zij meteen naar
de inhoudelijke doelstellingen grijpt en de paragraaf over vaardigheden, attitudes en opvattingen links laat liggen.
Nochtans valt ook die laatste categorie onder de leerplandoelstellingen, met onder meer:
rekenvaardigheid
onderzoeksvaardigheden
kritische zin

wiskundige taalvaardigheid
leervaardigheden
zin voor samenwerking en overleg

probleemoplossende vaardigheid
zin voor nauwkeurigheid
waardering voor wiskunde

Hoewel een leerplan wel beschrijft wat deze vaardigheden en attitudes zijn en men er een gedetailleerde beschrijving
op na houdt, vermeldt een leerplan niet hoe deze competenties concreet bereikt kunnen worden. Uiteraard kan het
leerplan nooit de enige motivatie zijn om doelstellingen bewust te realiseren. En het feit dat competenties binnen
het onderwijs een trend zijn, kan niet de drijfveer zijn om er aandacht aan te besteden. Maar het zou er de leerkracht
wel toe moeten aanzetten om er over na te denken. Typisch is dat hij/zij een aantal bedenkingen heeft. Hierna
overlopen we enkele van die bedenkingen en geven duiding binnen een maatschappelijke context.
(1) Vakgebonden vaardigheden en attitudes worden toch automatisch gerealiseerd bij de verwerking van de inhoudelijke doelstellingen?
Dat hangt af van de soort werkvormen die de leerkracht hanteert. Zo heeft frontaal lesgeven zeker waarde,
maar dat zal de zin voor samenwerking en overleg niet bevorderen. En lost men alle oefeningen klassikaal op, dan kan men een brede waaier van modelvoorbeelden aanbieden maar dan bekwamen leerlingen
zich niet in onderzoeksvaardigheden. Daardoor wordt in voorgaande argumentatie de term automatisch niet
evident. Een passage uit de paragraaf over vaardigheden, attitudes en opvattingen in het leerplan geeft
diezelfde toon aan, bijvoorbeeld [7, p.22]:
Vaardigheden worden niet automatisch gegenereerd door de studie van ermee verwante inhouden.
Ze moeten precies meermaals bij spontaan gebruik geëxpliciteerd worden.
(2) Waarom volstaat de overdracht van kennis niet meer? (uit [14])
Men heeft ontdekt dat de halveringstijd van kennis enorm achteruit gaat. Zo was bijvoorbeeld in 1987 de
halveringstijd van de kennis van een juist afgestudeerd elektrotechnisch ingenieur tien jaar. Dat wil zeggen
dat in tien jaar tijd de helft van diens kennis was verouderd. In 1997 bedroeg de halveringstijd van die
kennis nog maar vijf jaar [5]. De consequenties van die ontdekking zijn enorm. Stel je voor: je volgt een
studie van ongeveer vijf jaar en vijf jaar later is de helft van wat je leerde reeds weer verouderd! Voor
onderwijsinstellingen is het haast zinloos om veel tijd en geld te investeren in kennisoverdracht. Wat men
leerlingen en studenten vandaag leert, is morgen achterhaald. Dat schiet niet op. Daarom is het onderwijs
gaan inzetten op de overdracht van competenties.
(3) Wat met de verhouding tussen kennis en competenties?
Tegenwoordig hebben we te maken met een generatie die een overgang gemaakt heeft van te veel kennis naar
vaardigheden en attitudes. Men denkt dat de slinger wat teveel doorgeslagen is en we nu naar een evenwicht
moeten streven [9]. Het is dan ook onze mening dat een gezond evenwicht tussen kennis en competenties pas
bereikt kan worden als de leerkracht streeft naar een doordachte visie op didactiek en in dialoog treedt met
andere collega’s om die visie bevestigd te zien en elkaar te verrijken met nieuwe inzichten. Het bewaken van
de kwaliteit van het onderwijs is hier een logisch gevolg van. Het streven naar competenties hoeft daarom
niet te betekenen dat het niveau wiskunde van de leerlingen daalt.
(4) Wat is het belang van probleemoplossend denken?
Het bedenken van een oplossing voor een (complex) probleem kan worden gezien als een creatief denkproces
wat ontstaat als een organisme en/of een kunstmatig intelligent systeem niet meer weet wat te doen om
het doel te bereiken. En laat het nu net de vaardigheid om problemen op te lossen zijn die binnen de
maatschappij erg gegeerd is. Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar mensen die goed scoren op het
oplossen van problemen. Denk maar aan de wijdverbreide intelligentiemetingen zoals de IQ-test en de
waarde die men bij sollicitatie hecht aan de typische intelligentietesten met als karakteristieke kenmerken
logisch denken, ruimtelijk voorstellingsvermogen en numeriek, verbaal en technisch inzicht. Alleen al het
vooruitzicht van een leerling op de toekomstige aanwerving bij een instelling of een bedrijf duidt op het
belang van deze vaardigheden.
(5) Wat is het belang van samenwerken?
Ondertussen is de hoeveelheid tot op vandaag bekende wiskunde en wetenschappen gigantisch groot geworden. Naar schatting komen er elk jaar zo’n 300 000 nieuwe wiskundige stellingen bij [8, 13]. De volledige
kennis hiervan is voor één enkel individu een utopie. Daardoor alleen al is samenwerking tussen wiskundigen
en wetenschappers een noodzaak.
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(6)

(7)

(8)

(9)

Ook in een breed maatschappelijke context is samenwerking onmisbaar.
Het al of niet maken van carrière hangt in sterke mate vaak af van het
succesvol omgaan met anderen: voor veel hogere functies geldt dat niet
alleen vakinhoudelijke kwaliteiten nodig zijn, maar ook het vermogen om
effectief samen te werken. Sociale eigenschappen zoals tact, empathie en
gedrag als teamspeler worden dan ook best aangeleerd en onderhouden
over de vakken heen. Ook op dat vlak dient het wiskunde onderwijs zijn
verantwoordelijkheid te nemen. Dat kan bijvoorbeeld met coöperatief leren, dat niet geheel gericht is op de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en kennis, maar juist ook om de ander verder te helpen met de
kwaliteiten die het zelf al bezit. Binnen coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, om elkaar te helpen en om
problemen samen op te lossen. Typisch hierbij is de mate waarin zij van
elkaar afhankelijk zijn om hun doel te bereiken.
Wat betekenen op school ontwikkelde competenties voor het beroepsleven? (uit [14])
Per beroep kun je ongeveer acht competenties benoemen die doorslaggevend zijn. Men noemt dat ook wel
een standaard. In een sollicitatie zal men vooral op die competenties letten. Zo is een secretaresse die ooit
tijdens haar opleiding heeft leren notuleren ook in staat om te notuleren. Maar als zij een andere baas krijgt
die heel andere eisen stelt aan de notulen kan die secretaresse die bij haar eerste baas prima functioneerde
met de handen in het haar zitten. Als ze tijdens haar opleiding had geleerd hoe je hoofdzaken van bijzaken
kan onderscheiden en hoe je in overleg met de opdrachtgever tot afspraken komt over het te leveren product,
was ze beter af geweest.
Waarom volstaat een klassieke toets niet?
Eens een leerkracht kiest voor het bewust ontwikkelen van competenties dan is het wenselijk om het effect
ervan te meten en verder op te volgen. Men zou geneigd kunnen zijn die opvolging te noteren op een klassieke
toets. Typisch daarbij zijn opmerkingen in het genre:
3 let op je notatie;
3 maak na rekenwerk ook de controle met behulp van je (grafische) rekenmachine, indien mogelijk;
3 bij het tekenen van een assenstelsel de assen benoemen;
3 maak onderscheid tussen gegeven en gevraagde.
Doorgaans zal een leerling die een toets afneemt zich eerder focussen op het reproduceren van de kennis en
demonstreren van basistechnieken. Het bewust tonen van competenties hoort daar niet meteen bij. Ook bij
het krijgen van de gecorrigeerde toets achteraf zal een leerling eerder interesse hebben in de punten dan in
de opmerkingen in verband met competenties. Hoewel kwaliteit in competenties op termijn zal leiden tot
hogere punten zal de leerling die link niet onmiddellijk aannemen.
Moet de beoordeling van vaardigheden en attitudes meetellen voor het cijfer dagelijks werk?
Het evalueren van attitudes moet gebeuren, maar het moet niet op punten. Recent overleg tussen de inspectie
en pedagogische begeleiding wiskunde klaarde uit dat er maximum 10% op jaarbasis mag gequoteerd worden
op attitudes. Daarnaast moet het al of niet op punten zetten van vaardigheden en attitudes stroken met
de afspraken binnen de school. Het is zelfs zo dat in sommige scholen de leerkrachten enkel punten mogen
geven op inhoudelijk werk, naar onze mening een gevolg van de kwalijke trend dat ouders bij het falen van
hun zoon of dochter meteen naar de beroepscommissie stappen. Een nul geven voor het te laat indienen
of punten zetten op nauwkeurigheid, orde en samenwerking zijn er uit den boze. Binnen het kader van
rationeel-legaal gezag is deze visie inderdaad verdedigbaar. Maar het brengt een complicatie met zich mee:
de leerkracht kan de daarmee gekoppelde vaardigheden en leerattitudes niet op punten zetten. Voor de
leerling een reden te meer om de interesse in die competenties te laten varen. Daarmee schiet de nobele
theorie van competentieontwikkeling bij jongeren in de praktijk zijn doel compleet voorbij.
Moeten vaardigheden en attitudes los van de inhoud worden geëvalueerd?
Het is de mening van de auteur dat zoiets niet zinvol is. Sterker nog: het is een illusie om competenties te
scheiden van de inhoud. Het een is onlosmakelijk verbonden met het ander. We vinden het dan ook geen
goed idee om de evaluatie van een taak op te splitsen in een veelheid van deelcategorieën, om daarna het
eindcijfer vast te leggen als de som van die afzonderlijke punten. Leerkrachten horen competent genoeg te
worden geacht om aan een taak één cijfer vast te hechten dat de waarde van die taak weerspiegelt. Zeggen
dat leerkrachten zoiets niet kunnen, getuigt van een fundamenteel wantrouwen. Wel kunnen leerkrachten
dat eindcijfer best motiveren met enkele afzonderlijke beoordelingen: een paar competenties die in het oog
springen, zowel in positieve als in negatieve zin.
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2. Uitgelicht: onderzoekscompetenties
Voor de studierichtingen van de derde graad ASO leerplan a (6 tot 8 wekelijkse lestijden wiskunde) vermeldt men
drie specifieke eindtermen die onder de noemer onderzoekscompetenties worden gecatalogeerd [7, p.77]:
OC1 Zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, ordenen en bewerken.
OC2 Een onderzoeksopdracht met een wiskundige component voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
OC3 De onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten.
Deze onderzoekscompetenties kunnen we als volgt schematiseren.

| {z }

rapporteren
confronteren

| {z }

competentie 1

verzamelen
ordenen
bewerken

competentie 3
onderzoekscompetenties

| {z }

competentie 2

voorbereiden
uitvoeren
evalueren

De competenties informatie verzamelen, ordenen en bewerken sluiten eerder aan bij onderzoek waarvoor de leerling informatie opzoekt in de literatuur of op het internet en deze informatie synthetiseert of toepast op een concrete
onderzoeksvraag [6]. Bij wiskunde bevindt dergelijk onderzoek zich toch eerder in de marge van het gebeuren. Denk
bijvoorbeeld aan het maken van een werkstuk over het leven van een wiskundige. Opdrachten waarbij gevraagd
wordt om informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken zijn dan ook beschrijvende opdrachten. Pas als
de onderzoeker een voor hem of haar relatief onbekend wiskundig terrein betreedt, kunnen we spreken over een
onderzoekende opdracht wiskunde. Daarbij haal je informatie niet zozeer uit boeken, maar ga je die in de eerste
plaats genereren door zelf te redeneren. Informatie opzoeken helpt je - althans op het niveau van wiskunde in het
middelbaar onderwijs - meestal geen stap vooruit.
Het ontwikkelen van onderzoekscompetentie 1 kan in een afzonderlijke, beschrijvende opdracht wiskunde
gebeuren, bijvoorbeeld met een schrijfopdracht. Via een aanbod van wiskundige onderwerpen (zoals Egyptische
breuken, tekenregel van Descartes, ladenprincipe van Dirichlet, etc.) zoeken leerlingen meer specifieke informatie
op. Typisch hierbij is de aanwezigheid van een historische component. Gevraagd wordt om de verkregen informatie
te schematiseren en hiervan een samenvatting te maken. Het aanbod van 250 onderwerpen in [11] en meer dan 407
onderwerpen in [2] leent zich daar uitstekend toe.
Bij een onderzoekende opdracht wiskunde maken leerlingen zelf een redenering. Ze krijgen een concrete
probleemsituatie, al of niet in een context geplaatst, waarbij ze een inhoudelijk onderzoek moeten voeren. Bij wijze
van voorbeeld verwijzen we naar de opgaven uit de Wiskunnend Wiske Wedstrijd [15] en de Wiskunde B-dag [16].
Bij zo’n onderzoekende opdracht is het niet realistisch om aan leerlingen te vragen vooraf een eigen onderzoeksvraag
te formuleren, een onderzoeksdomein af te bakenen of een tijdsplan op te stellen. Dit motiveren we als volgt.
(1) Om binnen de wiskunde een haalbaar onderzoeksdomein af te bakenen heb je heel wat expertise nodig.
Omdat het een onderzoek betreft, gaan we ervan uit dat de onderzoeker niet vertrouwd is met het onderwerp.
Academici vinden het niet eenvoudig om een eigen onderzoeksvraag op te stellen, die haalbaar is zowel naar
inhoud als naar tijdsbesteding. Is het dan wel zinvol dat wij zoiets van leerlingen verwachten?
(2) In een onderzoeksopdracht wiskunde wordt de haalbaarheid van een onderzoeksvraag pas duidelijk tijdens
het onderzoek zelf. Net hierin onderscheidt een wiskundig onderzoek zich met een taalkundig of historisch
onderzoek.
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Deze argumentatie doet ons besluiten dat het vooraf opstellen van een onderzoeksvraag gewoonweg niet relevant is. Men kan zelfs de omgekeerde conclusie trekken:
pas na een uitvoerig onderzoek wordt duidelijk wat een haalbare en zinvolle onderzoeksvraag is. Net het zoeken naar de onderzoeksvraag leidt tot een redenering,
die de onderzoeksvraag afbakent. In de wiskunde noemt men dit het formuleren
van een vermoeden. Of, om het in de woorden van de wiskudige Emil Artin te
zeggen [1, p.592]:
Our difficulty is not in the proofs, but in learning what to prove.
We pleiten er dan ook voor om, binnen het kader van een onderzoekende opdracht
wiskunde, de leerling een vooraf gestelde onderzoeksvraag te geven, al of niet
voorzien van een aantal kleinere vragen die tot de oplossing van de onderzoeksvraag zullen leiden, of vanuit een aangestuurde reeks van mogelijkheden binnen
Emil Artin
een begeleide aanpak. Daarnaast wordt de leerling aangemoedigd om zelf kleinere
(1898 - 1962)
onderzoeksvragen te formuleren om zo een eigen redenering op touw te zetten die
de grotere, hier gestelde onderzoeksvraag beantwoordt. Dat stellen van kleinere onderzoeksvragen is een heuristiek
en maakt eigenlijk al deel uit van het onderzoek zelf.
Wel zinvol is om de leerling aan te moedigen na het onderzoek een eigen vermoeden te formuleren, bijvoorbeeld
op basis van een veralgemening of een alternatieve interpretatie van de onderzoeksvraag. Het opstellen van zo’n
vermoeden gebeurt op basis van zijn eerder onderzoek en getuigt van het inzicht die de leerling gedurende zijn
onderzoek verworven heeft. De leerling kan zijn vermoeden motiveren door te verwijzen naar aanwijzingen in het
eerder onderzoek en/of een mogelijke aanpak tot het oplossen van zijn vermoeden suggereren.
Deze alternatieve aanpak strookt wel degelijk met de visie van de onderwijsinspectie. Op de website Doorlichten:
extra informatie van de onderwijsinspectie [12] stelt men als minimumeisen voor het realiseren van de DSETOC,
die de school moet kunnen aantonen bij inspectie, dat in het werk van de leerling een onderzoeksvraag/-opdracht
moet aanwezig zijn (al dan niet expliciet gekoppeld aan een hypothese). Men verwacht dus niet dat de leerling een
eigen onderzoeksvraag opstelt. Bovendien aanvaardt men voor de pool wiskunde dat een confrontatie met andere
standpunten niet (steeds) haalbaar is.
3. Werkvorm practicum wiskunde
Uit een poging van de auteur om vaardigheden en attitudes en in het bijzonder de onderzoekscompetenties, op een
uitgesproken en zinvolle manier te realiseren is het practicum wiskunde ontstaan. Het bestaat uit enkele projecten,
practica genaamd, die in digitale vorm vrij beschikbaar zijn op
http://www.koendenaeghel.be/practicumwiskunde.htm.
Het doel van deze practica is dat de leerkracht kan beoordelen of de leerling beoogde vaardigheden goed ontwikkelt.
Dat kan hij zien aan de verslagen die de leerling zelf of in groep geschreven heeft en ook hoe de leerling in de groep
heeft samengewerkt. Bovendien stimuleert het leerlingen om over de eigen ontwikkeling na te denken. Op die manier
speelt de leerling zelf de hoofdrol bij het managen van zijn eigen leerproces:
3 Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Welke competenties beheers ik goed, welke zou ik kunnen verbeteren?
3 Wat is het belang van bepaalde competenties voor mijn studie- en beroepskeuze?
3 Hoe kan ik anderen laten zien waar ik goed in ben?
3 Hoe kan ik mijn zwakke punten verbeteren?
3.1. Inhoud. Naast het implementeren van de practica in de huidige leerstofonderdelen kunnen er - in tegenstelling
tot klassieke didactiek - een aantal onderwerpen aan bod komen die zeker de moeite waard zijn. Sommige zijn zelfs
essentieel in de uitvoering van de zogenaamde onderzoekscompetenties derde graad. Zo kan het rapporteren van
een wiskundig onderwerp of onderzoeksresultaat pas zinvol gebeuren als er aan leerlingen ook verteld wordt wat een
wetenschappelijk verslag of presentatie inhoudt: structuur, schrijfstijl, tips en valkuilen.
De hier aangeboden practica zijn geordend volgens de volgorde waarin leerstofonderdelen wiskunde in de derde
graad (meestal) gegeven worden. Andere practica zijn dan weer niet meteen verbonden met een bepaald leerstofonderdeel. In onderstaand overzicht is de vermelding van het aantal lessen slechts richtinggevend.
De meeste practica zijn geı̈ntegreerd in de reguliere lessen van leerstofonderdelen. Men hoeft dus niet noodzakelijk
uitbreidings- en verdiepingsleerstof te schrappen om deze practica te kunnen inrichten. Bovendien kan men de
onderzoekscompetenties realiseren aan de hand van practica 1, 7, 8, 9, 10 en 14. Desgewenst kan men uit deze
practica wiskunde ook een selectie maken.
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nr.

practicum

1

geı̈ntegreerd in

uitvoering

lessen

Informatie verzamelen, ordenen en bewerken

per twee (PC)

2-3

2

Probleemoplossend denken (1)

per twee

1-2

3

Probleemoplossend denken (2)

precalculus

per drie

2

4

Toepassingen in groep verwerken

matrices

per vier

2

5

Hoe studeer je een bewijs

lineaire stelsels en matrices
bepaalde integralen

individueel
individueel

1/2
1/2

6

Samenwerken

lineaire stelsels en matrices

per twee

2

7

Een wetenschappelijk verslag schrijven

vectoren, parametervergelijkingen

per drie

2

8

Onderzoeksopdracht (1)

logica

individueel

1

9

Onderzoeksopdracht (2)

precalculus, rijen

per twee

2

10

Onderzoeksopdracht (3)

per vier

4

11

Zelfstandig oefeningen maken met
oplossingssleutels

bepaalde integralen

individueel

1

12

Werken met een wiskundig model

integralen

per vier

2

13

Leren uit opgeloste problemen

onbepaalde integralen

per vier

2-3

14

Een wetenschappelijke presentatie geven

per drie (PC)

2

3.2. Structuur. Werkbundels voor de leerlingen worden best afgedrukt op A3-formaat (recto-verso met C-vouw),
zodat de leerlingen hun verslag in hun practicumbundel kunnen voegen. Elk practicum is voorzien van een inleiding
waarin de doelstellingen voor dat practicum verduidelijkt worden. We kiezen er bewust voor om de doelstellingen
ook naar toe leerlingen te expliciteren. De laaste pagina van elk practicum dient als evaluatieformulier, waarin de
competenties zijn opgenomen die voor dat practicum relevant zijn. Onderstaande afbeelding is een verkleinde versie
van zo’n practicumbundel in A3-formaat (recto-verso met C-vouw).
A3-voorkant
A4-pagina Pr-4 A4-pagina Pr-1

A3-achterkant
A4-pagina Pr-2 A4-pagina Pr-3

3.3. Evaluatie. Het verschil met een klassieke taak of toets is dat practica wiskunde ook geëvalueerd worden op
vaardigheden en attitudes, al dan niet op punten. Bovendien weten de leerlingen aan de hand van hun gekregen
bundel op welke competenties zij oefenen en beoordeeld worden. Typisch is dat de leerkracht bij het quoteren enkele
in het oog springende competenties aanduidt. Dat kan op een efficiënte manier door deze met een groene (positief)
of rode (negatief) fluorescerende stift aan te duiden.
De meeste practica kunnen probleemloos worden geëvalueerd op inhoud, wat verwerkt kan worden in de punten
voor tussentijdse evaluatie. Sommige scholen voorzien naast een klassiek puntenrapport ook een attituderapport.
Hierin kan de leerkracht wiskunde dan de vakgebonden (leer)attitudes op aanbrengen die beoordeeld werden in de
practica.
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4. Uitgelicht: probleemoplossend denken
In deze snel evoluerende maatschappij hecht men bijzonder veel belang aan probleemoplossend denken. Willen we leerlingen hierin zelfredzaam maken, dan moet
de nadruk liggen op het ontwikkelen van vaardigheden die hen kunnen helpen
bij het oplossen van (nieuwe) problemen. Deze vaardigheden zijn dan ook een
essentiële troef in hun verdere studie- en beroepsloopbaan.
Probleemoplossend denken is deels opgenomen in het normale lesgebeuren: het
wordt bevorderd door vragen stellen, patronen ontdekken, antwoorden zoeken en
onderzoeken, voorbeelden en tegenvoorbeelden opzoeken, vraagstelling vereenvoudigen, voorstellen analyseren, testen en bijsturen, vermoedens analyseren.
4.1. Stappenplan voor probleemoplossend denken. Naast het normale lesgebeuren is het ook noodzakelijk
dat leerlingen zelf haalbare maar ietwat complexere problemen trachten op te lossen. Daarbij kunnen ze terugvallen
op het onderstaand stappenplan voor probleemoplossend denken, gebaseerd op het baanbrekend boek [10] van de
wiskundige en didacticus George Polya.
Stap 1. Het probleem begrijpen Begrijp je alle woorden die in de opgave staan? Is het duidelijk wat gevraagd
wordt te berekenen of te bewijzen? Schrijf in je eigen woorden op wat het probleem inhoudt. Door het op andere
manieren te verwoorden zal je het probleem beter begrijpen.
Stap 2. Zoekstrategieën en een plan opstellen Eerst denk je na welke zoekstrategieën kunnen helpen.
Voorbeelden van strategieën, ook wel heuristieken genoemd, zijn:
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

gegeven en gevraagde wiskundig vertalen
raad en controleer
maak een lijst
zoek een voorbeeld of een tegenvoorbeeld
elimineer de mogelijkheden
gebruik analogie of symmetrie
zoek een patroon

maak een tekening
los een eenvoudiger probleem op
gebruik een model
onderzoek bijzondere gevallen
los een vergelijking op
werk omgekeerd
gebruik een formule

Het is belangrijk om deze strategieën ook te benoemen op het moment dat je er gebruik van maakt. Vervolgens
stel je een plan op die je zal volgen om het probleem op te lossen. Dit kan door in enkele regels te beschrijven hoe
je straks te werk zal gaan.
Stap 3. Het plan uitvoeren Je moet in staat zijn om - rekening houdend met het probleem en de omstandigheden - de meest geschikte rekenwijze te kiezen: algebraı̈sch, grafisch, schematisch . . . Volhard in je plan. Als het
tot niets leidt, ga dan terug naar Stap 2 en stel een nieuw plan op. Achteraf is het belangrijk dat je je uitwerking
van het probleem op een duidelijke manier opschrijft, zodat iemand anders je oplossing vlot kan lezen.
Stap 4. Uitkomst interpreteren en controleren Wat vertelt de uitkomst je? Is het zinvol? Kun je je
uitkomst op één of andere manier controleren? Bij een fout herneem je Stap 3 nauwgezet.
4.2. Richtlijnen voor wiskundig schrijven. Voor een wiskundige is het oplossen van een probleem slechts het
halve werk: een redenering op papier zetten is minstens even belangrijk. Het opschrijven van een wiskundige
redenering, een bewijs of meer uitgebreid een nota, artikel of thesis wordt ook wel wiskundig schrijven genoemd.
Het vergt heel wat oefening om hierin bedreven te worden. Zo’n redenering opschrijven is niet zomaar iets wat je
doet nadat je de oplossing gevonden hebt. Het is dan ook belangrijk om leerlingen hierin te ondersteunen. Dat kan
door enkele richtlijnen voor wiskundig schrijven mee te geven.
4.2.1. Wiskundige correctheid. Een correcte, consistente en ondubbelzinnige redenering maken is moeilijker dan je
denkt. Een nodige voorwaarde is dat je zelf 100% overtuigd bent van datgene wat je opschrijft. We overlopen enkele
typische valkuilen.
3 Het algebraı̈sch manipuleren van functievoorschriften, formules, vergelijkingen, stelsels, etc. uit de eerste
en de tweede graad is gekend verondersteld. Enkele misverstanden die aan de basis liggen voor heel wat
elementaire rekenfouten in de derde√graad (voor gepaste
keuze van a, b, c, d ∈ R):
√
√
p
√
√
. rekenen met vierkantswortels: a + b 6= a + b want 9 + 16 6= 3 + 4; a2 6= a want (−3)2 6= −3;
2a + b
a+b
2a + b
a+b
2a + 2b
a+b
. vereenvoudigen van breuken:
6=
,
6=
,
6=
;
2c + d
c+d
2c + 2d
c+d
2c + d
c+d
. ongelijkheden: uit ac > bc volgt niet noodzakelijk dat a > b want 5 · (−2) > 7 · (−2) en toch is 5 < 7.
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3 Vaak is een redenering wiskundig fout omdat men de enkele pijl ⇒ verwart met de dubbele pijl ⇔. Onderstaande tabel geeft aan wat het onderscheid is. Voor de formele definitie van deze logische operaties
verwijzen we naar een cursus logica.
naam

symbool

voorbeeld

lees als

implicatie
equivalentie

⇒
⇔

x = −2 ⇒ x2 = 4
x = ±2 ⇔ x2 = 4

als x = −2 dan x2 = 4
x = ±2 als en slechts als x2 = 4

3 Wanneer je een nieuwe letter gebruikt dan hoor je eerst aan te geven waar die letter voor staat. Enkel op
die manier kan de lezer jouw redenering volgen.
4.2.2. Wiskundig verwoorden. Een wiskundige redenering bestaat zeker niet alleen uit symbolen (formules, vergelijkingen. . . ). Je hoort ook bindtekst te schrijven: taalkundige zinnen die aangeven wat je van plan bent, hoe uit de
ene vergelijking de andere volgt, hoe je een controle kan maken, etc. Slechts dan zal een lezer weten wat jij bedoelt,
ook al heeft hij/zij het probleem niet zelf opgelost. Typische voorbeelden van bindwoorden- en zinnen vind je in
onderstaande tabel. Wanneer je een deel van de redenering weg laat, hoor je de aard en de lengte van het weggelaten
deel te duiden (tweede kolom). Houd de lezer op de hoogte waar je je ergens in je redenering bevindt en wat er nog
moet gebeuren (derde kolom).
Bindwoorden
anders gezegd, anderzijds is, dan geldt, dientengevolge, dus, echter, enerzijds is, equivalent is, er geldt dat,
ergo, gelijkstellen levert, hieruit volgt, met als gevolg dat, neem, noem, of nog, omdat . . . is, op die manier is,
terwijl, uit . . . volgt dan, veronderstel dat, voor . . . vinden we, voor . . . verkrijgen we, want, waaruit,
waaruit we vinden dat, waaruit volgt dat, we besluiten dat, we hebben, we vinden, zij, zodat, zodoende is
Bindzinnen
Ons eerste doel is om . . .
Men kan eenvoudig aantonen dat . . . Eerst tonen we aan dat . . .
Wa vermoeden dat . . .
Twee keer toepassen van . . . geeft . . . Het probleem is te vereenvoudigen tot . . .
Het idee van het bewijs is . . . Een gelijkaardig argument toont . . .
Tenslotte moeten we aantonen dat . . .
Tenslotte geven we nog enkele algemene schrijftips mee.
3 Wiskundige formules kunnen deel uitmaken van een Nederlandse zin, maar je mag formules en tekst niet
dooreen halen. Gebruik in een taalkundige zin ook geen losse symbolen als ∀, ∃, ⇒, ⇔. Laat een regel nooit
beginnen met een wiskundig symbool. Verwijs ook eenduidig naar een eerdere vergelijking.
NIET: x is positief ⇒ de oplossing van de vergelijking = 17.
WEL: Nu is x positief, zodat de oplossing van de vergelijking gegeven wordt door x = 17.
3 Hoe verwijs je naar jezelf? De meest gangbare keuze voor het persoonlijk voornaamwoord is we, ook al is
er slechts één schrijver: we kan ook verwijzen naar de lezer en ikzelf. Gebruik van het voornaamwoord Ik is
vrijpostig en vereist een meer persoonlijk contact met de lezer.
NIET: Ik heb het idee om / Ik heb eerder al gezegd dat / Nu ga ik aantonen waarom
WEL: Het idee is om / We hebben eerder gezien dat / Vervolgens tonen we aan waarom
5. Werkvorm problem solving wiskunde
Om de hierboven geformuleerde doelstellingen bij probleemoplossend denken te realiseren, werd de takenreeks
problem solving wiskunde ontworpen. Deze takenreeks kan integraal geraadpleegd worden op
http://www.koendenaeghel.be/problemsolvingwiskunde.htm.
Daarbij worden leerlingen niet alleen beoordeeld op de juistheid van de redenering maar ook op de manier waarop
ze hun redenering hebben verwoord. Deze twee kwaliteiten zijn onafscheidelijk: enkel door een redenering degelijk
op papier te zetten, laten leerlingen zien hoe ze een probleem hebben opgelost.
5.1. Inhoud en structuur. De tot op heden ontwikkelde taken hebben betrekking op de leerstofonderdelen precalculus en goniometrie. Elke week van het eerste trimester krijgen leerlingen uit het vijfde jaar een bundel (geplooid
A3-formaat) met daarop één of twee problemen. Zij krijgen een week de tijd om over de opgave na te denken. Dat
gebeurt niet tijdens de lessen wiskunde of andere vakken, maar thuis of in de studie.
Pagina’s 1 en 4 van de bundel worden gebruikt als klad, Op pagina 2 wordt het net genoteerd. Op pagina 3
schrijven leerlingen niets, want daar komt de beooordeling met opmerkingen van de leerkracht. Hoewel enkel het
net wordt beoordeeld, kunnen leerlingen verplicht worden om ook hun klad te noteren. Op die manier kunnen zij
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aantonen dat ze individueel hebben gewerkt. Onderstaande afbeelding is een verkleinde versie van zo’n opgavebundel
in A3-formaat (recto-verso met C-vouw).
A3-voorkant
klad (leerling) klad (leerling)

A3-achterkant
net (leerling) evaluatie (leerkracht)

5.2. Evaluatie. Elke taak wordt beoordeeld volgens vier criteria.
3 Wiskundige correctheid De redenering is correct, logisch consistent, ondubbelzinnig en leidt tot de volledige
oplossing van het probleem.
3 Wiskundig verwoorden De leerling is in staat om je gedachten op een kwalitatieve manier te communiceren.
3 Nauwkeurigheid en orde De leerling werkt ordelijk en systematisch, zowel bij het aanpakken van het probleem als het noteren van de oplossing; na de uitvoering van de opdracht kijkt de leerling terug als een vorm
van controle om zo tot nauwkeurige resultaten te komen.
3 Kritische zin De leerling heeft de houding om berekeningen, beweringen, argumenteringen en redeneringen
niet zomaar te aanvaarden en over te nemen.
Zowel bij nauwkeurigheid en orde als bij kritische zin is de grafische rekenmachine een grote meerwaarde.
Deze competenties dienen als basis voor het beoordelen van vakattitudes wiskunde. Is het resultaat onvoldoende,
dan kan aan de leerling gevraagd worden om het net te herschrijven met behulp van de concrete aanwijzingen van
de leerkracht. Omdat leerlingen een tweede kans krijgen, zullen zij minder geneigd zijn om over te schrijven. De
focus gaat dan louter uit naar het vervolmaken van hun persoonlijke redenering. Soortgelijk argument vinden we
ook in het leerplan terug [7, p.30]:
Sommige leerlingen geraken ontmoedigd als ze geen succes kennen. Daarom moeten ze aangezet
worden eenzelfde stap meermaals te hernemen. [. . . ] Het is evident dat leerlingen fouten zullen
maken. Het is belangrijk in te zien dat fouten maken inherent deel uitmaakt van het leerproces. Een
goede leerkracht zal deze aanwenden als belangrijke leerkansen. Een aanmoedigende en respectvolle
benadering zal leerlingen zeker stimuleren en uiteindelijk leiden tot betere resultaten.
6. Uitgelicht: zelfgereguleerde differentiatie
Zelfs in klassen ASO met zes tot acht wekelijkse lestijden wiskunde kennen leerlingen grote verschillen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar een leerkracht
wiskunde dient er wel de gebruikte werkvormen op af te stemmen. Alle oefeningen
klassikaal maken kan leiden tot frustraties, zowel bij de sterke leerlingen (tempo
en/of niveau te laag) als bij de minder sterke leerlingen (behoefte aan succeservaring en beginnen met eenvoudigere oefeningen). Daarnaast is het onze taak om
leerlingen voor te bereiden tot het zelfstandig maken van oefeningen, zowel in het
licht van komende toetsen en proefwerken als bij de voorbereiding tot het hoger
onderwijs [7, p.30]:
Met het oog op vervolgstudies moet in de derde graad de zelfstandigheid bij het verwerken van opdrachten toenemen.
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Naar onze mening kan het zelfstandig oefenen op een zinvolle en realistische manier gebeuren met een zogenaamde
zelfgereguleerde differentiatie. Dit verduidelijken we in de volgende doelstellingen.
3 Het is aan te raden om oefeningen af en toe van een context te voorzien. Niet alleen kan het oplossen van
vragen binnen een bepaalde referentiekader meer motiverend werken, men kan op die manier ook nieuwe
leerstof inoefenen. Bovendien bevordert het de leesvaardigheid.
3 Elke leerling hoort op eigen tempo aan oefeningen op aangepast niveau te werken. Er wordt een minimumdoel
voor de klas als geheel gesteld en elke leerling kan een eigen oefentraject uitstippelen, aangepast naar eigen
kunnen.
3 De leerling moet in staat zijn aan zelfregulatie en zelfevaluatie te doen door zijn/haar oplossingen te toetsen
aan de hand van modeloplossingen. Hierin schuilt een belangrijke leervaardigheid: het onderzoeken van de
gemaakte fouten [7, p.27].
3 Daarna dient de leerling te reflecteren over de eigen ontwikkeling: welke competenties en leerstofonderdelen
beheers ik goed en hoe kan ik de zwakke punten verbeteren? Op die manier speelt de leerling de hoofdrol
bij het managen van het eigen leerproces.
3 De leerkracht waakt over het studieproces van de leerling (procesevaluatie), waarbij de leerling ook feedback
krijgt.
7. Werkvorm portfolio wiskunde
Uit de behoefte om in heterogene klasgroepen de leerlingen zelfstandig aan oefeningen te laten werken is de werkvorm portfolio wiskunde ontstaan. Het bevat een aanbod van oefeningen, gerangschikt volgens leerstofonderdelen,
dat vrij beschikbaar is op
http://www.koendenaeghel.be/portfoliowiskunde.htm.
Met een portfolio wiskunde laten leerlingen zien welke oefeningen ze tijdens de les en thuis gemaakt hebben, of
ze die oefeningen verbeterd hebben en hoe ze reflecteren op hun fouten. De portfoliomap wijst leerlingen op hun
verantwoordelijkheid in het ontwikkelen van hun eigen leerproces. Bij een onvoldoende op toets of proefwerk kan
het portfolio inzicht geven waar het studieproces fout loopt.
7.1. Inhoud. Elke portfoliomap bevat oefeningen die onderverdeeld worden in drie categorieën: basis, verdieping
en uitbreiding. Een overzicht van die oefeningen ziet er bijvoorbeeld als volgt uit (zie [4, Deel I Hoofdstuk 1]):
1 Herhaling

Basis
?

1.1 Cartesische coördinaten en grafieken

1

2

1.2 Basisbegrippen in verband met functies

3

4

??

Verdieping
?
??
2

5

6

7

1.3 Elementaire functies, symmetrieën van de grafiek
van een functie
1.4 Transformaties van functies

14
15

16

Uitbreiding
?
??

17

18

19

8

9

10

11

12
13

20

De interpretatie van deze categorieën is als volgt.
3 Basisoefeningen zijn bedoeld om de theorie te verwerken en de in de les geziene basistechnieken in te oefenen.
Alle leerlingen horen dit niveau te halen. In eigen praktijk bestaat gemiddeld 85% van de oefeningen op
toetsen en proefwerken uit basisoefeningen, voor leerlingen met acht wekelijkse lestijden is dat 70%.
3 De categorie verdieping veronderstelt een grotere beheersingsgraad. Het zijn oefeningen die niet rechtstreeks
met de in de les geziene technieken kunnen opgelost worden. Verdiepingsoefeningen zijn uitdagend, vergen
extra creativiteit en laten leerlingen toe door te groeien in hun probleemoplossend denken. Leerlingen die
een wetenschappelijke studierichting in het hoger of universitair onderwijs nastreven, horen zich ook tot deze
categorie te richten.
3 Uitbreiding houdt een extra leerinhoud in die niet noodzakelijk is voor het vervolg van de leerstofonderdelen.
Dit is dus niet een nog hoger niveau dan de verdieping. Bij deze oefeningen worden meestal nieuwe begrippen
gedefinieerd. Aan te raden voor leerlingen die studies zoals burgerlijk ingenieur ambiëren.
Verder is elke categorie voorzien van een niveau: 0, 1 of 2 sterren. Al is een verschil in sterren bij basisoefeningen
anders te interpreteren dan bij verdiepings- en uitbreidingsoefeningen. Zo vergt een basisoefening met 0 sterren
minder werk dan een basisoefening met 2 sterren (maar is niet noodzakelijk eenvoudiger) en is een verdiepingsoefening met 0 sterren eenvoudiger dan een verdiepingsoefening met 2 sterren (maar vergt niet noodzakelijk minder werk).
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Het is de bedoeling dat een leerling zelf kiest op welk niveau hij/zij oefeningen maakt. Dat kan door te starten
met een basisoefening met bijvoorbeeld 0 sterren. Kost dit veel moeite dan oefent de leerling best wat verder op dit
niveau. Bij succes kan de volgende oefening al een basisoefening met 1 of 2 sterren zijn, om later over te gaan naar
verdieping en/of uitbreiding. Zo stelt een leerling een persoonlijk, op maat gemaakt oefentraject samen.
Sommige vragen uit de voorgaande edities van de Vlaamse Wiskunde Olympiade werden opgenomen, alsook
vragen uit de vroegere toelatingsexamens van burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, (tand)arts, Koninklijke Militaire School en Burgerluchtvaartschool. Een afspraak is dat deze oefeningen moeten opgelost worden
zonder gebruik te maken van een grafische rekenmachine of enig ander computerrekenpakket zoals TI-Nspire, Maple
of Sage. Maar ook in deze context is de grafische rekenmachine een meerwaarde, hetzij om een redenering op het
spoor te komen of om achteraf een controle uit te voeren. Het feit dat een leerling hiertoe in staat is, getuigt van
fundamenteel inzicht.
7.2. Werkwijze. Bij aanvang van een leerstofonderdeel krijgt elke leerling een portfoliomap met daarin oefeningen
van dat onderdeel. Op de laatste pagina is een reflectieformulier voorzien. Onderstaande afbeelding is een verkleinde
versie van zo’n portfolio in A3-formaat (recto-verso met C-vouw).
A3-voorkant
reflectiefiormulier
oefeningen pagina 1

A3-achterkant
oefeningen pagina 2 oefeningen pagina 3

Om deze werkvorm toe te passen wordt het doceren beperkt tot de klassikale opbouw van de theorie en het demonstreren van enkele modelvoorbeelden. Op die manier komt er tijd vrij om leerlingen ook tijdens de les zelfstandig
aan oefeningen te laten werken. Daarnaast wordt er verwacht dat elke leerling ook buiten de les regelmatig oefeningen maakt. In die zin wordt het werken aan oefeningen uit het portfolio wiskunde opgevat als het maken van een taak.
Elke leerling maakt oefeningen naar keuze, op eigen tempo en niveau. Hij/zij verbetert de gemaakte oefeningen
met een rode pen, aan de hand van modeloplossingen in de klas en op een digitaal leerplatform. Na het verbeteren
kleurt de leerling het vakje van die oefening in de overzichtstabel:
3 groen als de oefening goed en volledig zelfstandig werd opgelost (minstens 70% correct),
3 oranje als de oefening matig en/of met wat hulp werd opgelost (tussen 50% en 70% correct),
3 rood als de oefening onvoldoende en/of met veel hulp werd opgelost (minder dan 50% correct).
Na het doorlopen van je oefentraject kan een gedeelte van de overzichtstabel er bijvoorbeeld als volgt uit zien:
2 Veeltermfuncties

Basis
?

2.3 Algebraı̈sch bepalen van nulwaarden, tekentabel
en snijpunten

15
16
17

15
18
19
20

??
21

Verdieping
?
??
22
23

24
25

Uitbreiding
?
??
26

Aangeraden wordt dat de leerling ook het reflectieformulier invult. Met behulp van de gekleurde overzichtstabel
en het reflectieformulier weet de leerling bij het voorbereiden van een toets of proefwerk meteen welke oefeningen
hij/zij moet hernemen en bij welke paragraaf er nog wat extra moet geoefend worden.
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7.3. Evaluatie. Tijdens het lesuur dat er een toets wiskunde gepland is, hebben de leerlingen hun portfoliobundel(s)
van de ondervraagde leerstofonderdelen bij. In eigen praktijk wordt in het eerste semester de portfoliobundels van
alle leerlingen ingediend, in het tweede semester wordt het leerproces meer individueel opgevolgd.
Is het resultaat op de toets nipt of onvoldoende dan kan de leerkracht via het portfolio nagaan of de leerling wel
voldoende oefeningen gemaakt heeft, of die oefeningen ten gronde gemaakt zijn, of de leerling voldoende gevarieerd
heeft en vooral: of de leerling die oefeningen ook verbeterd heeft. Zo niet, dan kan de leerling worden aangemaand
om in het vervolg meer oefeningen te maken en/of die oefeningen ook nauwgezet te verbeteren. Op die manier
kunnen de vage en soms onterechte opmerkingen die de leerkracht op de toets schrijft zoals niet gestudeerd, harder
werken en steek een tandje bij vervangen worden door meer objectieve en relevante commentaar, bijvoorbeeld:
Bij het nakijken van je portfolio wiskunde merk ik dat je vijf fouten gemaakt hebt die niet verbeterd zijn. Op
die manier maak je op je toets dezelfde fouten als in je portfolio.
Is het portfolio wiskunde wel behoorlijk, dan kan de leerling op gesprek worden uitgenodigd om te reflecteren over
zijn studiemethode. Dat kan bijvoorbeeld met een reflectieformulier, vrij beschikbaar op
http://www.freewebs.com/koendenaeghel/reflectie.pdf,
waarbij de leerling reflecteert over het lestempo, zijn werktempo tijdens het zelfstandig maken van oefeningen, de
regelmaat en de manier waarop hij de theorie en oefeningen studeert en zijn verwachtingen ten aanzien van een goede
studiemethode wiskunde. Op basis hiervan kan de leerkracht tips op maat geven die de leerling in staat stellen om
zijn studiehouding aan te passen.
In elk geval kan het studieadvies - vaak onder de vorm van remediëringsmaatregelen - gecorrespondeerd worden via de schoolagenda en/of het digitaal puntenrapport. We zijn evenwel geen voorstander van het eindeloos
remediëren van leerlingen. Indien de leerling zijn studiemethode aanpast en op die manier beter scoort, dan is de
aanpak succesvol gebleken. Als het aangeboden advies wordt toegepast maar de resulaten onvoldoende blijven, dan
denken we eerder in de richting van een heroriëntatie. Ten slotte, wordt de remediëring niet toegepast en houden de
rode cijfers aan dan kan de leerling enkel maar op zijn verantwoordelijkheden gewezen worden. In elk van de drie gevallen kan de leerkracht de cijfers interpreteren, wat hij ook kan meegeven op een eventuele delibererende klassenraad.
Het portfolio wiskunde hoeft dus niet op punten dagelijks werk te staan. Wel:
3 is het het de verantwoordelijkheid van de leerling hoeveel en op welk niveau oefeningen gemaakt worden;
3 is de portfoliomap een bewijsstuk van hoe zelfstandig een leerling te werk gaat, of hij/zij al dan niet een
juiste studiehouding toont en of de eventuele raadgevingen om te groeien naar een goede studiemethode wel
ter harte worden genomen;
3 dient het portfolio als procesevaluatie, wat een objectieve evaluatie van leerattitudes mogelijk maakt.
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