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Inleiding
Het leren van breuken is een van de grootst striiikelblokken in het rekenonderwijs op de basisschool. Breukenonderwijs wordt wlfs zo moeiijk gevonden
dat er gcregeld stemmen opgaan om het onderwijs ervan op basisscholen maar
helernaal af te schaffen.
In de jaren M() en '90 heeft in Nederland een onderwijshervormuxig op het

gebied van rekenen plaatsgehad. Taditionc1e methoden werden in die tijd
op het overgrote dccl van de scholen vervangen door zogenaamde realistiscli
methoden. Dc realistische benadering heeft als uitgangspunt dat de wiskunde
vanuit de werkelijkheid benaderd dient te worden. en dat kinderen door de
wiskunde zelf opnieuw u ontdekken en er actief niec bezig te zijn een beter
begrip van de iiiat'ri zouden creëren.
Dit uitgangspunt wordt ondcrst.eund door enkele studies waarvan de conclusies waren dat de realistisehe benadering inderdaad tot een beter wiskundig
begrip leidt, en daarmee tot betere resultatvii. ook op het gebied van breuken.
Toch blijkt uit de Periodieke Peilingen van het Onderwijsniveau, die eens in de
5 jaar worden gehouden, dat de resultaten op het gebied van breuken, ondanks
het enorm gestegen gebruik van realist ische methoden, nagenoeg hetzelfde zijn
gebleven.

De oorzaak hiervan kan (Sr ofwel in liggen dat realistisch rekenonderwijs,
en met name realistisch breukenonderwijs, toch niet zoii goede methode blijkt
t( zijn, ofwel dat leraren en tekstboeken de realistische benadering niet goed
weten over te brengen. De werkelijke oorzaak is echter moeilijk te achterhalen.
In de cognitieve psychologie, één van de deelgebiederi van de kunstmatige
intelligentie, wordt het denken van de mens onder andere bestudeerd door het
maken van cognitieve modellen in een architect.uur voor intelligentie. Een architectuur van intelligentie is een raamwerk waarbinnen cognitieve processen te
implementeren zijn (zoals ecu programmeertaal een architectuur is waarbinnen
rekenprocessen geImplementeerd kunnen worden). Een dergelijke architect i air
is gebaseerd op een theorie over hoe cognitieve processen eruit zien. oftewel een
theorie over wat er in de hersenen gebeurt tijdens cognitieve processen. Als
je een aannemelijke cognitieve theorie hebt, en je hebt een architectuur waarbinnen je cognitieve processen kunt implementeren, dan kun je op grond van
je implementatie ook bepaalde wgnitieve fenomenen verkiaren. Als je een bepaalde cognitieve taak modelleert, bijvoorbeeld het leren van het maken van
optelsommen, en je model vertoont hetzelfde leergedrag als een mens en maakt
dezelfde fouten. dan kun je het evalueren van het model vergehjken met hct in
het hoofd van een mens kijkcii. Je kunt precies achterhalen welke regels er ten
grondsiag liggen ann bepanide fouten, en daarmee kun je het maken van die
5

foutexi ook verkiaren vanuit je theorie.

Een voorbeeld van zo'n architetuur voor intelligentie is ACT-R. ACT-R
heeft niet alleen zijn nut bewezen in liet modelleren en verkiaren van cognitieve processen. het heeft daarnaast ook zijn bruikbaarheid voor het onderwijs
aangetoond. en wel in 1(' ontwikkeling van intelligente tutors.
Een intelligente t i itor is een computerondersteund leermiddel. Het houdt
bij wat de leerling aan het doen is. en pa.st zijn instrli(ties aan aan de kennis
van de individuele leerling. Hierdoor krijgt elke leerling onderwijs "op rnaat".
Een ACT-fl tutor is gebaseerd op een cognitief model dat zowel de declaratieve
(feiten-) kennis als de procedurele (regel-) kennis bezit die de leerling uiteindelijk
ook moet bezitten. Dit model helpt het computerprograinma bij 1i't volgen en
begrijpen wat een leerling precies doct om een cognitieve taak (bijvoorbeeld
evii wiskundig probleeni) op te lossen. Ht kijkt als bet ware met de leerling
mee. Hierdoor kan bet de leerling op bet juiste moment aanwijzingen geven en
vertellen waar de eventuele denkfout van de leerling zit. Ook kan bet de leerling
op tijd de goede ricbting insturen als deze een verkeerde oplossingsmetbode lijkt
te gaan volgen.
Aangezien de resultaten van onderzoek naar reahstiscli breukenonderwijs

zoveel verschillen van de resultaten in de praktijk, is bet miscbien goed om
bet probleem van realistisch breukenonderwijs eens op een andere manier te
benaderen. In mijn onderzoek wil ik dat doen vanuit een cognitief model. Op
dew manier boop ik in staat te zijn iets te kunnen zeggen over de interne
leerprocessen die plaatsbebben als kinderen leren rekenen met breuken volgens
eeri realist iscbe bena.dering. Door als het ware te kunnen 'meekijken' in bet
hoofd van een kind, is bet misschien rnogelijk een verkiaring te geven voor bet
sleehte presteren van kinderen die volgens de realistische metbode les bebben
gekregen.

Daarnaast kan ik op grond van bet model een voorspelling doen

over bet nut dat een eventuele tutor zou kunnen hebben VOO het correct leren
begrij pen van en rekenen met breuken.
1k heb hierbij gebruik gemaakt van een specifieke realistische rekenmethode, (lie op veel basisscbolen wordt gebruikt. Dit stelt mu in staat de oorzaak
van bet falen van realistiseb breukenonderwijs niet alleen te zoeken in realistiscb breukenonderwijs zelf, maar ook in de manier waarop dit onderwijs in
tekstboeken wordt aangeboden. Van deze metbode, Pluspunt, beb ik ten eerste
geanalyseerd in hoeverre de auteurs erin geslaagd zijn een goede interpretatie
van realistisch breukenonderwijs te realiseren. Daarnaast heb 1k het leerproces
van een deel van bet breukencurriculum zoals bet wordt aangeboden in Pluspunt gemodelleerd in de arcbitectuur voor intelligentie ACT-R. Dit model stelt

mu in staat jets te zeggen over het interne leerproces dat bet gevoig is van
deze leermethode. Aan de band van de resultaten van bet model kan ik een
(gedeeltelijke) verkiaring geven voor bet uitblijven van de verwacbte resultaten
van realistisch breukenonderwijs in bet algemeen, en voor de methode Pluspunt
in bet bijzonder. en kan ik een voorspelling doen over bet nut dat een eventuele
tutor op bet gebied van realistisch breukenonderwijs zou kunnen bebben.
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Hoofdstuk 1

Realistisch rekenonderwijs
1.1

Het ontstaan van realistisch rekenonderwijs

In zijn boek 'Innumeracy (ongecijfrdheid) heeft John Allen Paulos het over
het onvermogen om op een gemakkelijke manier om te gaan met de fundamentele begrippen van getallen en kans (Paulos, 1988). Deze 'ongecijferdheid'
lijkt grote delen van de bevolking in w'sters landen te plagen (Dehaene, 1997).
\olgeris Dehaene zou dit voor een groot deel veroorzaakt worden door het westerse onderwijssysteem. In dit systeeln wordt veel t veel nadruk gelegd op het
aanleren van wiskundige mechanismen, terwiji er nauwelijks aandaclit. besteed
\vur(It aan het leggen van verbanden tussen deze meclianismen en hun betekenis. Sterker nog, informeel, intuïtief begrip dat kinderen hebben van wiskunde
en get.allen (zoals het op de vingers tellen) wordt vaak actief afgeleerd. Volgens
Dehaene zou 'ongenuininerdheid' bedwongen kunnen worden door de focus in
het onderwijs te verleggen van het leren van rekenkundige mechanismen naar
het creëren van een wiskundige intuItie.
In Nederland is begin jaren zeventig een onderwijsmethode ontwikkeld waarin bovengenoemde ideeen een belangrijke rol spelen. Deze methode wordt realistisch rekenonderwijs genoemd en is ontwikkeld door het Instituut ter Ontwikkeling van \Viskunde Onderwijs (JOWO) onder leiding van Hans Freudenthal.
(Gravemeijer. 1994). Dit instituut is opgericht om een alternatief te vinden
voor de in de jaren zestig in de Verenigde Staten ontwikkelde Nieuwe \Viskunde
methode. Deze methode werd in Nederland zeer sceptisch ontvangen.
Deze Nieuwe \Viskunde methode was gcricht op structuur, coherentie en

begrip in plants van op 'practice and drill', zoals in vroegere methoden. Het
bezwaar hiertegen was dat de wiskunde in deze benadering werd gezien áls
een gesloten systeem. zodat stru.tuur. coherentie en begrip alleen binnen dit
systeern werden geformuleerd en er nergens verbanden werden gelegd met de
echte wereld. (Streefland, 1988).
Het realistisch rekenonderwijs probeert de wiskunde op een natuurlijke manier te benaderen met het doel een diepgaander begrip van de stof te creëren.
Door het historisch leerproces te doorlopen zulleri kirideren een intiutief. op de
werkelijkheid gebaseerd begrip van wiskunde krijgen. Breuken bijvoorbeeld zijn
waarschijnlijk historisch niet ontwikkeld als een abstract concept, maar op ecu
realistische manier, door het delen van een brood of liet breken van een bord.
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Dew benad'ring konit tot uiting in Iwt stimuleren van kinderen om hun
eigen symbolisatis. schemas en modelleii t.e bouwen. begeleid door de leraar.
Er ligt dan ook een grote n&lruk op interactiviteit. Door hun ideeën over een
wiskundig concept uit te leggen aan andere kinderen en aan de leraar en door
het beredeneren en bediscussieren of deze ideeën (urre(t zijn zullen kinderen
een dieper inzidit in het concept krijgen.
Ook wordt geprobeerd van wiskunde een coherent geheel te maken. door vers(hullende leerlijuen te verweven. Voor veel kinderen die op 'en traditionelen
manier les hadden gekregen ontbrak een dergelijke coherentie in de wiskunde. Zo zagen veel kinderen bijvoorbeeld de breuk als verhouding en de breuk
als rationed getal niet als twee aspect.eIi van hetzelfde mathematische concept,
maar als twee geheel gescheiden begrippen. Door het verweven van de versdiillende leerlijnen wordt er vanaf het begin gewerkt ann een compleet beeld van
mathematische concepten en kunnen dergelijke foute denkbeelden voorkomen
worden.

In de volgende paragraaf zal ik dieper ingaan op de eigenschappen van
realistisch rekenonderwijs en de achterliggende theorieen.

1.2

Realistisch rekenonderwijs nader bekeken

In realistisch rekenonderwijs spelen drie begrippen een belangrijke rol. te weten
de 'begeleide herontdekking en progressieve mathematisatie. de didactische fenomenologie' en de zelf ontwikkelde modellen'. Hiernaast wordt ook de niveautheorie van Van Hiele gebruikt.(Streefiand. 1988; Zulkardi, 1999; Gravemeijer,
1994).

In het realistisch rekenonderwijs worden bovenstaande theorieën verweven.
De wiskunde moet volgens de theorie van begeleide herontdekking opnieuw 'ontdekt' worden door leerlingen. Het leerproes zal worden begorinen op ('Pfl heel
concreet, basaal niveali dat aansluit bij het denkniveau van de leerlingen op dat
moment. zoals Van Hiele op basis van zijn niveau-theorie adviseert. Tijdens dit
leerproces zullen kinderen hun eigen modelleri voor wiskundige concepten ontwikkelen (zelf ontwikkelde modellen). Dit proces kan gestuurd worden door het
kiezen van opgavert die het gebruik en het ontwikkelen van dergelijke methoden
stimuleren (didactische fenomenologie). Vanuit een op de realiteit gebaseerd
begrip van de wiskunde zal ook een formeler begrip van de wiskunde ontstaan.

Dit wordt door Freudenthal verticale mathematisatie genoernd. Via verticale mathematisatie komen kinderen op het tweede denkniveau zoals beschreven
door Van Hide. Dit ut zich ook in abstractere vorm van gebruikte modellen.
Bovenstaande is uiteraard slechts ('en korte schets van de manier waarop
de verschillende theorieën binneri het realistisch rekenonderwijs met elkaar verweven zijn. Er zijn op uiteraard nog meer, subtielere, verbanden te vinden
tussen de verschillende theorieën, bijvoorbeeld tussen Van Hieles niveautheorie
en progressieve mathematisatie. In de volgende paragrafen zal ik dieper ingaan
op de kenmerken van de afzonderlijke theorieen. 1k hoop dat bij het lezen van
de volgende paragrafen het hierboven geschetste verband inzicht kan bieden in
de manier waarop dew theorieën samenkomen in het realistisch rekenonderwijs.
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1.2.1

Begeleide herontdekking en progressieve mathernatisatie

Het begrip mathematisatie' is geIntroduceerd door Feudenthal en beschrijft
een ordende activiteit. Dit kan ofwel Iiet volgens wiskundige patronen ordenen
van een zaak ilit de realiteit zijn tenenide wiskundige prol)lemen in de werkelijkheid op te kuiinen lossen ofwel het ordenen van een matheniatisch concept
om het aan te passen aan nieuwe ideeen. resultaten. een beter begrip, et (etera.
(Freudenthal. 1971).
Treffers maakt in zijn theorie een onderscheid tussen horizontale en verticale
mathematisatie (Gravemeijer, 1994). Horizontale mathematisatie besehrijft de
eerste soort mathematisatie zoals beschreven door Freudenthal, ni. het organiseren van de realiteit volgens wiskundige patronen. Hierbij wordt de grens
tussen wiskunde en werkelijkheid overschreden, hetgeen zal leiden tot wiskundig
inzi(ht in een breed perspectief. Verticale mathematisatie betreft de voortgang
die binnen het systeem van de wiskunde zeif wordt gemaakt. Zo zal een verdelingssom waarschijnlijk eerst alleen in een context kunnen worden gemaakt.
Bijvoorbeeld: "Nlueder heeft. 10 snoepjes en geeft ze aan Kees en \liep. Zij verdelen ze eerlijk. Hoeveel krijgt ('lk Later zullen kinderen dit soort contexten
met meer nodig hebben en de som ook op kunnen lossen als deze op een formele
manier wordt aangeboden: 10 : 2 = ..
Het belangrijkste onderscheid tussen realistisch rekenonderwijs en traditio-

nele methoden vindt men in de benadering van de wiskunde. In traditionele
rnethoden wordt wiskunde gezien als een kant-en-klaar svsteem met ('('Ii algemene toepasbaarheid en bestaat het wiskundeonderwijs uit het vertalen van
wiskundige begrippen in toepasbare procedures en het leren toepassen van deze
inechanismen. In de reahstische benadering daarentegen. wordt wiskunde gezip" als een menselijke activiteit die resulteert in een wiskundig product. \Viskunde leer je door het. t.e doen, en de beste manier van leren is het zeif opnieuw
ontdekken van wiskundige principes. Door dit proces te begeleiden wordt het
gegarandeerd en verkort. Dit is het principe van begeleide herontdekking.
Door het herontdekken van de wiskunde wordt voorkomen dat bet onderwijs
op een t.e hoog abstractieniveau wordt gestart. In de niveau-theorie van Van

Hiele wor(It beschreven hoe tijdens een leerproces je niveau van denken en
daarmee je referentiekader verandert. Het feit dat leerlingen en leraar niet.
op hetzelfde denkniveau zitten leidt tot een hoop onbegrip aangezien zij over
dezelfde onderwerpen praten zonder dat zij zich bewust zijn van de verschillende
referentiekaders waarbinnen zij praten. (Van Hiele, 1973).
Van Hiele onderscheidt drie niveaus van leren, namelijk

• bet grond niveau
• bet eerste denkniveau
• het tweede denkniveau.
Op het grondniveau bebben kinderen nog geen relationeel raarnwerk. Ecu
dergelijk raamwerk kan echter ontstaan door het verkennen van een onderwerp
op bet grondniveau. Als dit gebeurt, beeft bet kind bet eerste denkniveau
bereikt. Wanneer een kind gaat nadenken over processen die op het eerste
niveau plaatsvinden, is het tweede mveau bereikt.
11
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Wat zij hierrnee precies bedoelen wordt verduidelijkt aan de hand van een
voorbeeld over getalbegrip op verschillende niveaus zoals dat door de Van Hieles
zeif wordt gegeven (Van Hiele. 1973. p. 12- 1M3)

• Op liSt grondniveau zijn getalleii nog gebonden ann concrete zaken zoals
visuele objecten (bet getal vier met het aantal hoeken in evn vierkant) of
een plants in een woord-reeks (vi'r tussen 'drie' en vijf')
• Op liSt eerste denkniveau is het concept 'vier' verbonden ann al)stra(tPr('
r(1ati(s zoals twep plus twee 'twee keur twee en 'vijf mm een.
• Op bet tweede den.kniveau wordeii (l(' relaties tiissen getalleri onderwerp
van reflectie. Een kind weet dan bijvoorbeeld dat het antwoord op drie
keer acht gevonden kan worden door acht bij acht en nog een keer acht
op ft tellen. Er wordt op dit niveau een logisch en betekenisvol systeem
gee reëerd.

Ht verbinden van een wiskundig concept ann concrete zaken vindt. voornamelijk plaats door horizontale mathematisatie. (zie figuur 1.1)
Wiskundige taal

algontme

fi
opIossa

bescbrijven

Context opgaven

Figuur 1.2: verticale mathematisatie

Figuur 1.1: horizontale mat hematisatie

Door bet beschrijven van een contextueel probleem wordt de werkelijkbeid
zodanig beschreven dat bet wiskundige probleem kan worden opgelost, en worden wiskundige begrippen verbonden ann realistische zaken. Door verticale
mathematisatie wordt op een gegeven moment het eerste denkniveau bereikt
(zie figuur 1.2).
Contextuele problemen worden versimpeld en geforrnaliseerd. waarbij een
formele wiskunde-taal ontstaat. Het voortduren van horizontale en verticale
mathematisatie kan uiteindelijk leiden tot bet opmeuw ontdekken van wiskundige relaties. Als dit gebeurt. is bet derde niveau van denken bereikt (zie figuur
1.3).

1.2.2

Didactische fenomenologie

Didactiscbe fenomenologie is het vmden van probleemsituaties waar.ran de oplossingsmethode leidt tot het genereren en generaliseren van specifieke oplossingsstrategieen.
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Focmele wukundige kenmi
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Context opgaven

Figuur 1.3: begeleide herontdekking

Dc gedachte achter deze theorie is dat wiskunde is voortgekomen uit het
oplossen van alledaagse praktische problemen. Vanuit de stuatie-specifieke
oplossingsprocedures die hieruit voortvloeiden is door generalisatie en proceduralisat ic waarschijnlijk de formele wiskunde ontstaan. \Viskunde kornt voort
itit mensehjk &tiviteit en vindt zijn bron zowel als zijn toepassingsgebied dan
ook in de realiteit.
Ecu leermethode moet realist ische probleemsituaties bevatten waarvan de
sitiiatie-specifieke benadering gegeneraliseerd kan worden, en sititaties die paradigmatisehe oplossingsprocedures kuiinen oproepen. Het oplossen van dergelijke
problemen heipt bij het vormen van de basis voor verticale mathematisatie.
Volgens didatische fenomenologie worden situatics waarin bepaalde wiskundige kennis wordt toegepat onderzocht op twee aspe(ten. Ten eerste wordt
er gekeken op welk soort toepassingen geanticipeerd moet worden in de instructie, cii ten tweede wordt hun invloed op een proces van voortschrijdende
niatliematisatie bepaald.

1.2.3

Zelf-ontwikkelde modellen

Het laatste belangrijke aspect van realistisch rekenonderwijs is dat er van kinderen verwacht wordt dat zij zeif modellen (reeren die helpen bij het probleemoplossen. Hierniec wordt een brug geslagen tussen informele kennis en formele
wiskunde.
In traditionele wiskundemethodes werd wiskunde vaak op een top-down ma-

nier onderwezen. Kinderen kregen modellen aangereikt die gebaseerd waren op
de formele kennis van experts. Hierdoor werd er vaak geen verband gelegd niet
de informele kennis die leerlingen bezaten, en bleken kinderen grote problemen
te hebben met het toepassen van hun kennis.

Dit probleem werd onderkend, en er is geprobeerd het te corrigeren door
de modellen te laten optreden als brug tussen situationele kennis en formele
wiskunde. Een bezwaar tegen deze niethode is dat er nog steeds een top-down
element in deze benadering zit. Dc formele kennis wordt voor kennisgeving
aangenomen en de modellen komen voort uit deze kennis. Modellen zijn in
deze context altijd diagrammen of manipulatoren.
In liet realistisch onderwijs wordt een bredere definitie van het begrip model
13

gehandhaafd. In het kader van begeleid herontdekken worden kinderen gestirnuleer(1 hun eigen modellen te creëren die de basis vormen voor het ontwikkelen
van formele wiskundige kennis.
Op deze manier worden modellen van onderaf ontwikkeld. Ten eerste wordt
een context-specifiek model ian een situatie ontwikkeld. Later wordt het model
gegeneraliseer(l over een aantal situaties. Het wordt hierdoor een zelfstandige
eiititeit. In deze vorm kan het yen basis vormen voor ('en model voor wiskundige
redenatie op een formeel niveau.
Er zijn vier niveaus te onderscheiden in het ontwikkelen van een wiskundig
model. nl.

• situaties. Domein specifieke, situationele kennis en strategieën worden
gebruikt binnen de (oIltext van de situatie.
• model van. Modellen en strategieen refereren aan de situatie die geschetst
wordt in liet probleem.

• model voor. Een wiskundige kijk op strategieI1 overheerst de verwijzing
naar de COIlt('Xt.

• formele wiskunde. Er worth gebruik gemaakt van conventionele procedures en notaties.

De ontwikkeling van wiskundige modellen hangt samen met vertl(ale matliematisatie en de niveau theorie van Van Hiele. Op het grondniveau zullen
kinderen gebriiik maken van situatie-niodellen. Naarrnate er meer verticale mathematisatie plaatsvindt, en kinderen het eerste en tweede denkniveau bereiken,
zullen ook steeds formelere modellen gebrukt worden.
Neeni bijvoorbeeld het delen van grote getallen. Hierbij wordt het niveau
van sititaties geassocieerd met werkelijke act iviteiten, zoals het verdelen van
snoepjes onder een aantal kinderen. Een model van deze sit ijatie is de simulatie
van dit probleem op papier waarbij de deling met. pen en papier wordt gemodelleerd. Op het derde niveau worden verdeelsituaties vanuit een wiskundig
perspectief bekeken. Eern moeilijk te delen getal wordt opgedeeld in makkelijker te verdelen porties. Bij het verdelen van 342 snoepjes onder 5 kinderen
werden eerst 50 snoepjes verdeeld. Van de 292 overgebleven snoepjes werden
vervolgens 250 verdeeld, en dasrna 40. Op het formele niveau tenslotte wordt
de standaard oplossingsmethode voor grote delingen gebruikt. de 'staartdeling'.

1.2.4

De karakteristieken van realistisch rekenonderwijs

De hierboven beschreven theorieën vormen de basis voor realistisch rekenonderwijs. Zij zijn dan ook terug te vinden in haar belangrijkste kenmerken,
nl.(Streefland, 1988)
• De werkelijkheid vormt zowel de bron voor wiskundig inzicht als het toepassingsgebied van de wiskunde.
• Leerlingen spelen een actieve rol in hun eigen leerproces.
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• Er wordt veel aandacht besteed aan liet creëren van symbolisatics. schemas en (visiiele) modellen.
• Leerlijnen worden verweven.

• Het onderwijs is in hoge mate interactief.
In mijn onderzoek zal ik met name kijken naar een onderdeel van realistisch
rekenonderwijs, namelijk realistisch breukenonderwijs. De hierboven beschre-

yen karakteristieken zijn iiiteraard ook in dit aspect van het rekenonderwijs
terug te vinden. Later in mijn scriptie zal ik ingaan op wat de realistisch benadering van het breukenonderwijs inhoudt. Eerst wil ik ingaan op de resiilt.aten
van deze realistische benadering voor het breukbegrip van kinderen.

1.3

Resultaten van realistisch breukenonderwijs.

De basis voor een realistische methode voor het leren van breuken is gelegd
door Leendert Streefland. Hij heeft een realistische methode voor breukenonderwijs ontwikkeld en deze ook getest. Hiervoor heeft hij twee jaar lang de
vorderingen van dertien kinderen bestudeerd die leerden rekenen met breuken
volgens de door hem ontwikkelde methode. Aan het eind van deze periode is
er een toets afgenomen onder deze groep en onder een controlegroep, kinderen
die volgens een traditionele methode breukenonderwijs hadden genoten. Uit
deze toets bleek dat de experimentele groep op alle fronten beter scoorde dan
de contrulegroep. (Streefland, 1988).
Dit onderzoek heeft een belangrijke rol gespeeld bij het samenstellen van
de Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskundeondcrwijs
op de basisschool. Deel 3a breuken' ('.&effers. Streefland en De Moor. 1994).
Dew 'Proeve' is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling
van liet Reken-WiskundeOnderwijs (NVOR\VO) en dient als basis voor alle
moderne rekenmethoden. Het onderzoek van Streefland heeft. dus zijn sporen
nagelaten in bet hedendaagse breukenonderwijs.
Het heeft. er alle schijn van dat Streeflands onderzoek ook het. (nige onderzoek is dat naar realistisch breukenonderwijs is gedaan. \Vl is er enig onderzoek
gedaan naar andere aspecten van realistisch rekenonderwijs (Klein, 1998) en
is de realist ische benadering vergeleken met bestaande methoden (Harskamp.
1*: Harskamp & Suhie, 1995). Het is hierbij opvallend dat de gedetailleerde
onderzoeken naar de effecten van realistisch rekenonderwijs aantonen dat deze
manier van onderwijzen tot betere resultaten leidt, terwiji studies waarbij het
gebruik van realistisehe methoden wordt vergeleken met het gebruik van traditionele methoden aantonen dat het gebruik van realistische methoden geen
merkbaar verschil in resultaten oplevert.
Dit laatste blijkt zowel uit de onderzoeken van Harskamp en Harskamp &
Suhle als ilit de Periodieke peiling van het Onderwijsniveau (PPON). Vanaf
1) peilt de nederlandse overheid elke vijf jaar het aanbod en de resultaten
van het nederlandse onderwijs. Kinderen ut het hele land worden getest. en
de resultaten worden gemeten naar de kerndoelen die zijn vastgesteld voor het
basisonderwijs. In de kerndoelen is vastgelegd wat kinderen ann bet eind van
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de basisschool van elk vakgebied moeten weteii. en zijn zodanig bepaald dat ze
voor 75 % van de leerlingen haalbaar zouden moeten zijn.
Aand..I van r.k.,wnethoden per categoric

I

I
I

Figuur 1.4: gebruikte methoden in het basisonderwijs

Het laatste PPON rapport. dat dateert van 1997. stelt dat wat betreft het
breukenonderwijs geen van de kerndoelen in voldoende mate wordt bereikt.
Dat wil zeggen dat veel minder dan de gestelde 75 % van de kinderen het
gcw'IlstP niveau bereikt heeft. Hetzelfde rapport verIIlel(It dat in 1)97 op 74 %
van I basisscholen gebruik werd gemaakt van een realistisehe rekenmethode.
tegen slechts 12,5 % tien jaar daarvoor (zie figuur 1.4). Toch is er in deze tien
jaar geen vooruitgang waarneembaar inzake het breukbegrip (Balans van het
reken- en wiskunde-onderwijs ann het einde van de basisschool 3. 1997). Bet
blijkt dat realistisch breukenonderwijs in de praktijk niet dezelfde verbeterde
inzichten oplevert als die die Streefland waarneemt tijdens zijn onderzoek.
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Hoofdstuk 2

Onderzoeksvraag en
hypot hesen
Waarom levert het toegenomen gebruik van realistische rekenmvthoden in het
ba.sisonderwijs niet het toegenomen begrip van breu.ken op, dat j zou verwachten gezien de uitkomsten van onderzoek naar realistisch rekenonderwijs in het
algemeen en Streflands onderzoek naar realistiscli breukenonderwijs in het bijzonder?

Er zijn twee aannemelijke antwoorden op deze vraag

• Realistisch breukenonderwijs blijkt a! met a! toch geen betere methode t
zijn.

• Rekenmethoden en leraren zijn er nit in geslaagd realistisch breukenonderwijs op een goede manier ann te bieden.

Hypothese 1: realistisch breukenonderwijs is toch geen betere methode
Het is mogelijk dat de resultaten die de kinderen in Streeflands onderzoek boekten niet representatief zijn voor het gemiddelde kind in de gemiddelde kias. Hij
Iieeft immers maar een zeer kleine groep kinderen gebruikt voor zijn onderzoek.
Een geniiddelde kias zal tegenwoordig eerder uit 30 kinderen bestaan dan uit 13,
zoals in Streeflands onderzoek. In een kleinere kias kan er veel meer persoonlijke aandacht worden geschonken ann de leerlingen. En zeker in een methode
waarbij interactie zo belangrijk is, kan dit een behoorlijke invloed hebben.
Daarnaast heeft Streefland alleen een controle-groep gebruikt bij de eind-

toets van het onderzoek. Hij gebruikt hiervoor leerlingen van andere scholen
die les hebben gehad volgens verschillende traditionele methoden. Het zou echter netter zijn geweest als hij tijdens de hele leerperiode een controlegroep had
gehad die onder dezelfde omstandigheden als de experimentele groep, dus met
evenveel lesuren, in een even grote groep en met een even intensieve begeleiding, volgens een traditionele methode les had gekregen. Hierdoor had hij beter
kunnen onderscheiden of de betere resultaten puur te danken zijn geweest ann
de methode of dat ze voor een dee! voortkomen uit een intensievere begeleiding
met veel persoonlijke aandacht.
17

Naast deze aanmerkingen die specifiek voor Streeflands onderzoek gelden.
is er ook een aantal algemene redenen waarom onderwijskundig onderzoek niet
alti,jd betrouwbare resultaten oplevert. Deze redenen gaan denk 1k ook op voor
Streeflands onderzoek.

Ten eerste is het bekend dat in de gedragswetenschappen veel onderzoeken niet objectief zijn omdat de onderzoeker emotioneel betrokken is bij het
onderzovk. Deze betrokkenheid leidt er vaak toe dat de onderzoeker (bewust
of onbewust) zijn observaties zodanig interpreteert dat liet experiment de uitkomsten heeft die hij graag wil dat hij heeft. Hct komt zeur zelden voor dat
een onderzoek naar een nieuwe onderwijsniethode als uitkomst heeft dat de
on(lerzochte methode niet beter is dan andere methoden.
Daarnaa.st kan het feit dat een proefpersoon weet dat hij deelneemt. aan
evIl experiment invloed hebben op zijn gedrag. Deze invloed kan het experiment zelfs ongeldig maken. Het kan in het geval van Streeflands onderzoek de
kinderen moeilijk ontgaan zijn dat i.e deelnainen aan een experiment. De nieuwe methode, de personen van buiten de school die toetsen aflegden, lesgaven
en gesprekken voerden met de kinderen zijn daar toch duidelijke aanwijzingen
voor.

Dat het geven van aandacht aan en het observeren van proefpersonen een
positieve invloed heeft op de prestaties van deze verbetering van de prestaties,
maar het feit dat het gedrag van de proefpersonen in de gaten werd gehouden.
Dit verschijnsel wordt het Hawthorne effect genoemd en zou ook heel goed op
kunnen gaan voor Streeflands onderzoek. (Borg & Gall, 1973, hoofdstuk 4)
Al met a! lijkt het onderzoek naar realistisch breukenonderzcek genoeg ruimte te laten voor tvijli1. Misschien treden er in de praktijk we! problemen op

die in yen onderzoekssituatie niet zo sne! naar voren komen. Dv resultaten
van het PPON-onderzoek zouden een teken kunnen zijn dat realistisch rekenonderwijs toch geen goede onderwijsmethode is. Er kan echter ook een andere
oorzaak zijn voor het verschil in de resultaten zoals ze gevonden worden na
gedetailleerd onderzoek naar realistisch rekenonderwijs en de resultaten uit de
praktijk: misschien zijn uitgeverijen er niet in ges!aagd een goede implementat iv van de realistische benaderingen te realiseren in hun methoden. En, nog
waarschijrilijker, misschien zijn niet alle leraren in staat zich de in realist isch
rekenonderwijs omschreven lesmethode eigen te maken.

Hypothese 2: realistisch breukenonderwijs wordt niet op een goede
manier aangeboden
Gedurende de jaren '80 en 90 zijn op steeds meer scholen de traditionele rekenmethodes vervangen door realistische (Klein, 1998). Het is daarmee natuurlijk
met gezegd dat er op alle scholen via de realistische benadering wordt lesgegeyen.

Ten eerste is het heel goed mogelijk dat uitgeverijen we! hun best hebben
gedaan om een goede implementatie t.e genereren van de realistische benadering,
maar hoeven ze daar niet per sé en geslaagd te zijn. Als leraren moeite kunnen

hebben met de juiste interpretatie van deze benadering, kunnen uitgeverijen
dat natuurlijk ook hebben.
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In 1994 is het dee! over breuken van de 'Proeve voor een nationaal programma van liet reken-wiskundeonderwijs op de basisschool'(Pmei') uitgekomen.
De Proere is een uitgave van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van
liet Rekeii-\\iskundeOnderwijs (NVOR\VO), die 'het platform wil zijn om de
vernieuwende iitwikkelingen in ons land te bundelen en te verspreiden en de
Proeve willen aanbevelen als een lvidraad voor de verdere verbetering van het
reken-wiskundeonderwijs' (Proeve, p. 7).
De drie realistische rekenmethodes die in 1997 het meest werden gebruikt.
te weten "Rekenen en \Viskunde". "De \Vereld in Getalleri" en "Pluspunt" zijn

echter allemaal voor 1994, het jaar van uitgave van deel 3A (breuken) van
de Proeve uitgegeven. Dc daarin uitgewerkte didactiek kan daarom voor het
ontwerp van (Ic/v methoden niet gebruikt zijn. Uiteraard waren de uitgeverijen
we! bekend nict de algemene ideeën van de realistische benadering, en hadden
ze de delen 1 en 2 van de Proeve wel tut hun beschikking. Daarnaast hebben
zij ook gebruik kunnen makeri van onderzoeken naar realistisch rekenonderwijs.
en realist isch breukenonderwijs a!s onderdee! daarvan. Toch is het heel goed
mogelijk dat op het gebied van breuken de moderne methoden afwijken van de
didactiek zoals die in de Proeve is omschreven.
Een nog grotere kans op hvt onjuist aanbieden van realistish onderwijs ligt
echtvr bij de leraren. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat hervorming
van het onderwijs weinig effect liveft als leraren niet 'meehervormen' (bijvoorbeeld Spencer. 1996; Elmore, 1995: Grant, Peterson & Shojgreen-Dower, 1996).
\Vaiineer leraren een nieuwe methode vanuit hun oude referentiekader onderwijzen heeft een onderwijshervorining weinig tot geen effect. Het aanbieden van
alleen een nieuw tekstboek zal dan weinig zin hebben.
In realistisch rekenonderwijs speelt de lcraar een nog belangrijkere rol dan
bij in het traditionele onderwijs. Immers. de leraar hoeft nu niet nicer alleen
de wiskundige mechanieken nit te !eggen. maar moet erover met de leerlingen
in discussie gaan, informele oplossingsmethoden goedkeuren. en kinderen actief stimuleren oin hun eigen wiskundige modellen te creëren. (Klein, 1998).
Deze be!angrijke ro! van leraren wordt wel de Achilleshiel van het realistisch
rekenonderwijs genoemd (Gravemeijer et a!.. 1993).

Doe! van het onderzoek
Of lict nu ann de intensieve, deskundige begeleiding van de test-klas tijdens
de onderzoeken ligt, ann de realistische benadering in het algemeen of ann een
(olubinatie van beide, het is duidelijk dat realistisch rekenonderwijs tot gocde resultaten kdn leiden. Het is dan ook niet mijn bedoeling om Streeflands
onderzoek over te doen. 1k zal het falen van realistisch breukenonderwijs niet
proberen te verklaren vanuit de theorieën die ten grondslag liggen ann realistisch breukenonderwijs. maar vanuit de tweedy hypothese: de manier waarop
realistisch breukenonderwijs wordt aangeboden.
Het dod van mijn onderzoek is ten eerstc om realistisch breukenonderwijs
zoals het wordt aangeboden in een moderne realistische methode nader te beschouwen. 1k hoop hierbij jets te kunnen zeggen over de realisatie van de realistische benadering in deze methode. Daarnaast hoop ik door het modelleren
van het lecrproces zoals het wordt aangeboden in deze methode meer te kunnen
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zeggen over het leerproces volgens de realistische benadering in het algemeen.
Tenslotte hoop ik jets te kunnen zeggen over de rol van een leraar bij realistisch
breukenonderwijs, en het nut dat een eventuele tutor zou kunnen hebberi.
Hiervoor zal ik een dee! van het breukenonderwijs zoals ht w )r( It aangeboden in een veelgebruikte moderne methode, Pluspnnt. nauwkeurig bekijken. en
hoop ik antwoord te kunnen geven op de volgende vragen:

1. Komt de realistische benadering goed tot zijn recht in deze methode?
Hiervoor zal 1k het 1eerprws dat wordt aangeboden in de onderwijsmethode vergelijken met ht ontwerp voor de implimentatie van de realistische benadering zoals die wordt gegeven in de Proeve.

2. Zijn er in de onderwijsmethode verkiaringen te vinden voor het
uitblijven van de verwachte resultaten?
Door 1iet leerproces zoals het wordt aangeboden in Pluspunt nauwkeurig
te model!eren in de architectuur voor intelligentie ACT-R hoop ik iets ft
kunnen zeggen over de geschiktheid van de methode om te leren rekenen
niet breuken. Door het leerproces op een hoger niveau te bekijken kornen
er missehien dingen naar voren di in xi beschrijvend onderzoek met een
test-kias niet direct opgemrkt worden.

3. Als dergelijke verkiaringen gevonden worden, gelden die dan
ook voor realist isch breukenonderwijs in het algemeen?
Als de oorzaak van het beperkte succes van realistisch breukenond'rwijs
inderdaad (deels) zou liggen ann de manier waarop het wordt aangeboden
in een realistisehe methode, ligt deze oorzaak dan specifiek in de onderzo(Ilt( riiethode. of is zij intrinsiek aan realistisch breukenonderwijs in het
a!gemeen?

4. zou het gebruik van een tutor kunnen leiden tot een groter succes van realistisch breukenonderwijs?
In hun onderzoek wi! ik de effecten van het geven van dincte feedback
proberen te meten. Aan de hand van deze meting, en ann de hand van
(en ana!yse van de taken van een leraar en in hoeverre deze overgenomen
of ondersteund kunnen worden in een tutor, hoop ik iets te kunnen zeggen over het nut dat een tutor zou kunnen hebben voor het rea!istische
breukenonderwijs.

De kern van het onderzoek za! liggen in het ontwikke!en van ecu ACT-R
mode!. In het vo!gende hoofdstuk za! ik een overzicht geven van de be!angrijkste
kenmerken van de ACT-R theorie, en za! 1k ingaan op de manier waarop ACT-R
gebruikt wordt voor de ontwikkeling van tutors.
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Hoofdstuk 3

De Act-R theorie
In dit hoofdstuk wil ik kort ingaan op de ACT-R theori. In de ePrst( paragraaf
geef ik een overzicht van wat de AC'T-R theorie inhoudt, zonder in te gaan op
details. In de volgende paragraaf zal ik de eigenschappen van ACT-R die van
extra belang zijn voor mijn onderzoek in gedetailleerdere vorm beschrijven.
Tenslotte zal ik ingaan op de rol die ACT-R speelt in het onderwijs. ni. als
basis voor intelligente tutors.

3.1

Korte beschrijving van de ACT-R theorie van
leren

Dc Act-R theorie behandelt de realisatie van cognitieve vaardighedeii. Het
is ilict alleen ccii theorie over hoe mensen leren, maar ook een architectuur
van intelligentie. wat het mogelijk maakt om implementatics van de theorie
te maken. waarbij het leren van cognit icve vaardigheden ook daadwerkelijk
gemodelleerd kan worden.
De ACT-R theorie is ontstaan uit de ACT* theorie. Dcze theorie is continu
herzien en verbeterd en heeft uiteindelijk geleid tot de huidige versie, ACT-R
5.0. Het is opvallend dat enkele van de recentste veranderingen die in ACT-R 5.0
zijn doorgevoerd voortkomen iiit oorspronkelijke ideeën uit ACT*, die indertijd
verworpen zijn. Voor een beter begrip van de theorie leek het mij daarom een
goede zaak om te beginnen met een beschrijving van de belangrijkste kenmerken
van de oorspronkelijke theorie, ACT. Hierna zal ik globaal de wijzigingen die

zijn gemaakt in de eerdere versies van ACT-R bespreken, waarna ik tenslotte
de huidige ACT-R theorie zal beschrijven.
Een belangrijk punt in alle versies van de ACT theorie is het onderscheid
dat wordt gemaakt tussen declaratieve en procedurele kennis. Declaratieve
kennis is feiten-kennis, zoals dat Londen de hoofdstad van Engeland is. en
wordt opgeslagen in zogenaamde 'chunks', eenheden van informatie.
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Eon chunk waarin het antwoord van de som vier plus twee
er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

is

opgeslagen zou

feit4+2

is

Deze

een optelling
getall
vier
getal2
twee
antwoord
zes

chunk heeft drie slots, twee met de op te tellen getallen, en ii mot

het antwoord. Er zijn uitera.ard een heleboel verschillende soorteii chunks met
een versrhillend aantal slots rnogelijk.
Cognitieve vaardigheden, zoals het rekenen met breuken. vallen onder procedurele kennis. Procedurele kennis wordt opgeslagen in de vorm van productieregels.

Een productieregel voor het optelleii van twee getallen zou er, simpel gezegd, zou ut kunnen zien:

ALS je doel is om getall en getal2 op te tellen
DAN zoek je in je geheugen naar het antwoord
Dew voorbeeldregel kan alleen worden toegepast als je ook daadwerkelijk
het antwoord in je geheugen hebt. Het is ook mogelijk om twee getallen op te
tellen via doortellen. Dan zouden de regels er, in simpele vorm, zo uitzien:

regell:
ALS je doel is om getall en getal2 op te tellen
EN getal2 is niet nul
DAN zoek je in je geheugen naar het getal dat na
getall komt
regel2:
ALS je doel is om getall en getal2 op te tellen
EN getal3 is het getal dat na getall komt
DAN zoek je naar het getal dat voor getal2 komt

Regel3:

ALS je doel is om getall en getal2 op

te tellen

getal3 is het getal dat na getall komt
EN getal4 is het getal dat voor getal2 komt
EN

DAN wordt je doel om getal3 en getal4 op te tellen
regel4:
ALS je doe].

is om getall en getal2

EN getal2 is nul
DAN is het antwoord

getall
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op te tellen

Als je vier en twee zou willen optellen zou je via regell, regel2 en regel3 dus

eerst zoekeri naar het getal dat na vier komt (vijf) en het getal dat voor twec
komt (één). Vervolgens pas je regell weer toe. maar nu op de som vijf plus
één. Toepassing van regell tot en met regel3 levert de som zes plus nul op. Nii
slaagt regel4. Het doortellen is afgelopen en het antwoord is zes.
Hoe nieuwe productieregels worden geleerd, hoe de keuze wordt gemaakt
welke prodiitieregel er gebruikt moet worden, de toenemende snelheid waarmee een vaardigheid wordt uitgevoerd en de oorzaak van fouten worden in
verschillende versies van de ACT theorie op verschillende wijze verklaard. 1k
zal beginnen met de beschrijving van deze processen volgens de ACT* theorie
(Anderson, 1987)

3.1.1

De belangrijkste kenmerken van ACT*

Productieregels zijn de eenheden van procedurele kennis: Productieregels definiëren de stappen waarm een probleem wordt opgelost en zijn de
eenheden waarin procedurele kennis wordt vergaard.

Hiërarchische doel-structuur: Het oplossen van problenien is georganiseerd
volgens yen hiërarchische structuur. Deze hierarchische structuiir van doelen is een weerspiegeling van de structuur van het probleem. Doelen zijn
van specifiek belang voor bet leren van structuur door kennis-compilatie.
Zij geven ann welke delen van de probleernoplossing bij elkaar horen en
gecompileerd kunnen worden tot

een

nieuwe regel.

Initieel gebruik van zwakke methoden: Om problernen op te lossen waarvoor nog geen productieregels bestaan, kan gebruik gemaakt worden van
zwakke niethoden. Deze methoden worden zwak genoernd omdat ze geen
gebruik maken van domein-karakteristieken. Eeni veelgebruikte zwakke
methode is de analogie-methode. Om een oplossing te vinden voor een
probleeixi waarvoor nog geen productieregel bestaat kunnen mensen gebruik maken van evn voorbeeld van een succesvolle oplossing van een
soortgehjk probleem. en kunnen ze proberen het, huidige probleem analoog
ann dit voorbeeld op te lossen. Andere zwakke methoden zijn middelendoe! analyse. achteruit werken, hill-climbing (Sn puur voorwaarts zoeken.
Het voor(leel van zwakke methoden is dat ze zodarng geformuleerd zijn
dat ze niet refereren ann één specifiek domein: ze zijn dus algemeen toepasbaar. Zolang de kennis over een dornein afdoende gecodeerd is in het
declaratief geheugen, kunnen dew regels worden toegepast. Welke methode er kan worden toegepast en hoe is afliankelijk van de kennis die over
het probleemgebied besloten ligt in het declaratief geheiigen. Dit wordt
bepaald door de ervaringen van degene die leert: instructies. het lezen
van teksten, bestudeerde voorbeelden. etc.

Kenniscompilatie: Kenniscompilatie is het proces waarbij efficiënte. domein
specifieke productieregels gecreeerd worden door bet oplossingproces na
tv lopen. Er spe!en twee verschillende processen eeri rol bij kenniscompilatie. n!. proceduralisatie en compositie. Proceduralisatie is de incorporatie in domein-specifieke productieregels van dec!aratieve kennis waarop
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de zwakke iiithode toegepast kon worden. Compositie is het samensmelten van verschillende productieregels t( )t een nieuwe productieregel.
Deze beide processen kunnen voor een aanzienlijke versnelling van een
oplossingsprocedure zorgen. De zwakke methoden en de kleinere productieregels blijven in dit proces gewoon bestaan en kunnen toegepast worden
in situaties waarin de gecompileerde regel dat niet kan.

Sterkte (strength): De sterkte van een produ(tieregel bepaalt hoe snel hij
toegepast zal worden, en een succesvolle toepassing van een regel zal zijn
st.erkte vergroten. Het mechanisme dat de sterkte regelt in ACT* levert
een tvpische exponentiële-functie vorm voor het toenemen van sneiheid in
liet uitvoeren van vaardighedeii.

Beperkingen van het werkgeheugen: De ACT* theorie geeft twee rederien
waarom fouten worden gemaakt: de productieregels kioppen niet of de informatie in het werkgeheugen waarop een productieregel wordt toegepast
kiopt niet. De belangrijkste observatie hierbij is dat perfect werkende

prodiistieregels toch fouten kunnen vertonen door de beperkingen van
het. werkgeheugen. Fouten zullen hierbij alleen optreden wanneer kritieke
informatie verloren gaat. waardoor de verkeerde productieregels vuren of
de goede prodmtieregel vuurt maar het verkeerde resultant oplevert. Leren beInvloedt het werkgeheugen zodanig dat de werkgeheugencapaciteit

voor een bepaald domein kan toenemen, waardoor het aantal gemaakte
fouten daalt.
In de oorspronkelijke ACT* theorie waren naast versterking en compilatie
nog twee leermethoden verantwoordelijk voor het creeren van nieuwe productieregels. namelijk generalisatie en discriminatie.
Generalisatie is het proces waarbij versehillende specifieke regels worden
samengevoegd tot één algemene regel en discriminatie is het proces waarbij
ecn regel die t.e algemeen lijkt specifleker wordt gemaakt, om hem te kunnen
onderscheiden van regels die toegepast moeten worden in situaties die er erg op
lijken, maar toch anders zijn.

3.1.2

Van ACT* naar ACT-R: de belangrijkste wijzigingen

In lat.cre versies van ACT*, die ACT-R genoemd werden. zijn veel veranderingen

aangebracht. met betrekking tot bovengenoemde regels (Anderson & Lebiere.
1998).

Dc generalisatie, discriminatie, compositie en proceduralisatie procedures
zijn bijvoorbeeld om uiteenlopende redenen verdwenen.
De eerste reden hiervoor is dat, hoewel deze gedragingen bestaan, er geen
positief bewijs gevonden is dat de mechanismen zoals ze beschreven worderi in
de ACT* theorie een goede weergave was van de manier waarop deze algemene
principes in de werkelijkheid bestaan.
Daarnaast leverden deze mechanismen, omdat het automatische leermechanismen waren. veelvuldige computationele misdragingen op, door het produ(ereti en gebruiken van ongewenste productieregeLs.
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Een anderc veran(lering betreft de sterkte (strength) van een productieregel.
De beslissing welke productieregel wordt gekozen hangt niet langer af van de
sterkte van een regel. maar van zijn verwachte opbrengst (expected gain). Deze

expect(s1 gain hangt af van de kans dat een doel wordt bereikt als een regel
wordt gebruikt, de hoeveetheid tijd die lict s st(cm bereid is te besteden ann
het bereiken van dit doe! en de verwachte tijd die het kost om via deze regel
het doel te bereiken. Sterkte van een regel bestaat nog we!. maar wordt in de
praktijk niet meer gebruikt.

3.1.3

ACT-R in zijn huidige vorm

\o)r mijn onderzoek zal ik gebruik rnaken van de niciiwste versie van AC'T-R,
ACT-fl 5.0. In dew versie van ACT-R. die nog in ontwikkeling is. zijn veel
dingen gewijzigd ten opzichte van eerdere versies van ACT-R. Het is hierbij
opvallend dat veel van de oorspronkelijke ideeen uit ACT weer zijn opgenomen.
dew keer ecliter op een manier waarbij de problemen (lie zij in eerdere versies
opleverden worden vermeden.

Hiërarchische doel structuur: Dc hiërarchische doel-structuur is niet langer inherent ann het systeeni maar moet ontstaan vanuit de aard van het
probleem. Dit houdt in dat de goal-stack, zoals die in eerdcre versies van
ACT bestond, is verdwenen. De goal-stack leverde de oiirealistische situatie op dat je nooit je doe! kon vergeten. In ACT-R 5.0 is dit probleem
verholpen.

Initieel gebruik van zwakke methoden: Zwakke methoden zijn nog steeds
zeer waarschijnlijke strategieen voor het oplossen van onbekende problemen. Het blijven echter strategieën en ze maken dus geen dee! uit van het
ACT-R svsteem. \\'l kunnen ze geImplementeerd worden in de vorm van
productieregels. aangeziell ook strategieen cognitieve vaardigheden zijn,
en dus geleerd worden.

Kenniscompilatie: In ACT-R 5.0 wordt declaratieve kennis uit het geheugen
gehaald door toepa.ssing van een product ieregel. Kenniscompilatie is het
samenvoegen van twee productieregels door eliminatie van het ophalen
van een feit uit het geheugen. Er is hierdoor niet. langer een onderscheid
tussen proceduralisatie en compositic. Daarnaast is kenniscompilatie veel
robuuster gemaakt. aangeiien nieuwe regels pas veelvuldig worden toegepast wanneer ze hun nut hebben bewezen.

Beperkingen van het werkgeheugen: ACT-R heeft geen expliciet werkgeheugen meer. Beperkingen van het werkgeheugen zijn echter impliciet
aanwezig in de vorm van het mogeijke fa!en van het ophalen van feiten
uit het geheugen.

Generalisatie en discriminatie: Ook deze methoden zijn niet expliciet geImplementeerd in ACT-R 5.0. Ze treden echter beide op als ecu effect van
kenniscompilatie en het gebruik van zwakke methoden.

In de volgende paragraaf zal ik wat dieper mgaan op de eigenschappen van
ACT-R 5.0 die voor mijn onderzoek van belang zijn.
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3.2

ACT-R 5.0 nader bekeken

Dc eigenschappen van ACT-R die in rnijn onderzoek l1(t meest naar voren treden zijn kenniscompilatie. expected gain en beprkingen van het werkgeheugen.
1k wil 1k deze paragraaf dan ook ingaan op de niechanismen die aan deze eigenschappen ten grondslag liggen.

3.2.1

Expected gain

De expected gain van een regel wordt bepaald door een eenvoudige formule:

EG=P*G-C

(3.1)

Hierbij staat P voor de kans dat het doel met dezv regel bereikt wordt,
G voor de hoeveciheid tijd die het s steem maximaal zal besteden aan het
bereiken van het doel. en C voor de tijd die het met deze regel kost om het doel
te bereiken.
De G-v u1' is ('('II parameter waarde die je kunt instelicu voordat je een
model la.at draaien. Met deze waarde bepaal je hoelang het model wil zoeken
naar een antwoord op een probicem. Hoe hoger deze waarde is. hoe belangrijker
de slagingskans van de regel wordt. en hoe minder belangrijk de tijd die een
regel kost.
Dc invloed die de G-waarde heeft op het kiezen van de regel wordt duidelijk

aan de hand van het volgende voorbeeld:
Stel, je hebt twee regels om ccii bepaald probleem op te lossen. Eén hele
goede, ma.ar ti](Irovende regel, en één slechte. maar vrij snelle regel, met de
volgende kans van slagen en kosten.

regell: P1 = 1.0, C1 = 35
regel2: P2 = 0.4. C = 5
Als G =

40.

dan geldt
EGregeii =

35 =

1.0 * 40

EGregei2 = 0.4 * 40

— 5

5

11

In dit geval zal regel2 verkozen worden boven regell, omdat de verwachte opbrengst van deze regel hoger is dan van regel2, hoewel deze laatste een slagingspercentage van 100 % heeft.
neincri we nu echter G =

80.

dan geldt

EGregeji =

1.0 * 80

—

35

= 45

EGregei2=0.4*?05=27
Nu zal regell wel gekozen worden. Het veranderen van de G-waarde is één van
de manieren om persoonlijke verschillen te creëren in een ACT-R model. Met
een versie van het model met een hoge G-waarde kun je een persoon simuleren
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moeite wil doen om evii goed antwoord te vinden en die bereid is lang
na te denken. Een model met een hele lage G-waarde is een simulatie van evIl
persoon die zo snel mogelijk klaar wil zijn en die het minder belangrijk vindt
dat een antwoord goed is.
die veel

3.2.2

Kenniscompilatie

In ACT-R 5.0 is het. verzoek om informatie uit het geheugen tv halen een onderdeel van een productieregel. Voor het opzoeken van bet antwoord op een
I)te1som zouden de regels er zo uit kunnen zien:
(p vind-som-in-geheugen
=goal>
isa

getall
getal2
antwoord

toestand

als

optelling
=getall
=getal2
nil
zoek-antwoord

je doel h(t optellen van twee
is

getallen

en

je weet het antwoord niet
de

en

toe stand van het doel

is

ZOek— (lilt ii

==>

+retrieval>
isa

getall
getal2
antwoord

optelling
=getall
=getal2
=antwoord

zoek

vul-antwoord-in

en

waaruan
kend is

=goal>

toestand

dan naar een

optellingsfeit

met dezelfde getallen

het

antwoord

wél

be-

verander de toestand van het

doel.

)

(p vul-antwoord-in
=goal>

je doel het optellen van twee

isa

optelling

als

getall

=getall

getallen is

getal2
=getal2
antwoord nil

en

je weet het antwoord niet

toestand vul-antwoord-in

=retrieval>
isa
getall
getal2

en

optelling

je hebt een optellingsfeit met

dezelfde getallen gevonden

getall
=getal2

waarvan
kend is

antwoord =antwoord

het

antwoord

wél

be-

=goal>
dim
vul je dit antwoord ook in
antwoord =antwoord
toestand antwoord-gevonden in je doel
)
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Bij productiecompibttie wordt één nieuwe regel gevormd uit twee bestaandc

regels die na elkaar vuren. Hierin worden de test-voorwaarden van beide regels gecombineerd, zodat de regel alleen toegepast kan worden wanneer beide
bestaande regeLM ook toegepast hadden kunnen worden. De acties die worden
uitgevoerd worden ook gecombineerd tot een aantal acties met hetzelfde resultaat. Als bovengenoemde regels na elkaar zoiiden vuren om de som 3 + 5 op t
losseri

zouden er door pro Ii 1( t i( ompilatie de volgende regel kunnen ontstaan:

(p vind-3+5-in-geheugen
=goal>

isa
getall

optelling
drie

als je doel het optellen van de
getallen drie en mjf is

getal2
antwoord

vijf
nil

en

toestand

zoek—antwoord

en

=goal>
antwoord

toestand

je weet het antwoord niet
de

toestand van het

doel is

zoek-antwoord

dan is het antwoord acht

aclit

antwoord-gevonden en

de toestand van het dod wordt

'autwoord-gevonden'

)

In de nieuwe regel hoeft het feit riiet mver worden opgezorht in het geheugen. Hierdoor zal het antwoord sneller gevonden worden. Jets ophalen uit het
geheugen kost namelijk tijd. De gecompileerde regel in bovengenoemd voorbeeld levert een vorm op van wat in ACT* proceduralisatie wordt genoemd.
Ook is de gecompileerde rege! specifieker dan de twee regels waaruit hij voortkomt. Dit is een vorm van discrinunatie. Hoewel deze methoden dus niet rneer
expliciet aanwezig zijn in ACT-R 5.0 zijn de effecten er nog wel. Ditzelfde geldt
voor compositie en generalisatie.
In ACT* ontstonden veel problemen door kenniscompilatie. Dit kwani voornamelijk omdat er soms foute regels werden gecompileerd. die vervolgens steeds
gebruikt werden. Eenmaal geleerd werd zon foute rege! dus niet meer afgeleerd.
In ACT-R 5.0 is daar wat op gevondexi.
Ten eerste worden er in ACT-R 5.0 geen regels meer geleerd kunnen worden
die dingen doen die liet syteem eerder niet kon. Met het generalisatie mecbanisme zoals dat in ACT* bestond kon dit we!. Dit zorgde er soms voor dat
liet systeem in een oneidige lus terecht kwam. Zo werden er soms regels gegenereert waarbij er na uitvoering mets veranderd was aan bet doe!. Zo'n regel
kan oneindig blijven vuren, omdat Iit doe! aan de condities voor de rege! b!ijft
voldoen.

Daarnaast kan een nieuwe regel in ACT-R 5.0 al!een ontstaan wanneer hij
zijn nut vo!doende heeft bewezen. Dit wordt bewerkstelligd door de expected
gain van de nieuwe regel te baseren op die van zijn ouders, waarbij de kosten
van de rege! iets verhoogd worden. Hierdoor za! de expected gain van de nieuwe
regel iets !ager zijn dan die van zijn ouders. Door ruis wordt de nieuwe regel
toch af en toe gekozen. en al.s het inderdaad een betere regel is dan zijn ouders,
za! de expected gain van de nieuwe regel !angzaam stijgen en eventueel zelfs
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groter worden dan die van zijn ouders.
In ACT-R 5.0 wordt de expected gain van een nieuwe regel bepaald door de
volgende formule:
EG — n * (EG0..,.3 — extrakosten) + m * ervarenEG
—

n+m

(3 2

Ook hier bestaat de expected gain uiteraard ut een P * G cii een C component. maar bovenstaande verkorte schrijfwijze is inzichtelijker voor onderstaande uitleg.

In regel 3.2 isn een constante die wordt bepaald door de :ie (initial experience) parameter. in het aantal keer dat de regel is gebruikt, en ervarenEG de
gemiddelde expectcd gain van de regel.
Deze methode levert echter nict helemaal de gewenste resultaten op. Ten
eurste spcclt de ruis van de expected gain een te grote rol. Staat deze waarde
t(' laag, dan zal de nieuwe regel nooit gekozen worden. Staat dc',c te hoog dan
zal de nieuwe regel vanaf het begin vaak gekozen worden, wat tegenstrijdig is
met het idee dat nieuwe regels langzamerhand in gebruik worden genonien.
Daarnaast blijft de nieuwe regel altijd verbonden met zijn ouders. Hierdoor
worden zijn ouders nog af en toe gekozen als de nieuwe regel beter is dan zijn
ouders. en zal de nieuwe regel nog af en toe gekozen worden als deze veel slechter
is dan zijn ouders.
Ecu oplossing hiervoor is aangedragen door Taatgen ( 2002). Zijn voorstel

is li('t. cerste dee! van (3.2) (het a-priori deel van de regel) te vervangen door
een nieuwe rcgd:
aprioriEGnjeuw = aprioriEGd +

(EG7.8 - aprioriEGd)

(3.3)

De nieuwe a-priori expected gain worth elke keer dat een regel opnieuw wordt
aangemaakt opnieuw berekend. Aangezien de a-priori waarde begint op 0, zal de
nieuwe regel verschillende malen moeten zijn aangemaakt voordat hij een kans

heeft om te vuren. Regels die vaker worden gecreeerd, en dus waarschijnlijk
relevanter zijn voor het systeem, worden hierdoor snel!er geIntroduceerd dan
rege!s die maar af en toe worden aangemaakt. Verder speelt de expected gain
ruis geen kritieke ro! meer, de a-priori expected gain b!ijft toenemen totdat het
de waarde van de ouder-regels benadert. We! wordt er voor deze nieuwe rege!
ccii nieuwe parameter, c. gecreeerd. maar deze vervangt de kosten-parameter.
:cp (cost parameter).
Voor mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een versie van ACT-R
waarin het voorstel van Taatgen geImp!emcnteerd is. De expected gain van
nieuw aangemaakte regels in mijn model wordt hierdoor bepaald door de vo!gende formu!e (uit vergelijking 3.2 en 3.3:
EG — n * aprioriEG + m * ervarenEG

n+m

3.2.3

(3 4)

beperkingen van het werkgeheugen

Chunks in het declaratief geheugen hebben een basis-activatiewaarde. Deze
basis-activatiewaarde wordt bepaa!d door het aanta! keer dat ccii feit aange29

maakt wordt. en hoe lang geleden lict fcit voor de laatste keer is gebruikt. De
formule die hiervoor gebruikt wordt is:

B, =

1n( çd)

(3.5)

BL zal toenemen op elk tijdstip t. dat de chunk opnieuw voorkomt. en die
ook weer afneemt in de tijd. De mate van afname wordt bepaald door de factor
- d.

Er zijn verschillende manieren waarop een chunk kan voorkomen:

1. op het moment dat hij voor de eerstc keer wordt aangemaakt omdat een
doe! een Suc(cs heeft opgeleverd

2. op het moment dat een ander doe! precies dezelfde chunk oplevert

3. op liet moment dat hij uit het geheugen wordt opgehaald.

Op het moment dat een chunk uit het geheugen moet worden opgehaald
moet er tussen alle chunks van het goede type de juiste chunk gevonden worden. In het eerder genoemde optel-voorbeeld zou dat betekenen dat tussen alle
chunks van lu't type optelling precies die chunk gevonden moet worden waarbij
getall drie is. en getal2 vijf. Om het zoeken naar de juiste chunks makkelijker te maken, hangt de totale activatie van de chunks niet a!!een af van hun
basis-activatie, maar ook van de mate waarin ze lijken op de gezochte chunk.
Daarvoor is de volgende formule:
AL

=B+

(3.6)

Dc elementen j zijn de ingevu!de waarderi van slots van het huidige doe!. In
het geval dat het doe! het optellen van drie en vijf is, zijn deze elementen de
waarden 'drie' en 'vijf'.De factor W, geeft de gewichtswaarde van elk element in
het doel aan. Dew gewichtswaarde is 1 gedee!d door het aantal ingevulde slots.
In dit voorbeeld zijn er twee slots ingevuld. dus krijgen zowel element 'drie' als
element vijf' een gewichtswaarde van 0,5. De S-waarde wordt bepaa!d door
het aanta! keer dat chunk iota nodig was om het doe! te bereiken. als j een
element van het doe! was.
Een chunk krijgt dus een hogere activatiewaarde naarmate hij mincer dcmenten bevat die ook in bet doe! terug te vinden zijn, en naarmate hij vaker
gebruikt wordt in situaties die lijken op die van het huidige doel.
ALs alle e!ementen een activatiewaarde hebben gekregen gaat het systeem

zoeken naar de juiste chunk. Hij begint daarvoor bij het element rilet de hoogste
activatiewaarde. Het kan natuurlijk best zijn dat de gezoclite chunk helemaal

niet bestaat, dat je niet uit je hoofd weet hoeveel drie plus vijf is. Of dat de
juiste chunk er wel is, maar een hele lage activatiewaarde heeft. Het is niet
realistisch dat mensen, en dus ook bet systeem, heel erg lang in hun geheugen
b!ijven zoeken naar het goede antwoord. Daarom wordt de tijd die het systeem
zoekt beperkt. Dit gaat volgens de volgende forniu!e:

Times =
30

Fe_AL

(3.7)

De tijd om eleiiient t te vinden wordt dus bepaald door de activatiewaarde
van de chunk en de factor F. de latency factor. Hoe hoger dew factor. hoe
langer het systeem zal blijven zoeken naar htt element.
De beperkingen van het werkgeheugen zijn in ACT-R 5.0 impliciet aanwezig
door het mogelijke mislukken van het ophalen van een feit in het geheugen.
Dit kan gebeuren doordat het juiste feit nog niet gevonden is als de tijd
die hot s stooiii heeft om het to zoeken voorbij is. Andere chunks kunnen een
hogere aetivatiewaarde hebben doordat hun basis-activatio bijvoorbeeld hoger
is. Als de som zos plus twee' not t.ien keer is gemaakt. zal de chunk met doze
soni cnn een veel hogere basisactivatiewaarde hebbon, en daardoor misschien
ook een hogere totale ativatie hebben. Voor chunks die ook nog lijken op do
gezochte chunk. zoals bijvoorbeeld 'drie plus vier', zal dit effect nog sterker zijn.
Hot twoede deel van de art ivatie-formule zal in ilit soort gevallon ook eon hogere

waarde opleveren. Hoe vaak een gezorlit foit niet wordt gevonden doordat do
zoektijd voorbij was voordat de juisto chunk is gevonden hangt voor een groot
doe! af van de latency-factor F.
Het kan ook zijn dat het gezochte feit niet wordt gevonden omdat zijn activatie onder de rotrieval threshold' is gezakt. Is dit hot geval, dan is het systeem
de chunk vorgeton. Hij kan niet meer uit het geheugen worden opgehaald.
Door ruis is hot soms toch mogelijk dat een chunk die onder de retrieval threshold is gezakt wordt gevonden. Een chunk kan altijd weer boven de retrieval
threshold komen doordat zijn basis-aetivatie wordt verhoogd door het opnieuw
voorkomen van de chunk. Hoe snel een chunk onder do retrieval threshold zakt
hangt voor een groot deel af van do factor L

3.3

ACT-R en onderwijs: intelligente tutors

ACT-R heeft zijn nut voor het onderwijs inmiddels bewezen door middel van
zijn cognitieve tutors. Dit zijn mstructionelo compliterprogrammas gebaseerd
op een cognitief model. Hot systeem heeft dus eon computationeel model dat
precies dezelfde problemen op kan lossen als de leerlingen moeten kunnen. en
dit op precies dezelfde manier doet als zij. Door de acties van de leerling te
vergelijken met dit model, krijgt de tutor een goed beeld van wat de leerling
begrijpt en wat nog niet. Hierdoor kan bet gerichte instructie geven aan de
leerling.

Het is hierbij niet de bedoeling een menselijke tutor te simuloren.

Het

computerprogramma moet gezien worden als een niechanisch hulpmiddel voor
het aanleren van een bepaalde vaardigheid.
Dc op do ACT-R gebaseerde tutor-programma's zijn zeer succesvol gebleken. (e.g. Anderson, 1993; Corbett & Anderson, 1995; Anderson, Corbett,
Koedinger & Pelletier. 2002) Ook voor bet leren van breuken zou een dergelijke
tutor interessant kunnen zijn. 1k wilde daarom ingaan op de ideeën die ten
grondslag liggen ann doze cognitieve tutors.
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3.3.1

het ontwikkelen van een op ACT-R gebaseerde tutor

In de loop der tijd is er niet alleen aan de ACT-R theorie een hoop veranderd en
verbeter(!. Ook voor wat betreft de ontwikkeling van intelligente tutors is er (('I1
(lergelijk evolutieproces geweest. Daarbij speelde niet alleen het cognitieve model een belangrijke rol. Ook zaken die weinig met cognitief modelleren te makeii
hebben. maar des te meer met het praktisch gebruik van tutors in een kla.slokaal hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van de ideeën aangaande
de ontwikkeling van cognitieve tutors zoals ze op dit moment gedefinieerd zijn.

De belangrijkste fasen die te onderscheiden zijn bij het ontwikkelen van
cognitieve tutors zijn bet ontwikkelen van een interface, de bepaling van bet
curriculum, het mo(lellererl van het productiesvsteem, de declaratieve instructie
en het gebruik van de tutor in een klaslokaal. In de volgende paragrafen worden
deze verschillvnde fasen nader besproken.

het ontwikkelen van een interface
Dc eerste stap bij het ontwikkelen van een intelligente tutor is het bepalen van
de omgeving waarin problemen moeten worden opgelost. Dit vormt de interface
tussen de leerling en de computer.De huidige visie van de ontwikkelaars van de
AC'T-R tutors is dat een vaardigheid die wordt aangeleerd bet kunnen oplossen
van problemen binnen een bepaalde context is. Dc context. of interfa(e. is
daarom van groot belang voor de mate waarin de opgedane kennis kan worden
overgebracht naar andere gebieden. Bij het ontwikkelen van de interface moet je
je daarom goed realiseren welke mate van overdraagbaarheid, oftewel transfer,
je wilt bereiken
Er zijn drie niveaus waarop transfer kan plaatshebben:

Identieke producties \Vanneer de productieregels voor de tutor identiek zijn
ann die voor bet doel-domein valt er een totale transfer te verwacliten. Dit
is bijvoorbeeld bet geval wanneer bet doel-domein een computersysteem
zou zijn en de tutor leert. hoe je dit systeem moet gebruiken. In de meeste
gevailen overlapt e(hter s!echts een dee! van de productieregels. De transfer is dan afhankelijk van de mate waarin de productieregels overlappen.

het vertalen van acties Ze!fs als de productieregels in de tutor en iii bet
doel-domein verscbillen kan liet duidelijk zijn voor een leerling hoe hij
de acties die bij in de tutor geleerd heeft moet. omzetten naar passend
gedrag in bet doel-gebied. Een voorbeeld hiervan is een tutor voor programmeren in LISP. waarbij de leerlingen programma-elementen uit een
lijst konden kiezen. In bet doel-domein bestond zo'n keuzemoge!ijkbeid
niet en moesten de elementen die eerder uit eeri !ijst. gekozen werden nu
getvpt worden. De meeste !eer!ingen vonden het overduidelijk dat ze,
op p!aatsen waar ze vroeger write!n' uit de lijst kozen, ze nu 'writein'
moesten typen.

declaratjeve transfer Ze!fs als acties in bet ene domein niet direct vertaald
kunnen worden naar bet andere domein, kan er dec!aratieve transfer
p!aatsbebben van onderliggende competentie. Zo zijn de meeste leerlingen
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die gewerkt hebben aan het construeren van LISP code met behuip van
een tutor redelijk goed in staat LISP functies te evalueren. terwiji er zeker
geen sprake is van totale transfer tussen beide taken. Dit komt doordat
beide vaardigheden gebaseerd zijn op hetzelfde declaratieve begrip van
LISP. en leerlingeii moeten deze declaratieve kennis bezitten voordat ze
succesvol kunnen leren programmeren.

De belangrijkste oorzaak van de mate van transfer ligt dus in de mate van
overlap in de productieregels die binnen de tutor en binnen het doel-domein
gebruikt moeten worden. Als de acties in beide domeinen verschillen moet het
de leerling duidelijk zijn waarom en hoe. Als er met deze twee dingen rekening
wordt gehouden zal transfer nagenoeg altijd plaatsvinden.
De interface moet dus geschikt zijn oni de beoogde vaardigheid op zo'n
manier te leren dat liet. ook in de doelomgeving gebruikt kan worden. Maar
naast de interface zeif is ook de interactie van de leerling en de tutor die via
deze interface plaatsheeft van belang. Deze interactie iiioet op z'n minst ann
de volgende voorwaarden voldoen:
1.

Acties die binnen de interface worden genomen. moeten via de tutor gaan.
De tutor moet wet.eii welke a.cties de leerling heeft ondernomen om zijn
denkstappen te kunnen volgen en hem toepasselijke l)egeleiding t.e gevdn.

2. De tutor moet. op de hoogte zijn van de gevolgen die elke actie binnen de
interface heeft voor de toestand van de interface. Dit komt erop neer dat
het cognitieve niodel een represent.atie van de interface die de leerling ziet
in zijn werkgeheugen moet hebben.

3. De tutor moet zeif interface-acties kunnen uitvoeren.

Kortom, de tutor moet kunnen volgen wat de leerling doet, weten wat de
gevolgen zijn van de acties van de leerling, en zeif acties kunnen uitvoeren
binnen de interface

het vaststellen van het curriculum
Nadat de omgeving waarbinnen de leerlingen hun vaardigheid moeten laten zien
is vastgesteld. moet er bepaald worden wat ze precies moeten leren binnen dat
domein. Het gaat hierbij om het identificeren van het soort. problemen dat de

leerling op moet kunnen lossen binnen bet domein en het vaststellen van de
beperkingen op hun oplossingsmethoden. De beste sit uatie ontstaat wanneer
er met een school overlegd wordt over deze zaken. Het is de bedoeling dat
een tutor uiteindelijk net zo flexibel gebruikt kan worden als een tekstboek.
Het precieze uiterlijk kan niet. door de school bepaald worden, wel kunnen er
aanpassingen in bet gebruik worden gemaakt.
Omdat het onmogelijk is voor elke school een aparte versie van de tutor te
maken, is het het beste om de tutor zo flexibel mogelijk te maken, zodat zo veel
mogelijk mensen er naar t.evredenheid mee kunnen werken. Dit kan worden
bereikt door zo veel mogelijk optics ann en uit t.e kunnen schakelen. Het gaat
hierbij om zaken als de manier van feedback geven, of bet totaal uitzetten van
feedback, bet wet of niet in de gaten houden van de vorderingen van de leerling,
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en het stimuleren van de leerling om door te gaan naar een volgend leer-niveau
als het de productieregels op een bepaald niveau volkomen bclieert.

het modelleren van een productiesysteem
Om het cognitieve model t.e ontwikkelen dat ten grondsiag ligt aan de tutor
moeten de productieregels bepaald worden die nodig zijn om de gevraagde
problemen op een cognitief geloofwaardige manier op te lossen. Het leerlingmodel dat hieruit LIltstaat kan acties naar de interface sturen en de gevraagde
problemen oplossen. Vaak zijn er meerdere oplossingsmetho(Ien mogelijk. Hct
model iiiuet in dat geval alle mogelijke oplossingen kunnen genereren.
Product ieregels interacteren met informatie in het werkgeheugen. De typische informatie die in het werkgeheugen te vinden is. is informatie over de
huidige toestand van het doel en een representatie van wat het doe! is. A1 ecu
doe! in natuurlijke taal gesteld is, kan de represeiitatie een probleem vormen.
Het is niet de bedoeling dat het model natuurlijke taal interpreteert. Daarom
moeten de ontwikke!aars het product van de interpretatie van natuurlijke taal
representeren. Hierbij muet worden opgepast dat er in deze representatic niet
ecu dee! van de oplossing wordt ingebouwd. Dit kan veroorzaken dat het problcein dat de leerling gepresenteerd krijgt, of de vaardigheid die geleerd moet
worden niet adequaat gerepresenteerd zijn.
Als de prodll(tieregels gespecificeerd zijn moeten deze regels nog gerelateerd
worden aan het gedrag van de leerling. Dit betekent dat de rege!s inoeten
worden uitgebreid met testen die overeenkornen met het gedrag van een leerling
zodat de tutor kan bepalen welke productieregels gevuurd hebben in het. hoofd
van de leerling. Er moet daarbij rekening worden gehouden met het oplossen
van eventu('h' ambiguIteiten.
Als een dergelijk mode! gecreeerd is, is er een iiistructieloze tutor' ontstaan.
Een dergelijke tutor kan identificeren waar er fouten worden gemaakt en correcte
acties aangeven. Het zegt echter nog niets over waarom een bepaalde actie fout
is en een andere goed. Daarvoor is declaratieve instructie nodig.

dec!aratieve instructie
Een deel van de competentie binnen een doniein is te danken aan instructies
die buiten de tutor worden gegeven. Deze instructies kunnen door middel van
een les of een leerboek worden verstrekt. Ook bij de tutors wordt vaak een

begeleidende tekst geschreven. Hierin worden voorbee!den gegeven die de te leren stof il!ustreren met comrnentaar dat de belangrijkste aspeten van de regels
benadrukt. Ecu algemene strategie hierbij is om zo mm mogelijk te zeggen.
Lange stukken uit!eg wordeii vaak met nauwkeurig gelezen, en de leerlingen
raken gauw vervee!d.
Van een vee! groter be!ang dan deze externe instructie is de declaratieve
instructie binnen de tutor. Dergelijke instructie komt in twee vormen voor:

1. Foutmeldingen. Als de !eerling een fout maakt kan er een bericht gepresenteerd worden dat de leerling iets nuttigs vertelt over de fout. Hiervoor
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moeten ook productieregels voor foute strategieën worden geimplementeerd. In de melding wordt meestal geen diepgaande diagnose van (le fout
gegeven. maar wordt simpelweg uitgelegd waarom jets fout is.
2. Hulpberichten Hulpberichten kunnen gegenereerd worden als de leerling
daarom vraagt of als het systeem heeft beoordeeld dat de leerling huip
nodig heeft. Dew hulpberichten worden gegenereerd vanuit templates
(lie gea.ssocieerd zijn met de correcte productieregels die gevuurd zouden
moetPn hebben op het moment dat de huip wordt gegeven.
Hulpberichten moeten zo kort en bondig mogelijk zijn, zelfs als ze daardoor
een niet-menselijk karakter krijgen. Ook niovt er gekeken worden of de huipberichten niet auditief gepresenteerd kunnen worden. Eeii visuele presentatw
interfereert met het oplossen van het probleeni. hetgeen eveneens visueel is.
Het kan zijn dat levrlingen misbruik maken van hints, en daardoor weinig
leren. Somniige kinderen zullen zonder eerst zeif na te denken een hint gebruiken. zodat ze sneller klaar zijn. Een manier om dat te verhelpen is door het
traceren van kennis te koppelen aan het zoeken van huip. Als het simpeiweg
beantwoordvn van de vragen nwt voldoende is, maar er alleen voortgang wordt
gemaakt in de tutor als de leerling de problemen zonder huip op kan lossen.
zullen leerlingen alleen huip zoeken als ze het nodig hebben.
Er zijn nu nog twee vrageri over hulpberi(Ilten onopgelost. Moeten leerlingen
huip aangeboden krijgen als ze het nodig lijken te hebberi en moet de huip in
één bericht worden gepresenteerd of in nieerdere, explicietere berichten.
Aangezien leerlingen dingen beter onthouden als ze actief hebben meegewerkt ann liet ontstaan ervan. worden leerlingen in ACT-R tutors gestimuleerd
om zo veel mogelijk zeif te doen. Ze krijgen dan ook alleen hulp als ze er om
vragen. Ook krijgen ze als cerste hint slechts een vage aanwijzing van wat ze
moeten doen. en wordt in daaropvolgende hints steeds explicieter gemaakt wat
ze moeten doen.
Het kan zijn dat dit niet de beste keuzen zijn. Sornrnige leerlingen weigeren
huip te zoeken. ook als ze iet.s niet begrijpen. Ook kunnen leerlingen geIrriteerd
raken door de vage hint in het eerste hulpbericlit en besluiten dat het geen zin
heeft huip te vragen.
De manier waarop huip aangeboden moet worden hangt ook af van de maflier waarop de tutor wordt gebruikt. Als een leerling zelfstandig met de tutor
werkt, is het noodzakelijk om de leerling precies te vertellen wat hij moet doen
als hij va.stloopt. \Vurdt de tutor echter in een kiassesituatie gebruikt. kan het
de voorkeur verdienen dat de leerling de leerkracht om huip vraagt als hij iets
niet begrijpt.
Naast foutmeldingen en hulpberichten is tenslotte ook de keuze van de opgayen van groot belang. Omdat de tutor bijhoudt wat het niveau van de leerling
is en wat zijn zwakke punten zijn, zal hij vrij nauwkeurig het niveau en de aard
van de opgaven kunnen kiezen die de leerling nodig heeft. De tutor kan hierdoor
"onderwijs op maat" aanbieden.
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gebruik van een tutor in een kias-situatie
In tutors. ook in oude ACT-R tutors. wordt vaak ten onrechte uitgegaan van
cell aantal zakcii. Ten eerste wordt er vaak vanuit gegaan dat in de tutor
precies dat matvriaal wordt aangeleverd dat onderwezen dient tv worden. In de
praktijk blijkt echter dat er grote verschillcn zijn tussen verschillende scholen
en verschillende leraren. Hierdoor zal de tutor altijd slechts een dee! van het
door de lcraar bepaalde curriculum onderwijzen. en zal de tutor geIntegreerd
worden met andere kiasse-act ivitcit cii.
Verder wordt er vaak vanuit gegaan dat leerlingen in ecu één op één situatie

werken met de tutor. In de praktijk zijn ze echter zelden op een gelsoleerde
manier aan hct werk. Er wordt continu gepraat. en leerlingen helpen elkaar of
vergelijken elkaars resultaten. Het helpen van een medeleerling gebeurt voornanielijk als een nieuwe eigenschap van de interface moet worden geleerd. Dergelijke informatie wordt op dezelfde manier gedeeld als een nieuwe truck op de
Nintendo. Tutors worden succesvoller als dit soort huip beschikbaar is. Ook de
leerlrng die de huip geeft. kan hierdoor de stof beter gaan begrijpen. Een effectieve leerkracht is ook artief in een dergelijke situatie. Hij geeft huip waar een
medeleerling of de tutor dat niet kan. Hierdoor wordt de tutor een soort assistent die de roi it inematige problemen Opl )st. terwij 1 de leerkracht de moeilijker

problenien voor zijn rekening neemt. Ook kan het model voor de leerkradit
per leerling de precieze vorderingen bijhouden. Het kost echter vaak wat tijd
voordat de mecste leerkrachten een tutor optimaal kunnen gebruiken in hun
klaslokaal. Voorwaarde is wel dat de tutor geen fouten vertoont. makkelijk te
gebruiken is en niet (ra.sllt. Leerkrachten raken erg gefrustreerd als ze veel anndacht moeten besteden ann problemen met het programma in plants van ann
de te icren vaardigheid. en tereclit.
Ook leerlingen lijken het werken met een ACT-ft tutor erg plezierig te yinden. Dit komt waarschijnlijk omdat ze precies doen waar ze voor zijn, ze zijn
ecu hulpmiddel voor het aanlvren van ecu bepaalde vaardigheid in een bepaald
domein. waarbij ze gedetaillcerde hulp kunnen bieden op een maliier die aansluit
bij de manier van denken van de leerling.

3.4

motivatie van het gebruik van ACT-R in een onderzoek naar realistisch breukenonderwijs

Om ecu antwoord te vinden op de vraag waarom een realistische rekenniethode
niet het verbeterde breukbegrip oplevert dat men zou verwachten, heb ik gebruik gemaakt van de ACT-ft theorie. 1k heb daarbij geprobeerd een accurate
weergave te creëren van de leerprocessen van kinderen die volgens de methode
Plusplunt les krijgen. De motivatie om in mijn onderzoek gebruik te maken van
een ACT-ft model is drievoudig.
Ten eerste kun je met een ACT-R model bet iriterne leerproces observeren
dat gekoppeld is ann het. waarneembare leerproces. Door op een dieper niveau
te kijken naar wat er gebeurt tijdens een leerproces kunnen er verkiaringen
gevonden worden voor slechte resultaten die door het observeren van kinderen
niet naar vorexi komen. Dit kan geheel nieuwe rnzichtcn op de uitvoer van
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realistisch breukenonderwijs opleveren.

Ten tweede is Iit. als een model eenmaal gecreeerd is. vrij eenvoudig t'
meten welk effect bepaalde veranderingen hebben op het leerproces. Het gaat
hierbij om dingen als het belang van feedback, de invloed van bepaalde parameters op het leren (hoe snel nieuwe regels geleerd worden. hoe snel dingen
vergeten worden) en de aangeboden sommen.
Tenslotte zou een model voor het leren van breuken naast een event ueel
antwoord op de vraag waarom realistisch breukenonderwijs in de praktijk niet
zo good werkt ook een aanzet kunnen vormen voor een tutor voor breukenonderwijs. Hiermee zou iii't alleen een analyse van het probleem worden gemaakt.
maar kan er ook een realistische suggestie voor een (gedeeltelijke) oplossing voor
liet probleem gemaakt worden.
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Hoofdstuk 4

0 nderzoeksopzet
In dit hoofdstuk zal ik de opzet van mijn onderzoek behandelen. 1k zal hierbij de

gemaakte keuzes en aannamen die ik heb gedaan toelichten en motivern. Ten
eerste zal ik uitleggen waarom 1k heb gekozen voor een ietwat onortliodoxe manier van modelleren. Da.arna zal ik de athakening van mijn onderzoeksdomein
behandelen. Vervolgens zal ik een overzicht geven van realistisch breukenonderwijs binnen mijn onderzoeksdomein zoals het beschreven is in de Proeve,
hoe deze methoden zijn geInterpreteerd binnen de realistische methode die ik
heb g&valueerd. en hoe kinderen die met deze methode hebben gewerkt met
breuken rekenen. Op grond van deze informatie heb 1k de strategieen bepaald
die kinderen leren om problemen binnen het domein op te lossen. Ook heb 1k
geextraheerd op welke manieren het fout kan gaan. Deze goede en sleclite strategieën. die ik in mijn model heb geImplementeerd. zal ik in de laatste paragraaf
van dit hoofdstuk bespreken.

4.1

Keuze voor een onorthodoxe manier van modelleren

In de meeste gevallen waarin het leren van een cognitieve vaardigheid gemodelleerd is in ACT-R, worden de resultaten van het model vergeleken met die
van mensen die dezelfde taak uitvoeren. In mijn geval bleek dit onmogelijk,
doordat er geen exacte data bekend zijn van kinderen die volgens een realistische methode leren rekenen met breuken. Er is uiteraard het onderzoek van
Streefland. maar dit leent zich niet bijzonder goed voor modelleren. Hoewel er
verschillende sommen uitgebreid besproken worden, wordt er in zijn onderzoek
geen compleet beeld gegeven van welke sommen er wanneer gemaakt zijn en
wat de gemiddelde resultaten waren.
Daarnaast waren de resultaten van Streeflands onderzoek positief. Het modelleren van dit onderzoek zou, als bet a! mogelijk zou zijn, dus ook positieve
result ateil moeten opleveren. Het doe! van mijn onderzoek is juist om te proberen een verkiaring te geven waarom de resultaten niet zo goed zijn als men
op grond van o.a. Streefiands onderzoek zou verwachten.
Een andere optie zou zijn om zeif data te verzamelen. Dit bleek echter niet
haalbaar binnen de tijd van mijn onderzoek. Het leerproces dat ik gemodelleerd
heb beslaat ongeveer een jaar. Het zou dus ook minstens zo veel tijd hebben
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gekost om de benodigdv data tv verzamelen.
Daarom heb ik ervoor gekozen de strategieën die in een realistische methode
worden aangeleerd tv extraheren uit de IIlvthu(lv en te implementeren in een
model. Ondanks Iivt feit dat ik de resultaten van mijn model niet kan vergelijken
met in werkelijkheid behaalde resultaten, hoop ik toch in zijn algemeenheid iets
tv kunnen zeggen over de zwakke punten in realistisch breukenonderwijs.
Naat bovengenoemd nadeel aan mijn manier van modelleren, klvvft er ook
een voordeel ann. Eén van de zwakke punten van realistisch rekenonderwijs is a!
naar voren gekomen in eerder onderzoek (zie Klein, p26), nl. die van de kritieke
rol van de lvraar. \Vaiineer er data wordt verzameld van één specifieke groep
kinderen worden de result atvn van deze groep voor een groot deel bepaald door
de rol die de leraar heeft gespeeld binnen dit onderzoek. Door het modelleren
van de strategieën die in een rekenmethode worden aangeleerd wordt er waarschijnlijk een ob)v(tievvr beeld verkregen van de werking van deze st.rategieën
dan wanneer dergelijke data zou worden gebruikt.

4.2

Keuze voor het gebruik van de methode Pluspunt

De rekenmethode die ik heb gebruikt voor mijn onderzoek is de methode Pluspunt. Dit is een van de iiivvst gebruikte realistische methoden.
Methodecategoriemethode
raditionele reken.wiskundemethoden

•

Naar aanleg en tempo

0.0

0.0

0,4

2,6

•

Naa zelfetandig rekenen

3.8

5,3

6,3

15,4

•

Nleuw rekenen

0.0

0.4

0.4

6,1

•

Niveaucursus rekenen

0,4

0,4

0,4

4,8

Real istieche reken-wiskundemethoden

•
•

Rekenwerk

4.2

4,5

4,3

2,7

Rekenen en wiskunde

21,3

21,3

22,1

10,3

•
•

De wereld in getallen (oude versie)

19,2

20,9

20,6

20,5

Dc wereld In getallen (nieuweversle)

14,2

12,1

11,1

0,0

•
•
•

Pluspunt

20,4

15,2

11,9

0,0

Operatoir rekenen (nieuwe versie)

2.1

2,5

2,8

0,0

Taltaal

1.3

1,2

1,2

3.2

11,7

14,3

17,0

31,1

1,7

1,2

1,6

3,3

tjperatoir rekenen (oude versle)
Overlge methoden

Figuur 4.1: gebruikte methoden op basisscholen in Nederland, 1997 (% scholen
per methode). Overgenomen uit "Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan

het einde van de basissehool 3"

In 1997 werd deze methode op 12 % van de scholen in groep 8 gebruikt.
(Balans van het reken-wiskundeonderwijs, 1997). Op dit moment zal dat echter
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meer zijn. want zoals in figuur 4.1 te zien is. was de metliode in 1997 erg in
opkomst. In groep 6 werd het op dat nioment a! door 20 % van de scholen
gebruikt. Het is hierniee dan wel riiet de meest gebruikte. maar zeker één van
de rxieest gebruikte rekenmethoden in het. basisonderwijs op dit moment.
Pluspunt is dus een veelgebruikt.e. realistische rekenmethode. Deze methode wordt onder andere gebruik op c.b.s. de Loopplank". een basisschool in
Blijhain. Deze school was bereid haar lesboeken en handleidingen aan mij uit
te lenen voor dit onderzoek, en werkte tevens mee aan ccxi test onder kinderen
van groep 7 en 8. Dit maakte het mogelijk om ook een beeld te krijgen van hoe
kinderen die les krijgen volgens deze methode met breuken rekenen.

4.3

De atbakening van het onderzoeksdomein

Het domein waarbinnen mijn onderzoek zou plaatsvinden moest. zorgvuldig afgebakend worden. Het moest aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen.
Ten eerst.e zou kennis van de wereld met. een te grote rol moeten spelen bij
de te modelleren vaardigheid. Het implementeren van te veel 'common sens&
in een ACT-R model is een grote, zo niet. onmogelijke opgave.
Ook moest de gekozen vaardigheid vrij goed te isoleren zijn van andere vaardigheden binnen het rekenen met breuken, om het model beperkt genoeg te
houden. Aangezien het één van de belangrijke doelen binnen realistisch rekenonderwijs is om leerlijnen zo veel mogelijk te verstrengelen. moest er zorgvu!dig
gezocht worden naar een vaardigheid waarvan de isolatie zo mm mogelijk ten
koste zou gaan van een breed begrip van breuken.
Om tot de uiteindelijke domeinafbakening te komen heb ik ten ecrste de
kerndoelen voor het basisonderwijs voor het onderdeel breuken bekeken. Ver-

volgens heb ik zowel in de Proeve als in de realistische methode die ik heb
gebruikt gekeken naar de methoden die gebruikt worden om deze doelen te bereiken. Op grond van deze beschouwingen heb ik een keuze gemaakt voor het
onderwerp van mijn model.

4.3.1

De kerndoelen voor het basisonderwijs

- breuken

De huidige kerndoelen voor het basisonderwijs stellen dat aan het eirid van
het basisonderwijs 75 % van de kinderen de volgende onderdelen goed dient te
beheersen: (kerndoelen basisonderwijs, 1998)

1. De leerlingen begrijpen het verband tussen verhoudingen. breuken en decimale breuken.
2. Dc leerlingen weten dat aan een breuk en een decimale breuk op verschillende manieren betekenis kan worden gegeven.

3. De leerlingen kunnen breuken en decimale breuken op een getallenlijn
plaatscn en breuken in decimale breuken onizetten. ook met een rekenmachine.

4. De leerlingen kunnen in eenvoudige toepassingssituaties, met gebruikmaking van modellen eenvoudige breuken en decimale breuken vergelijken.
optellen, aftrekken. delen en vermenigvuldigen.
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Iii deze kerndoelen worden breuken 'n decimale breuken in één adem genoemd. De eerste afbakening van mijn onderzoeksterrein bestaat erin dat ik me
alleen heb geconcentreerd op 'echte' breuken. Deciniale breuken laat ik buiten
beschouwing. 1k heb me geconcentreerd op het laatstgenoemde kerndoel. en
wel met name op het vergelijken en optellen van breuken.

4.3.2

De keuze voor het vergelijken en optellen van breuken

Er zijn verschillende redenen voor mijn keuze om het vergelijken en optellen van
breuken te gaan modelleren. In deze paragraaf zal ik iiiet deze redenen mijn
keuze globaal proberen te motiveren. Later zal ik dieper ingaan op de leerlijnen
die ik heb gevonden voor het optellen van breuken.

• In het optellen van breu.ken is een geleidelijke opbouw zichtbaar. waarin
duidelijke faen te onderscheideri zijn. Deze opbouw wordt ruwweg verspreid over drie jaar, maar het zwanrtepunt ligt binnen één jaar. Een
dergelijke duidelijke opbouw wordt bij de andere leerlijuen niet gevonden. De striictuur in het leerproces maakt liet makkelijker de keums te
structureren in een model.

• Voor het optellen van breuken wordt gebruik gemaakt van een op een
redelijk manier te abstraheren en te beperkeri kennis van de realiteit voor
zijn oplossingsmethoden. Dit is van belang gezien de beperkingen van

ACT-R op het gebied van een goede interpretatie van de wereld. Hoe
rninder kennis van de wereld het model nodig heeft, hoe beter. Bij de
breuk als verhouding wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van eeii tafels(hikkingsmode1, waarbij beredeneerd wordt dat als 8 mensen sarnen vier
pizza's eten, en je verdeelt de mensen en pizza's over twee vierpersoons
tafels in plants van één achtpersoons tafel. i.e nog steeds evenveel pizza

krijgen. Om dergelijke sommen te kunnen modelleren in ACT-fl moet
een heleboel wereldkennis over pizzeria's. de hoeveelheid plants ann een
t.afeL eerlijk delen. etc. geImplementeerd worden. Op dat moment wordt
het risico dat je een deel van de oplossing onterecht in je representatie
stopt ook groter. De beperkte kennis van de wereld die nodig is voor bet
optellen van breuken is daarom een groot voordeel.
• Het vergelij ken en optellen van breuken is vrij goed te isoleren van andere rekenkundige toepassingen. Zou je bijvoorbeeld het plaatsen van een
breuk op een getallenlijn modelleren. zon het model ook te maken krijgen
met verdelen, groter of kleiner zijn van breuken. het optellen van breuken,
etc. Hierdoor wordt zou het model te groot en te gecompliceerd worden
mijn onderzoek.
• De vereiste rekenkundige voorkennis voor bet optellen van breuken is vrij
eenvoudig te implementeren. Het bleek alleen noodzakelijk te zijn om de
tafels van vermenigvuldiging, het optelien van natuurlijke getallen en het
vergelijken van natuurlijke getallen te implementeren. Hierbij was het
minder van belang op welke wijze het. model deze vaardigheden beheerst.
Ze zijn slechts hulpnuddelen, of afleidingen, bij bet oplossen van sommen
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met breuken. Daardoor konden deze vaardigheden voor het overgrot.e deel
als (le(laratwve feiten worden opgenomen.

4.3.3

De keuze voor het modelleren van groep 7

Er zijn twee redenen waarorn ik heb gekozen voor het modelleren van groep
7. Deze hangen nauw sameri met de in de vorige paragraaf genoemde redenen
voor mijn keuze voor het optellen van breuken.

• Ten eerste ligt het zwaartepunt van het leren optellen met breuken in
groep 7. In groep 6 wordt het optellen van breuken we! gemntroduceerd
maar ligt yr weinig nadruk op. In groep 7 vinden we echter eigenlijk alle

fasen van het optellen met breuken terug. Aan het einde van groep 7
wordt het opte!!en met ongelijknarnige breuken geIntroduceerd. Hierop
wordt in groep 8 nog doorgegaan. Het opte!len van breuken hoeft aan het
eind van groep 7 dan ook nog niet volledig beheerst te worden, maar we!
zijn alle aspecten van het optellen van breuken aan bod geweest.
• Da.arnaast zijn de mode!len die kinderen nodig hebben voor liet optellen
met breuken a!s het goed is inmiddels aangeleerd. Veel van de activiteiten met breuken in de groepen 5 en 6 zijn direct of indirect gericht
op het creëren van dergelijke mode!!en. In deze groepen wordt gewerkt
met fysieke objecten waaronder bijvoorbeeld stroken, wordt vee! gekleurd
of genieten en wordt gebruik gemaakt van realistische situaties, zowe! in
(OI1t(Xt(fl als in de rea!iteit. Dit zorgt yr als het goed is onder aiidere
voor dat kinderen modelleri voor breuken hebben ontwikkeld en weten
hoe ze daarmee kunnen werken. Het breukbegrip is hierdoor in groep 7
op een hoger niveau van abstractie gekomen, wat het mogelijk maakt om
het optellen met breuken zoa!s het in deze groep geleerd wordt te kunnen
modelleren zonder al te vee! kennis van de wereld nodig te hebben.

4.4

Ontwikkeling van het model

Nadat de manier van mode!!eren bepaald is en het onderzoeksdomein is afgebakend kon het eclite werk beginneii: het ontwikke!en van het mode!. Om het
model te kunnen implementeren moesten eerst de te implementeren oplossingsstrategwen bekend zijn.

Deze strategieen heb ik geëxtraheerd ut de rekenmethode Pluspunt. De
leermethode zoals die in deze methode wordt gevonden heb ik vergeleken met
de methode zoa!s die wordt omschreven in de Proeve. De resultaten hiervan za!
ik in de volgende paragraaf behande!en.
Ook heb ik gekeken naar de resu!taten op het gebied van het optellen van
breuken van kinderen die vo!gens deze methode les hebben gekregen. Dit !evert
inzicht op in de methoden die kinderen gebruiken om tot het goede antwoord
op een vraag te komen. en weilce foute methoden ze hebben gevo!gd om op een
fout antwoord te komen.
Op basis van de methoden die wordeii aangeleerd in Pluspunt en de strategieen en fouten van kinderen heb ik een mode! gemaakt van de verschillende
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paden die kinderen kunnen volgen om een bepaalde som op te lossen. Dit model
heb 1k vervolgens geImplementeerd in ACT-R.
In de volgende hoofdstukken zal ik de resultaten van mijn vergelijkend on(lerzoek tussen Pluspunt 'ii de Proeve weergeven. en deze vergelijken met de
praktijk zoals ik die gevonden heb op c.b.s. de Loopplank". Ook zal ik het model met oplossingsstrategieën vi )i ) somrnen uit elke fase van het leren optellen
met breuken weergeven en uitleggen.
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1

Hoofdstuk 5

De realist ische
onderwijsmethode voor het
optellen van breuken
In dit hoofdstiik zal ik de realistische benadering voor Iiet leren optellPn van
breuken proberen te beschrijven. 1k zal dit doen in 3 fasen. Ten eerste zal ik de
inethode zoals die wordt. aangeraden in de Proeve uiteenzetten. Vervolgens zal
ik beschrijven hoe deze methode is uitgewerkt in Pluspunt. Daarna zal ik de
resultaten weergeven van een breukentoets die ik heb gehouden onder kinderen
die via de iiithode Pluspunt les hebben gekregen. In de laatste paragraaf zal
ik deze drie ornschrijvingen naast elkaar leggen.

De theorie : de Proeve dee! 3A - Breuken

5.1
De

'rste onderwijsmethode die ik zal bespreken is die van de Proeve. 1k wil
hierbij eerst ingaan op hun algemene didactiek tii aanzien van breuken, en
vervolgens dieper ingaan op de didactiek ten aanzien van het optellen. aftrekken
en vergelijken van breuken.

5.1.1

De algemene didactiek ten aanzien van het breukenon-

derwijs

Het ceiitrale punt in de Proeve-didactiek voor breuken wordt gevormd door
het context-strook-model. Dit model beslaat zowel 1it gebruik van de strook
als visualisering van breuken. als het gebruik van (uIltexten als model voor het
rekenen met breuken. met name in situaties die betrekking hebben op (ver)delen
en meten.
De kern van de proevedidactiek is als volgt samen te vatten
1.

Breuken worden geIntroduceerd via meten en eerlijk verdelen.
Door middel van eerlijk delen kun je breuken op een intultieve manier
benaderen. Door het benoemen van de stukken van een verdeeld object
wordt een breukentaal ontwikkeld. Er wordt een relatie gelegd tussen
een breuk en een deling. Ook worden door de verschillende manieren
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waarop je eerlijk kunt verdelen verbanden gelegd tussen de versehillende
mogelijkheden. Zo kan door bet verdelen van 3 repen onder 4 personen
duidelijk worden dat gelijk is aan + + en + en ook ann 3
x . Ook het meten van objecten met ecu standaardstrook is een goede

voorstelbare introductie van breuken. Een standaardstrook kan in een
verschillend aantal stukken verdeeld zijn en heipt bij de ontwikkeling van

'en breukentaal. De strook die in (Irie st,ukken is verdeeld wordt de strook genoemd. degene die in vieren is verdeeld de -strook. etc. Ook
wor(It er via meten betekenis gegeven aan de breuk als meetgetal. lets
kan bijvoorbeeld

strook tang zijn.

2. Breuken worden benoemd genoteerd. Door het gebruiken van de
st.rook als visualisatie kan er een objeetgebonden voorstelling van een
breuk worden gecreecrd. Deze verbinding wordt bevestigd door het benoemen van breuken ( strook. reep). Pas later zal de breuk als rationed
getal gebruikt gaan worden.

3. Breuken worden (globaal) gepositioneerd op een strook of een
getallenlijn. Het plaatsen van breuken op de getallenlijn wordt geIntroduceerd door bet meten met evil starldaar(Istrook. Het globaal kunnen
plaatsen van breuken op een getallenhjn levert inzicht op in hoe basisoperaties Iu1('t breukeui zullen uitpakken.

4. Het rekenen met breuken, ni. het vergelijken, ordenen, situeren,
verschil bepalen en optellen wordt ingebed in modelcontexten
van meten met stroken en verdelen van repen en ondersteund
door de (dubbelschalige) getallenlijn of strook. In plants van formele bewerkingen met breuken worden er informele bewerkingen gedaan
op cen strook of ('en reep. Een som als van 20 wordt bijvoorbeeld vertaald in het eerlijk verdelen van een reep van 20 stukjes onder 4 personen
en het drie keer nemen van één zo'n portie. Ook wordt er gebruik geniaakt
van bemiddelende grootheden voor het optellen. aftrekken en vergelijken
van breuken.

5. Equivalentie speelt hierbij een kernfunctie. Het inzicht in bet feit
dat verschillende breuken even groot zijn is van groot belang en wordt
onder andere uitgelegd met behuip van stroken. Met de standaardstroken
kan bijvoorbeeld gemeten worden dat even groot is als . Verder wordt
er gebruik gemaakt van 'schuilnamen' of 'wikkelnamen' oni breuken gelijknamig te maken. Het bepalen van deel van een niet-onderverdeelde
reep is voor kinderen vaak makkelijker dan het verdelen van een reep met
wordt door sommige kinderen geInterpreteerd als '1 van
de 3 inplaats van '1 van elke 3. Deze kinderen representeren dan als
1 van de eerste drie blokjes van de reep. Met behuip van 'wikkelnamen'
en eigennamen' kan duidelijk worden laten zien dat hetzelfde is als
onderverdeling.

\Vat met de wikkel nog om de reep dee! lijkt te zijn, blijkt ineens
reep te zijn als de wikkel van de reep af is en de 12 blokjes waaruit de
is dus een wikkelnaam of schuilnaam
reep bestaat zichtbaar worden.
van
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5.1.2

De didactiek ten aanzien van optellen, aftrekken en vergelij ken

De basisoperatis van vergelijken, optellen en aftrekken moeten volgens de Proeye geIntroduceerd worden via lict deel-geheel aspect van breuken, in de context
van het verdelen van chocoladerepen.
Voor Iiet kunnen optellen, aftrekken en vergelijken van breuken is het ten

eerste van belang dat je deze breuken gelijknamig krijgt. In de (ont(xt van
hct verdelen van chocoladerepen wordt dit gedaan door het aantal stukjes te
vinden dat een reep moet hebben. bijvoorbeeld om hem zowel door 2 als door
3 te kunnen delen. Is Iiet aantal stukjes van de reep eenmaal bepaald, dan
kunnen er sommen mee gemaakt worden. Bijvoorbeeld:

Jan heeft reep gegeten.
Piet heeft reep gegeten.
Hoeveel stukjes zou een reep hebben waarvan je zowel

dee! als

dee! kunt

afnemen?

Ook de sornmen zeif vinden binnen de context van het verdelen van chocoladerepen p1atts. Bijvoorbeeld:
\\ie heeft er het meest gegeten, Jan of Piet?
Hueveel meer heeft de één op dan de ander?
Hoeveel hebben ze samen opgegeteri?
Hoeveel is er flu nog over?

Deze vragen mogen beantwoord worden in b!okjes (Jan heeft 1 b!okje meer

gegeten dan Piet). oftewe! in gehele getallen. maar ook in de vorm van een
breuk (Jan heeft
reep meer gegeten dan Piet).
De breuk wordt in dit soort vragen altijd benoenid. Dit voorkonit verwarring
over de eenheid. A!s zowel Jan als Piet een reep van 12 b!okjes hebben, zouden
kinderen ten onrechte kunnen denken dat i.e samen 7 van de 24 blokjes, dus j
deel hebben gegeten. Door het benoemen van de eenheid, zu!len de kinderen

deze fout minder snel maken. Ze weten dat het om een reep van 12 stukjes
gaat. dus zullen ze bij Iiet antwoord ook uitgaan van een totaal van 12 stukjes.
Om de relatie met eerlijk de!en zo goed mogelijk te laten zien. worden er in
het begin alleen stambreuken voor de sommen gebruikt. Een stambreuk wordt
door kinderen makkelijker gea.ssocieerd met delen. Zo wordt geassocieerd met
de!en door 2.
Met samengestelde breuken wordt dew verbinding vaak niet gelegd. Daarom
moeten bewerkingen met samengestelde breuken behoedzaam geIntroduceerd
worden. Dit kan bijvoorbee!d gedaan worden door eerst een opgave met stambreuken te geven, en vervo!gens het comp!emeiitaire vraagstuk.

Het ene kind heeft reep. het andere kind
Hoevee! stukjes heeft de he!e reep?
Hoevee! is het verschil?
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reep.

Het complementaire vraagstuk hierbij kan dan zijn:
Het ene kind heeft. rup opgegeten, het andere
Hoeveel stukjes heeft (I1 hele reep?

reep.

De bedoeling is dat kinderen uiteindelijk vanuit het indirect.' rekenen met
een bemiddelende grootheid overgaan naar direct rekenen. In deze ontwikkeling
zijn de volgende fasen te onderscheiden:

indirect rekenen Er wordt gerekend met gehele getallen. Een reep wordt opgedeeld in b!okjes, en de bewerkingen worden op deze blokjes uitgevoerd.

Het antwoord wordt ook in gehele getallen (blokjes) gegeven. Het antwoord op de som + zal bij indirect rekenen als volgt worden gevonden:
1. vind een reep die zowel in drieën als in vieren kan worden verdeeld.

2. een reep van 12 blokjes kan zowel in drieen als in vieren worden
verdeeld.
is 3 blokjes.
3.

is 8 blokjes.

4. het antwoord is 3 + 8 =

11

blokjes

semi-direct rekenen Omdat een antwoord in stukjes weinig zegt (je weet
niet hoe groot de stukjes zijn, stukjes van een -reep zijn groter dan
-reep) moet er van het indirecte rekenen
bijvoorbeeld stukjes van een
een overgang plaatsvinden naar het directe rekenen. Dit gebeurt via de
introductie van de wikke1naam' en de 'eigennaam'. De wikkelnaam van

een breuk is de naam (lie hij heeft als de wikke! nog om de reep zit,
bijvoorbeeld . Haal je de wikkel eraf, en wordt het aantal stukjes dat de
reep heeft zichtbaar, dan kun je de eigennanm' van de breuk bepalen. In
dit geval . Het optellen van breuken via de serni-directe methode gaat
als volgt:

1. de wikkelnamen moeteil worden vervangen door eigennamen. want
het gaat altijd over dezelfde soort repen, en dat is in de som nog niet
terug te /ien.
-reep kan zowel in drieen als in vieren worden verdeeld.
2. een
reep.
reep en reep door
3. dus wordt reep vervangen door
reep.
reep =
reep +
4. de uitkomst wordt. dan

direct rekenen Bij direct rekenen wordt alleen nog maar met de breuken gerekend, hoewel ze nog we! benoemd worden. Je weet dat de breuken
dezelfde noemer moeten hebben om ze op te kunnen tellen, dus wordt de
reep en reep = reep =
optelling gedaan via reep = reep
reep.
reep =
Er is ook nog een informele weg die het direte rekenen met breuken kan
stimuleren: via het g!obale, schattende rekenen, waarbij bekende breuken, zoa!s

en ,

dienst

doen als ankerpunten. Bij vragen als 'is groter dan ?'
om te zetten in (waarvan

het antwoord direct gevonden worden door
bekend is dat ze hetzelfde zijn).
kan
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5.1.3

Samenvatting van de Proeve-didactiek ten aanzien van
het optellen van breuken

De belangrijkste punten in de Proeve-didactiek op het gebied van optellen met.
breuken zijn

• bewerkingen vinden p!aats in de context van het verdelen van chocoladerepen of plakken.
• breuken worden benoemd genoteerd

• bewerkingen vinden eerst met stambreuken p!aats en vervolgens pas met
samengestelde breuken
• antwoorden mogen eerst in gehele getallen (blokjes) worden gegeven. maar

er wordt gewerkt naar een directe vorm van rekenen waarbij er gewerkt
wordt met gelijknamig gemaakte breuken.
• er wordt gebruik gemaakt van de strook (als reep of als plak) eli de dubbelschalige getallenlijn als model.

De interpretatie: Pluspunt

5.2

Algemene didactiek van Pluspunt

5.2.1

De methode Pluspunt voor de groepen 7 en 8 is in 1993 verschenen. Dat is 1
jaar voordat deel 3A over breuken van de Proeie uitkwam. De methode kan
dus wat breuken betreft niet. op de Proeve gebaseerd zijn. Uiteraard kan de
methode wel op de algemene beginselen van realistisch rekenonderwijs gebaseerd zijn. en hebben ze we! gebruik kunnen maken van dee! 1 en 2 van de
Proeve die respe(tievelijk in 1989 en 1990 zijn uitgekomen, en a! het. andere
onderzoeksmateriaal oVer realistisch rekenonderwijs dat beschikbaar was.
Dit hebben ze ook gedaan. In de in!eiding van de handleiding van Pluspunt
staat hierover het vo!gende t.e lezen:
"Pluspunt sluit inhoudelijk aan bij ontwikke!ingen binnen het. vakgebied rekenen-

wiskunde. Zo is er onder meer rekening gehouden met: de resultaten van de
P.P.O.N. (periodieke Peiling van bet Onderwijsniveau) en de 'Proeve van een
Nationaal Programma' voor het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.
Dc ontwikkeling van de methode is mede tot stand gekomen door deskundige
kanttekeningen en verbet.eringen door !eerkrachten en leer!ingen van de diverse
experimenteerscho!en. Pluspunt rekent zich tot de rea!istische methoden, mede
op grond van de hieronder vo!gende vakinhoudelijke opsomming."

In de volgende vakinhoudelijke opsomming vinden we inderdaad een groot
aanta! elementen uit het realistisch rekenonderwijs terug.

contexten Er wordt in Pluspunt gewerkt met. herkenbare contexten, die fungeren als een natuurlijke toegang tot de wiskunde, houvast vormen bij
ka1e rekensommen (kinderen kunnen zich een ree!e situatie voorstel!en)
en als toepassingsgebied voor de wiskunde.
48

modellen Modellen llebb(11 binnen Pluspunt de funutie van hulpmiddellen om
(I1 brug te slaan tussen de realiteit en de wiskunde. De modellen vorrnen
hierbij een hulpmiddel. het werken mt modellen is geen doel op zich. Er
is een bewuste selectie gemaakt ilit het grate aanbod van modellen.

interactief werken Met name in de leerkrachtgebonden lessen komt er interactie voor tussen leraren en leerlingeii en tussen leerlingen onderling.
Verschillende oplossingsniethoden voor soinnien worden hierbij vergelijkenderwijs besproken. Ook tijdens het zelfstandig werken worden er mogelijkheden gecreeerd waarbij kinderen kunnen sainenwerken. De leraar
beschikt hierbij over een beperkt aantal momenten waarop hij ondersteuning kan verlenen. zodat langdurig zelistandig werken wordt verrneden.

progressief schematiseren Schematiseren wordt binnen Pluspunt binnen het
leerstofdomein (1)feren toegepast. Hierbij zijn kinderen actief betrokkeii
bij de tot standkoming van het eindalgoritme.
verwevenheid van leerstofdomeinen De verschilleride leerstofonderdelen worden zoveel mogelijk in onderlinge samenhang met elkaar gebracht. Er ontstaat hierdoor geen verzameing van losse kenriiseenheden. leerinhouden
worden ingepast in de aanwezige kennis.

Dew omschrijving wekt de indruk dat Pluspunt wel degelijk gebruik maakt
van elementen uit de realistische benadering. Het zwakste punt lijkt de toepassing van progressief schematiseren te zijn. hetwelk wordt toegepast binnen het
domein cijferen. De omschrijving suggereert dat progressieve schematisatie in
andere domeinen, zoals breuken. met wordt toegepast.

5.2.2

De leerlijn voor breuken

In de handleidingen van Pluspunt wordt heel duidelijk omschreven wat er elk
jaar binnen elk leerdomein wordt geleerd. Aan de hand van deze handleidingen
wil ik een kort overzicht geven van de opbouw van het breukenonderwijs in
Pluspunt. De breuken worden gcIntroduceerd in groep 5. als de gemiddelde
leerling 8 a 9 jaar oud is. Halverwege groep 8 wordt liet breukenprogramnia

afgerond. De leerlingen zijn dan 11 a 12 jaar oud. Het zwaartepunt van het
onderwijsprogramma ligt in de groepen 6 en 7.

Groep 5
In groep 5 worden breuken geIntroduceerd. In dit jaar zijn kinderen slechts
handelend en vergelijken bezig rilet breuken, zonder ze te benoemen. De bedoeling hiervan is dat kinderen kennis maken met bepaalde aspecten van breuken
en er betekenis aan kunnen geven. Bet gaat hierbij om de volgende dingen:
• het verdelen van vormen in gelijke stukken
• bet bij elkaar zoeken van delen die één geheel vormen
• eenvoudige bewerkingen met de breuk als operator (de heift van 100 is?)
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• eerlijk delen
• vergelijkeii van verschillende nianieren van eerlijk delen

• de introductie van de begrippen een tweede. een derde. een vier(Ie. de
heift en een kwart

• ontdekkeii dat eeri tweede deel hetzelfde is als de heift en een vierde als
een kwart.

Groep 6
In groep 6 wordt veel aandacht besteed aan de begripsvorniing bij breukeii.
Hierbij ligt het accent op Iiet visueel maken van breuken en het benoemen in
termen van breuknamen. Breuken komen in deze groep altijd informeel en in
contexteli aan de orde. Deze cIitexteIi hebben betrekking op verdeelsituaties,
iiieetsituaties en verhoudingen.
Er wordt gebruik gemaakt van passend taalgebruik. Aangezien de meeste
soinmen opgelost kunnen worden via delen of een verhoudingstabel. blijkt dit
ook uit het taalgebruik. deel van 48 knikkers is 48 knikkers verdelen over 4
kinderen. 4 dee! van een kralensnoer is 3 van elke 5 kralen.
De breuken worden benoemd. Er wordt bijvoorbeeld expliciet over deel
van een stokbrood gesproken. Ook worden de breuknamen in eerste instantie
voluit geschreven, dus als een-tweede en een-vierde. Pas later wordt de symbolische benaming gebruikt. Het benoemen van breuken en het vergehjkeii van
stambreuken gebeurt in een context met stokbroden. Kinderen ontdekken hier
dat een-vierde stokbrood groter is dan een-vijfde.

De naam van eeii breuk wordt in de eerste plants afgeleid van Iiet aantal
deleri waarin het geheel verdeeld wordt: de noeiner. Om de betekenis van
een breuknaam te accentueren wordt er aanvankelijk alleen met stainbreuken
gewerkt. De samengestelde breuk wordt geIntroduceerd in de context van het
zwemmen van baantjes in het zwembad. De banen zijn door overhangende
hjnen met vlaggetjes al onderverdeeld in stukken, zodat makkelijk te bepalen
is welk dee! van een baan is gezwommen. Ook de link met de getallenlijn wordt
via deze context makkelijk gelegd.
Verder komen er in groep 6 afwisselend verschillende deelaspecten van het
breukbegrip ann de orde, zoals het verhoudingsasped. het meetaspect. het ver-

deelaspet en het rekengetal.
De breuk als meetgetal komt ann de orde in de context van lego-torens. Dc
ene toren wordt gemeten ann de hand van de andere. Zo kan de gele toren
deel van de blauwe toren zijn. Daarnaast komt ook het verhoudingsaspect in
dezelfde context ann de orde. Van de 15 steentjes van een toren zijn er 10 wit.
Dit is deel. De breuk als rekengetal komt ann de orde door het bepalen van
een deel van een hoeveelheid.
Van het begin af ann worden alle getallen tot 10 als noemer voor de breuken
gebruikt. Noemers groter dan 10 alleen als de context zich daarvoor leent.
Als modellen voor breuken maken de kinderen gebruik van

• meetkundige figuren (rechthoek, cirkel, driehoek, etc.)
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• de getallenlijn
• de verhoudingstabel
• telbare hoeveelheden

Nat. de breuk als deel van een hoeveelheid (breuk als rekengetal) wordt
regelmatig een bemiddelende grootheid gebruikt om de koppeling met de modellen van een breuk als deel van een eenheid te bewaren. Zo kan de lengte of
de prijs van een hele balk gekoppeld worden aan de delen van de balk.
Verder kornt in groep 6 nog het vergelijken van breuken met verschillende
noemers aan de orde. en wordt uitgelegd hoe de gelijkwaardigheid van breuken
met behuip van de verhoudingstabel kan worden bepaald.
Omdat de nadruk ligt op de begripsvorming van breuken, worden de rneeste
activiteiten in leerkrachtgebonden lessen aangebodcri. Er worden nog geen formele bewerkingen met breuken uitgevoerd. Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen van breuken komt alleen op een informele wijze ann de orde. bijvoorbeeld
bij Iiet aanvullen tot een hele ( + = = 1) maar wordt nog niet in deze
vorm genoteerd of in sommetjes geoefend.

Groep 7
In groep 7 wordt er stPeds gezocht naar contexten waarin de kinderen de breuk
kiinnen benoernen en tegelijkertijd kunnen koppelen aan een modelmatige voorstelling.

In de eerste blokken van groep 7 wordt er, in aansluiting op groep 6, veel
aandacht b('sfted ann de breuk als dee! van een geheel of een hoeveelheid, en
de plants van breukn op de getallenlijn. Ook wordt de naam van de breuk
benadrukt.
In het begin van groep 7 worden het vergelijken van gelijknamige breuken,
het annvullen tot 1, het optellen en het aftrekken van geijknamige breuken
aangeboden.
Ook het vermenigvuldigen van een breuk met een geheel getal komt a! in het
begin van groep 7 ann bod. Ook hier geldt dat de breuken worden aangeboden
in ee (UIlt('Xt die I1(t de kinderen mogeijk maakt een voorstelling ann de breuk
te koppelen.
Dc volgende stap is het vergelijken van ongelijknamige breuken. In blok 4
worden ongelijknamige breuken vergeleken in de context van bezette parkeerplaatsen bij een station. Hebben de kinderen in deze opgaven nog de steun
van het anntal parkeerplantsen als bemiddelende grootheid, op een later moment wordt een meer modelmatige aanpak gevolgd. Voor kinderen die daar
behoefte ann hebben. blijft de benadering met behuip van een 'bemiddelende
grootheid' beschikbaar. De leerkracht bespreekt de keuze voor een grootheid
met de kinderen en stimuleert op die manier de koppeling met het model.
Dc introductie van het rekenen (optellen. aftrekken, verschil bepalen) met
ongeijknaxnige breuken vindt. plants in blok 6. In een later stadium (blok 8)
wordt het optellen van ongelijknamige breuken ondersteund door een context.
Rekenen met ongelijknamige breuken betekent eerst geijknanug maken. Dit is.
met behulp van een verhoudingstabel, a! in groep 6 ann de orde gesteld.
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Naarmat.e de kinderen in de leerstof vorderen. komt meer nadruk te liggen
op modelmatige oplossingen. In groep 7 wordt gekozen voor de dubbele getallenhijii en de strook als ondersteunende modellen en de verhoudingstabel als
rekenmodel. Op een dubbele getallenlijn wordt bijvoorbeeld aan een grootheid
een breukwaarde toegekend. Vervolgens wordt van de relatie met een andere
grootheid gebruik gemaakt. bijvoorbeeld de relatie tijd-afstand: is er in 1 uur
560 kilometer afgelegd. dan is er in uur 280 kilometer afgelegd. Op deze
manier kunnen ook ongelijknamige breuken met elkaar worden vergeleken.
De strook is goed te gebruiken bij het vergelijken van breuken. maar is bij
het rekenen minder handig. Rekenen met de strook betekent bet nauwkeurig
kiezen van een rnaatverdeling die bij beide breuken past.
Om de vaardigheid van de kinderen in een aantal bewerkingen t.e automatiseren. worden opdrachten met eenvoudige breuken aangeboden.
r een goede begripvorming worden het vermenigvuldigen met en bet
delen door een breuk aangeboden in concrete sititaties. Hct vermenigvuldigen
van een breuk met een breuk is verwerkt in de context van bet leggen van
tegelpaden en terrassen die de kinderen uit eerdere leerjaren kennen. Het delen
door een breuk wordt gerepresenteerd in de context van bet uitscbenken van
een fles water in een aantal glazen met een kleinere inboud.

Groep 8
In groep 8 blijft veel aandaclit besteed worden aan bet terugvertalen van de
bewerking naar een context of model. De nadruk ligt op bet optellen, aftrekken
en vergelijken van eenvoudige (sarnengestelde) breuken.

In groep 7 is het optellen en aftrekken van gelijknamige en ongelijknamige breuken uitvoerig aan de orde gewcest. Ook bet hiermee samenbangende
gelijknamig maken en vereenvoudigen hebben veel a.andacht gekregen. Het betreft bier voornamelijk het optellen en vergelijken van breuken kleiner dan 1. In
groep 8 wordt dit optellen. aftrekken en vergelijken berbaald, eerst in contexten.
daarna kaal. Nu worden ook samengestelde breuken gebruikt.
Allerlei oplossingsmethoden. zoals het gebruik van een verboudingstabel of
een bemiddelende grootheid (handig aantal stukjes waarin een reep verdeeld is)
worden berhaald. Ook komt het ondersteunend gebruik van de strook nog eens
ann de orde.
\Vat betreft het vermenigvuldigen en delen ligt de nadruk in Pluspunt ook
op begripsvorming en eenvoudige bewerkingen. Het vermenigvuldigen van een
breuk met een heel getal wordt benaderd vanuit bet berhaald optehlen: 3 x is
+ + . Dit kornt in contexten regelmatig voor via bet werken met recepten

(voor 3 porties 3 x liter nodig). De verhoudingstabel biedt bierbij ondersteuning. Daarnaast worden deze vermenigvuldigingen ook als breukentafeLs
2 * . etc.) Kinderen kunnen hierbij gebruik maken van
aangeboden. (1 *

sprongen op de getallenlijn. Hieraan gekoppeld wordt aandacht besteed ann bet
helen eruit halen.
Het vermenigvuldigen van breuken in opdracbten als * wordt gezien als
deel van reep. Binnen de context van
een 'deel van een deeF situatie:
repen cbocola met een verscbillend aantal stukjes verkennen de kinderen hoe ze
eenvoudig een deel van een deel nemen. Het aantal stukjes van de reep biedt
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hiervoor steun. Door zeif een passend aantal stukjes te kiezen berekenen ze orn
hoeveel st.iikjes het gaat en benoemen ze dit opnieuw als dee! van de reep. Dit
is cen bewerking die bij de breuk a!s operator en bij Iwt optellen en aftrekken
ook veel aan de or(le is geweest. Het gaat er hier voora! om dat kinderen via
zoeken tot de (onstatering komen dat een vecivoud van de gebruikte noemers
handig gebruikt. kan wordeii oni hct probleem op te lossen. Dc regel: 'teller

x teller en noemer x noemer wordt nict expikict aangeboden maar kindereri
kunnen hem we! zeif ontdekken. Hct rechthoekmode! wordt als ondersteunend
mode! gebruikt.

Het de!en met breuken wordt in de eerste heift van groep 8 beperkt tot
eenvoudige delingen van een geheel getal door ecn breuk, met als uitkoiiist een
en van een breuk door een geheel geta!. Is er in groep 7 a!
heel geta! (vb 15 :
een aanzct gegeven tot het de!en van een heel geta! door een breuk. in groep 8
wordt dit nog eens binnen eeii context herhaa!d en vervolgens wordt dit opgevat
a!s ecu vorm van handig rekenen.
Vanaf blok 3 wordt deze aanpak voortgezet op een formeler en abstracter
niveau. Pluspunt beschouwt hct rekenen met breuken in blok 3 a!s afgerond.
Dc opbouw van de leerstof bereikt in dit blok hct minimum onderwijsdoe!. In
verdere b!okken vindt verdere verdieping en abstrahering plants. Daarnaast
worden de vo!gende onderdelen. vanuit een context, aangeboden:

• het vermenigvu!digen van een breuk met een samengestelde breuk. Dit
wordt gedaan vanuit een context en met behuip van de verdee!regel.
• net vermenigvuldigen van een samengestelde breuk met een samengestelde breuk. Ook opgaven als 2- * 3 worden voornanielijk met behulp van
de verdeelrege! opge!ost.

• het delen van een heel geta! door een breuk en andersom.
Er wordt tenslotte ook vee! aandacht bcst(ed ann de relatie tussen breukeri
en andere !eerstofdomeinen. Het belang van breuken komt bijvoorbeeld naar
voren in de relatie met procenten. Percentages berekenen door middel van een
omzetting naar een breuk en omgekeerd maakt het rekenen eenvoudiger. Aan
de relatic tussen breuken en kommagetallen wordt expliciet aandacht besteed.
Dit gebeurt voornamelijk in de context van meten, waarbij een maatbeker als
ondersteuning wordt gebruikt. Bij inhouden worden immers zowel breuken als
kornmagctallen als aanduidingen gebruikt. Indirect wordt hiermee de getallenlijn als model gebruikt. Via dc begrippen dl. cl. en ml. wordt een koppeling
gemaakt met tienden, honderdsten en duizendsten. De kindereri moeten de
meest voorkomende breuken kunnen omzetten in decima!e breuken en omgekeerd; ze kunnen daarbij gebruik maken van de verhoudingstabel. Bij !astige
breuken mogen ze hiervoor gebruik maken van de rekenmachine.

5.2.3

Het gebruik van modellen in PLuspnnt

In de groepen 5 en 6 is een aanta! modellen van breuken aangeleerd. Deze
mode!len worden gebruikt als houvast bij de optelsommen en als midde! om de
materie inzichtelijk te maken. Het gaat daarbij om de volgende modellen:
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1

• de strook
• de vvrhoudingstabel
• dv getallenlijn

• de dubbele getallenlijn
• ('P11 berniddelende grootheid

De strook
De strook is een manier om breuken te visualisereri. Het verdient de voorkeur
boven bijvoorbeeld vvii cirkel. omdat een strook op eenvoudige wijze in elk willekeurig aantal stukken te verdelen is, en gekleurde delen van stroken makkelijker

Zijfl tV vergelijken. Dy strook is in de groepen 5 en 6 veelvuldig aan de orde
gekomen iii opgaven als: kleur dee!, of welk dee! van de strook is gekleurd.
De strook is een handig hulpmiddvl bij hvt vergelijken van breuken, en bij het
optellen en aftrekken van gelijknamige breuken onder de 1. Zodra sommen
een uitkonist boven de 1 hebben, is het gebruik van stroken lastiger. omdat er
meerdere stroken nodig zijn. In dit geval is het gebruik van een getallenlijn
waarschijnlijk handiger.

De verhoudingstabel
De vvrhoudingstabel wordt nict. alleen voor het onderdeel breuken, maar ook
voor bet onderdvel verhoudingen gebruikt. in Pluspunt. Het is niet zozeer een
model van het breuk-concept, maar meer een rekenmodel. Een verhoudingstabe! best.aat uit twee rijdn. waarin een verhouding staat geschreven, bijvoorbeeld
2
3. In een verhoudingstabel is deze verhouding uit te breiden naar equivalente verhoudingen. 2 3 is gelijk aan 4 6. etc. Uiteraard kan dit ook de
andere kant op. Er worden sommen gevraagd als wat de verhouding is tussen
het aarital jongen en meisjes op de zwemc!ub als 6 van de 18 leden een meisje
is. In dit geval wordt 6: 12 ingevuld in de verhoudingstabel en verkleind naar
3: 6 en 1: 2. Voor breuken is de verhoudingstabel een handig rekenmiddel bij
het zoeken naar gelijknamige breuken.
:

:

:

De getallenlijn
Ook bet. plaatsen van breuken op de getailenlijn en het benoemen van een plek
op de getallenlijn zijn in de groepen 5 en 6 veelvuldig aan de orde gekomen.
Ook in groep 7 wordt hier nog mee geoefend. De getallenlijn is een handige
manier om kinderen inzicht tv geveri in de breuk als rationeel getal. Ze kennen
de getallenlijn al als representatie voor natuurlijke getallen, en door breuken
ook op dv getallenlijn te representeren wordt ook hun plaats en verhouding ten
opzichte van de natuurlijke getallen duidelijk. Dat kinderen dit inzicht. krijgen
is ook één van de kerndoelen van het breukenonderwijs.
Dc getallenlijn kan in bijna alle gevallen gebruikt worden als hulpiniddel. Zo
kan het worden gebruikt bij het aanvullen tot 1. De getallenlijn moet daarvoor
in handige stukken worden opgedeeld, en de gevraagde breuk moet op de lijn
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worden aangegeven. Daarna kan worden geteld hoeveel stukken de breuk nog
van 1 verwijderd is. In dit geval werkt de getallenhijn als hulpmiddel in fvite
hetzelfde als de strook. Ook hierbij gaat het om het opdelen in stukken, en livt
tvllen van de stukken die nog nodig zijn om tot 1 t(' kornen.
Dc getallenlijn kari ook voor het optellen en aftrekken van gelijknamige
breuken yen handig hulpmiddel zijn. Ook hierbij is het gebruik erg vergelijkbaar
aan dat van de strook, met als bijkomend voordeel dat ook als de som van de
breuken boven de 1 koint. de getallenlijn eenvoudig tv gebruiken is. Deze liocft
immers niet op te houden bij 1. maar kan uitgebrvid worden. Voor sommen
boven de 1 zal de getallenlijn dan ook handiger zijn dan de strook als model.
Ook voor bet vergelijken van breuken kan de getallenlijn. wederom net als de
strook. een handig hulprniddel zijn. Dit kan door de twee te vergelijken breuken
in te tekenen op dezelfde lijn. Hierdoor wordt zichtbaar welke breuk groter is.
Ook kan het. ineer analoog aan hvt gebruik van de strook, zichtbaar worden
gemaakt. door op de twee verschillende. onder elkaar gezette getallenlijnen de
gevraagde breuken ann tv geven. Dit is wellicht makkelijker. omdat dan niet
op een lijn twee verschillende onderverdelingen hoeven worden gemaakt.
Gelijknamig maken van breuken is ook te verhelderen met een getallenlijn.
hoewel bet niet altijd een makkelijke manier is om breuken gelijknamig te maken. \Vel kan op een getallenlijn worden aangvtoond dat en even groot zijn,
anngezien ze op dezelfde pick op de getallenhijn staan. Dit geldt uitvraard ook
weer voor (le strook.

De dubbele getallenlijn
Naast de getailenlijn bestaat ook nog de dubbele getallenlijn. Dit is een soort
tussenvorm tussen een abstracte representatie van breuken op yen getallenlijn,
eli een koppeling van een breuk ann een grootheid. Op de dubbele getallenlijn
staan zowel de breukwaarden als de natuuriijke getallen vermeld. Zo kan yen
lijn bijvoorbeeld van 0 tot 1 lopen en van 1 tot 4K Op een derde staan zowel
de waarden als 16.

De bemiddelende grootheid
Een bemiddelende grootheid is een handig getal waarmee het rekenen met breu-

ken kan worden getransformeerd naar het rekenen met gehele getallen. In de
Proeve werd zo'n bemiddelende grootheid bijvoorbeeld gebruikt in de vorm van
een handig aantal stukjes chocola waaruit een reep bestaat. In Plusptrnt kan er
soms door de kinderen zeif een handige hoeveelheid worden gezocht. en wordt
deze soms a! meegegeven. In plants van stukjes van een chocoladereep wordt
yr in Pluspunt daarbij vaak gebruik gemaakt van andere handige ondermaten,
zoals kratten waarin 24 flesjes passen. of eierdozen met een onderverdeling van
12. Opvallend is dat in Pluspunt het gebruik van een bemiddelende grootheid
in het begin van groep 7 niet meer gestimuleerd, en zelfs ontmoedigd wordt, terwijl er ann het eind van groep 7 een heleboel sommen worden gegeven waarbij
yen bemiddelende grootheid wordt meegegeven.
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5.2.4

Het optellen van breuken in Pluspunt

Naar annleiding van bovengenoemd overzicht, en na uitvoerige bestudering van
de lesboeken eu handleiding ben ik tot de volgende analyse gekomen van de
leermethode voor Iiet optellen van breuken zoals die wordt gevonden in de
met hode Pluspunt:

Er zijn in Pluspunt 4 stadia te onderscheiden waarin het optellen en aftrekken van breuken wordt geleerd. De vaardigheden worden ruwweg in deze
volgorde aangeleerd, maar daarbij vindt een heleboel overlap plaats. Nieuwe
vaardigheden worden aangeleerd terwiji oude vaardigheden nog herhaald worden om deze te automatiseren. Omdat elke fase zijn eigen soort somrneii en
eigen oplossingsmethoden heeft, zal ik ze apart bespreken. 1k zal hierbij het
aftrekkeii van breuken zoveel mogelijk buiten beschouwing laten, aangezien 1k
dit niet heb gemodelleerd.
De stadia waarin het optellen van breuken is onder te verdelen zijn:
• aanvullen tot

1

• optellen van gelijknamige breuken
• ongelijknarnige breuken vergelijken

• optellen van ongelijknamige breuken

Het aanvullen van breuken tot 1
Het optellen van breuken begint in groep 6, met liet aanvullen van breuken tot
1. Het aanvullen van breuken to 1 is een op zich eenvoudige bewerking, die in
feite een verkapte vorm van aftrekken is. Het aanvullen van 4 tot 1 is in feite
het aftrekken van 4 van 1. Eeri strook kan hierbij dienst doen als ondersteunend
model. Hierdoor wordt de breuk zichtbaar gemaakt. en is bet aanvullen tot 1 in
feite een kwestie van het tellen van hokjes geworden. De getallenlijn functioneert
eigenlijk op dezelfde wijze. Er wordt een handige onderverdeling aangegevdn.
bijvoorbeeld in drieen, er wordt aangegeven waar je je op de getallenlijn bevindt,
en door te kijken en te tellen kun je het antwoord eenvoudig vinden. Ook een
dubbele getallenhjn met bemiddelende grootheid kan worden gebruikt. Dit
is een tussenvorm voor het gebruiken van een bemiddelende grootheid en het
gebruiken van een get allenlijn. Via een bemiddelende grootheid zet je de breuk
om naar een geheel getal, bepaal je hoeveel 4 van deze hoeveelheid is en trek
je dit van de totale hoeveelheid af. Het gevonden getal zet je vervolgens weer
om in een breuk. Dit is nogal een omslachtige methode, en wordt dan ook
nauwelijks gebruikt.

Optellen van gelijknamige breuken
Het optellen van gelijknamige breuken is de eenvoudigste vorm van optellen van

breuken. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de getallenlijn, de dubbele
getallenlijn. de strook of een handige grootheid. Voor de strook en de getallenlijn geldt weer dat er een handige onderverdeling moet worden gevonden. de
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eerste breuk in de strook of op de lijn wordt getekend, en de tweede breuk er bij
komt. Ht antwoord is door tellen of kijken weer te vinden. Bij de getallenlijn
geldt wel (lat deze handiger is bij sornrnen waarbij de uitkomst boven 1 ligt. Via
een handige grootheid zet je breuken om in gehele getallen, tel je dew op, en
reken je het antwoord vervolgens om naar een breuk. De dubbele getallenlijn
is een tussenvorm.

Ongelijknamige breuken vergelijken
Voordat er vervolgens ongelijknamige breuken worden opgeteld, leren kinderen
eerst om ongelijknamige breuken te vergelijken. Dit kan als een inleiding op
het optellen van ongelijknamige breuken worden gezien. Bij de introductie van
I1('t vergelijken van ongelijknamige breuken wordt gebruik gemaakt van verhoudingstabellen. Met deze tabellen worden de breuken gelijknamig gemaakt.
waarna ze makkelijk t vergelijken zijn. Deze vaardigheid is ook nodig voor het
kunnen optellen van ongelijknamige breuken. Vaak wordt een vergelijkingssom

dan ook gevolgd door een aftreksom. \Vat is groter.

of .

en

wat is het

verschil?
Maar voor het vergelijken van breuken is het niet noodzakelijk ze gelijknamig

maken. Het is ook mogelijk om beide breuken in te kleuren in een strook en
te vergelijken welke strook het meest gekleurd is. Of ze beide op een getallenlijn
te zetten en te kijken welke het dichtst bij 1 staat. En uiteraard is het ook bij
het vergelijken van breuken mogelijk gebruik te maken van een bemiddelende
grootheid.

Optellen van ongelijknamige breuken
Als breuken gelijknamig kunnen worden gemaakt, kunnen ook ongelijknamige breuken worden opgeteld. Dit gaat dan equivalent ann het optellen van
gelijknamige breuken. Voor het gelijknamig maken van breuken wordt de verhoudingstabel gebruikt. Ook is het mogelijk om twee ongelijknamige breuken
op te tellen via een bemiddelende grootheid. Deze moet dan wel handig gekozen
worden. zodat beide breuken er rnakkelijk in kunnen worden oiiigezet. In veel
gevallen wordt in Pluspunt dew bemiddelende grootheid al meegegeven. Een
andere mogelijkheid om twee ongelijknamige breuken op te tellen is door een
strook of getallenlijn met handige onderverdeling te gebruiken. De strook of de
lijn wordt hierbij zo verdeeld dat beide breuken er in te tekenen zijn.

5.2.5

Sommen en modellen

Hieronder geef ik een kort overzicht van de verschillende soorten sommen met
de te gebruiken modellen:

1. aanvullen tot 1

a. de strook
b. de getallenlijn
c. de dubbele getallenlijn
d. een bemiddelende grootheid
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1

2. optellen (!fl aftrekken van gelijknamige breuken

a. de strook
b. de getallenlijn (voorkeur voor sommen boven 1)
c. de dubbele getallenlijn
d. een bemiddelende grootheid
3. ongelijknamige breuken vergelijken

a. de strook
b. de getallenhjn
c. de dubbele getallenlijn
d. een bemiddelende grootheid
e. de verhoudingstabel
4. optellen van ongelijknamige breuken

a. de verhoudingstabel in combinatie met get allenhjn of strook.
b. ('en strook rxiet handige onderverdeling
c. een getallen!ijn met handige onderverdeling
d. een bemiddelende grootheid

5.3

De

Proeve en Pluspunt naast elkaar

gelegd

Uit de beschrijvingen van de didatiek ten aanzien van het optellen en vergelijken van breuken blijkt dat er zeker we! verschi!!en bestaan tussen de oplossingsmethode zoals beschreven in de Proeve, en die in Pluspunt.
In zijn a!gemeenheid gesproken komen we vee! ideeën aangaande de breukendidactiek die we in de Proe'e vinden ook in Pluspunt tegen. Breuken worden
geIntroduceerd via eer!ijk de!en en meetactiviteiten, breuken worden in bet begin benoemd genoteerd. er wordt begonnen met starnbreuken en later pas met
breuken met een teller groter dan 1, etc. Maar ten aanzien van het vergelijken
en het optellen van breuken blijken de !ijiien noga! uit elkaar te !open.
Het belangrijkste verschil is dat in de Proeve alle soorten sominen met behuip van een strook of een p!ak worden opgelost. De dubbe!schalige getal!en!ijn
wordt nog heel af en toe gebruikt, maar de verhoudingstabel komt in de Proen
niet voor. Een bemidde!ende hoevee!heid wordt in de Proeve wel gebruikt, binnen de context van choco!aderepen, in de vorm van het aanta! b!okjes waaruit
een reep bestaat.
Aan de ene kant is deze consistentie we!!icht bevorderlijk voor de prestaties

van de kindereii. Er is minder kans dat er twijfe! ontstaat welke methode er
gebriukt meet worden om een som op te lossen. Aan de andere kant vind ik
het een beetje in tegenspraak met én van de a!gemene beginselen van realistisch rekenonderwijs: dat het kind een verscheidenheid aan op!ossingsmethoden
aangeboden krijgt, daaruit zelf kan kiezen welk mode! hij gebruikt, en dat een
kind inzicht. krijgt in die vee!heid van oplossingsmethoden en ziet dat het bij
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allemaal om aspecten van hetzelfde begrip gaat. Dat Pluspunt deze verscheidenheid aan oplossingsmethoden wel heeft gecreeerd duidt er volgens mij op
dat de schrijvers zich goed hebben verdiept in de literatuur.
De opbouw die we bij de Proeve vinden in de mate van abstractie bij het rekenen met breuken. waarbij van indirect rekenen via semi-direct rekenen wordt
overgestapt naar direct rekenen is in Pluspunt niet in die vorm terug te vinden.
Voor Iwt optellen van gelijknamige breuken wordt in Pluspunt eigenlijk vanaf
I1Pt begin uitsluitend gewerkt met de getallenlijn en de strook. Het optellen
van ongelijknamige breuken wordt geIntroduceerd met behuip van een verhoudingstabel. De kinderen kunnen een bemiddelende grootheid we! gebruiken.
Dit hebben i.e in groep 6 geleerd. Maar in het begin van groep 7 wordt 1it
gebruik van een grootheid in de handleiding vaak afgeraden. Het is bestemd
voor de zwakkere leerlingen. die nog geen gebruik kunnen maken van abstractere modellen als de strook en de getallenhijn. Later in Iiet jaar, als in de Proeve
geprobeerd wordt weer van de bemiddelende grootheid af ft komen, wordt deze
in Pluspunt ineens weer geIntroduceerd, en wordt er uitgebreid mee gerekend.
Ook de wikkelnaam of schuilnaam, waarmee in de Proeve een link wordt
gelegd tussen de breuk als deel van een hoeveelheid en de breuk als dee! van een
geheel, en die een grote ro! speelt bij het gelijknamig maken komt in Pluspunt
nauwelijks terug. Het komt er we! in voor, maar zo beperkt dat het nauwelijks
opvalt.
Er zijn dus we! degelijk verschillen tussen de onderwijsmethode van de Proe-

'e en die van Pluspunt. 1k vind echter niet dat we op grond hiervan kunnen
beweren dat er in Pluspunt een slechte iiiterpretatie van rea!istisch breukenonderwijs ten aanzien van verge!ijken en opte!!en is gegeven. 1k denk namelijk
dat ook de Proeve zich nog niet heeft bewezen als blauwdruk voor een perfecte
implementatie van realistisch breukenonderwijs. A!!e moderne rekenmethodes
die in 1997 in de om!oop wareii. zijn uitgekomen voordat de Proeve verscheen.

Inmiddels is er een nieuwe druk verschenen van De Were!d in Getallen. en
ook de delen voor groep 7 en 8 van de nieuwe editie van Pluspunt zijn in 2002
verschenen. Iii deze edities hebben de auteurs van deze methoden wel rekening
kunnen houden met dee! 3A van de Proeve. Als ze dat hebben gedaan, en áls
scholen ook daadwerkelijk de nieuwe editie gaan kopen (de komst van de euro
vergroot die kans aanzienlijk, a.angezien daarmee elke rekenmethode verouderd
is) zul!en we we!licht bij de volgende periodieke peiling kunnen zien wat het
resultaat van die eventuele aanpassingen in didactiek zouden zijn. Voora!snog
wilde ik het erbij !aten dat de interpretaties verschil!en.

5.4

De praktijk: een test met kinderen

Om enigszins een idee te krijgen van de manier waarop kinderen die vo!gens
Pluspunt les hebben gekregen nu in de praktijk rekenen met breuken, heb ik
een test afgenomen onder de groepen 7 en 8 van c.b.s. "de Loopplank" te
Blijham. 1k heb deze test afgenomen in september 2002, dus aan het begin
van het schooljaar. Dit wi! zeggen dat de kinderen van groep 7 ann bet begin
stonden van bet jaar dat ik wi!de modelleren, en dat de kinderen van groep
8 alle stof die ik wi!de mode!!eren net hadden gehad. 1k heb beide groepen
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dezelfde somrnen gegeven, me daarbij realiserend dat een groot deel van
sommen nog te moeilijk zou zijn voor de kinderen van groep 7, aangezien ze
een aantal sommen gewoon nog niet gehad hadden.
Dit is e(Ilter zeker geen nadeel. Omdat ik de kinderen heb gevraagd toni
een antwoord te verzinnen op sommen die te moeilijk zijn. heb ik een 11d
kunnen krijgen van do intuItieve oplossingsmethoden die de kinderen voor de
te moeilijke sommen hadden aan liet begin van groep 7. Aan de resultateri vii
groep zou ik kunnen zien wat het niveau ann liet einde van groep 7 ongever
is. en van welke oplossingsmethoden ze gebruik maken voor liet beantwoorden
van de sommen.

5.4.1

Het experiment

Do toets word gegeven in drie delen. In elk dee! werd eon aanta! sommen van
de te modelleren typen gevraagd. ni. aanvullen van breuken tot 1, optell ii
gelijknamige breuken. optellen van ongelijknamige breuken en het vergehjken
van breuken. Het totale aantal sommen was 44.
Er deden 22 kinderen mee ann detest, waarvan 13 in groep 7 en 9 in grup
Twee van de leerlingen in groep 8 zijn zwakbegaafd. Het streven voor doze
kinderen is orn ann hot eind van groep 8 op bet niveau van groep 6 te /iIHI1.
1k heb de resultaten van deze kinderen dan ook flint meegerekend.
In het eerste dee! van de toets werden de sommen formeel gevraagd. Alle soorten optelsornrnen werden door elkaar gevraagd, de verg1ijkiiiniiiiiiii
apart. De kinderen werd gevraagd bij elk antwoord uit te leggen hoe ze op hun
antwoord zijn gekomen.
Do kinderen uit groep 7 hadden nog nooit ongelijknainige breuken opget1l.
Hen werd gevraagd toch to proberen eon antwoord te geven op deze sommeri
In hot eerste deel van do toets zijn do sommen bewust formeel gegeven, t ii l r
hints welk model zo zouden kurmen gebruiken. We! is gezegd dat de kinderrii
hun antwoord mochten verk!aren met behuip van een tekening of een model.
Bedooling was te kijken in hoeverre de kinderen ult zichze!f geneigd zijn de
modellen te gebruiken.

.

In het tweede dee! van de toets werden wederom ale soorten sommen vraagd, maar nu in blokjes van dezelfde soort som. Ook bij deze sommen vnl

de kinderen gevraagd hun antwoorden te verk!aren. Bij elke som was door mi(1do! van een p!aatje uitgelegd hoe ze de som zouden kunnen oplossen. Het p!aatje
was a!tijd te gebruiken bij bet vinden van de oplossing voor de eerste som. Do
bedoeling hiervan was tweeledig. Ten eerste wilde ik kijken of kinderen ii i i
gebruik maken van mode!!en voor hun oplossing als er expliciet op de model! ii
gewezen wordt. Ten tweede vroeg ik mij af of kinderen die in hot eerste dee! vii

de toets sommen fout beantwoordden omdat ze niet (meer) wisten hoe ze (lit
type som moeten op!ossen, hetze!fde type som in het tweede deel good zoudeit
beantwoorden omdat hen eon oplossingsmethode word aangereikt.
In hot derde dee! tens!otte werd eon aantal sommeri uit de eerste toets letter!ijk herhaa!d. Bij deze toets hoefden de kinderen niet moor uit te leggen hoe
ze ann hun antwoord kwamen. Met doze toets wilde ik twee dingen contro!ereii.
Ten eerste of fouten die kinderen maken consequent zijn. In dat geva! maken
ze in dee! drie van do toets waarschijnlijk dezelfde fouteri als in dee! één Tii
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tweede vroeg ik me af of de kinderen. flu ze in deel twee van de tuts een aantal
oplossingsmethoden aangereikt hadden gekregen, hiervan ook gebruik zouden
maken voor het oplossen van de sommen in dee! drie. Met andere woorden:
maken ze gebruik van modellen als ze kortgeleden nog een voorbeeld hebben
go/ion van een oplossingsmethoden door middel van eon model.
Hoewel hot aantal sommen dat 1k kon vragen vrij beperkt was heb 1k toch
geprobeerd sommen van verschillende moeilijkheidsgraad in de t )ets to leggen.
Bij het optellen van ongelijknaniige breuken zijn makkelijk to vergelijken somon veel complexere
en
jets moeilijkere sommen zoals
iiien. zoals en
somiiion. zoals en gevraagd.
De verwacliting was dat kindereri halven en kwarten waarschijnlijk makkelijker kunnen optellen dan derden en vierden, omdat bij deze breuken de kans
vrij groot is dat ze weten dat gelijk is aan . Dit hebben ze geregeld gezien
in sommen die ze in groep 5 en 6 gemaakt hebben. Ook voor derden en zesden zou dit kunnen gelden, hoewel dit aiweer een stapjo verder is. Kwarten en
halven komen in het dagelijks leven vrij vee! voor (bijvoorbeold halve uren en
kwartieren). voor zesden en dorden geldt dit niet. Het optellen van derden en
vierden heeft uiteraard meer voeten in aarde, aangezien do kans dat kinderen
vrij klein is.
uit hun hoofd weten dat gelijk is aan
Ook bij het vergelijken van twee breuken heb 1k dit onderscheid in moeilijkheid proboron ann te brengen. In toets 1 was de opdeling als volgt: 1 som
Twee sornwaarin gelijknainige breuken vergeleken moostoli worden ( en
men wa.arin relatief makkelijk to vergelijken breuken vergeleken moesten worden
on
en en ), en twee sommen waarbij de breuken niot zo makkelijk te
vergelijken waren ( en en en ). Bij de laatste twee sominen geldt dat de
('orsto een toch woor een stuk makkelijker is dan de tweede, omdat voor vergelijkon met je eigenlijk alleen maar hoeft kunnen afleiden of (ho andere breuk
meer of minder dan de heift is. Dc laatste som was erg moeilijk, omdat deze
twee breuken heel dicht bij elkaar lagen. Eigenlijk was de som afleen goed op
te losson als je de breuken golijknaniig maakt, of heel nauwkeurig intekent in
een strook.

,

).

(

5.4.2

Verwachte resultaten

De verwachtingen waren dat de kinderen in de eerste toets nicer fouten zullen
maken dan in do tweede, en dat van dozolfde sommen in toets 1 en 3 meer
sommen goed zouden worden gemaakt in toots 3. Dit omdat de kinderen in
toets 2 expliciet worden gewezen op een oplossingsmethode waarmee ze het
goede antwoord kunnen vinden. De verwachting is dat ze na het zien van
oplossingsmethoden in toets 2 ook moor gebruik van deze methoden zullen
maken in tOCtS 3.

Verder is de verwachting dat groep 8 het significant boter zal doen dan
groep 7, aangezien ze een jaar langer breukenonderwijs hebben genoten. Verder
hebben de kinderen in groep 7 nog nooit ongelijknamige breuken opgeteld. De

verwachting is dan ook dat ze hierin veel fouten zullen maken. Interessant is
om to zien of zo na het zien van een oplossingsmethode waarrnee ze, zij hot niet
in deze context, we! bekend zijn in staat zullen zijn de onbekende sommen we!
goed te beantwoorden.
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1

De kinderen is gevraagd om bij het optellen van ongelijknamige breuken
turli een antwoord fe verzinnen. Hierdoor kan de intuItieve strategie voor Iiet
oplossen van dit soort sommen duidelijk worden. Het is aannemelijk dat later
kinderen ook van deze strategie gebruik zullen maken als ze niet meer weten hoe
ze eeii bepaalde som moeten oplossen. De verwachting is dat ze voor liet. optellen
van breuken beide tellers en beide noemers zullen optellen. (N-distractie)
Voor het vergelijken van ongelijknamige breuken is een verwachte fout dat

er naar de grootte van de noemers wordt gekeken voor bet bepalen van liet.
antwoord. De kans is groot dat als groter dan wordt beschouwd omdat
de kinderen weten dat bij natuurlijke getallen een 6 groter is dan een 3 (Ndistractie)

5.4.3

Resultaten

Gebruik van modellen
Een heel opvallend en onverwacht resu1tat van de test was dat de kinderen
nauwelijks gebruik hebben gemaakt van modellen. Slechts in uitzonderingsgevallen werd een model gebruikt om tot een oplossing te komen. Als er een model
werd gebruikt werd liet meer als een motivatie van het antwoord gebruikt dan
als hulpmiddel bij het rekenen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit figuur 5.1. één van
de weinige voorbeelden van bet gebruik van een strook bij het aanvullen tot 1
en het optellen van gelijknamige breuken. Bij de volgende sommen laat deze
jongen de strook achterwege. geeft hij gewoon het antwoord, en verwijst hij
naar de ('erste twee sommen. Dit suggereert dat hij de strook alleen tekent om
de leraar te laten zien dat hij snapt wat hij doet.

1

2.+=!Oj
3.

+ =1

I

...

I J1
I

L'1PA4J#

Figuur 5.1: Een voorbeeld van het gebruik van een strook voor bet aanvullen

van breuken tot 1 en bet optellen van gelijknamige breuken
Ook als bet model boven de sonunen werd aangeboden bleven kinderen bun
eigen oplossingsstrategie gebruiken. Dit kan versehillende oorzaken hebben:

• Er is in de tweede toets niet genoeg nadruk gelegd op de modellen. Misschien had er in plaats van een plaatje wa.armee bet antwoord op de eerste
som gevonden kan worden een hele som uitgewerkt moeten worden met
behulp van liet model. Daarna zou er uitdrukkelijk gezegd moeten worden
dat de rest van de sommen net zo gedaan zou moeten worden.
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• De modellen zijn in groep S en 6 niet goed aangeleerd. Daarom is het
voor de kinderen flu met makkelijk om ermee te werken. Als de basis niet
goed wordt gelegd. is de kans dat het gebruik van modellen in groep 7 en
8 niet slaagt vrij groot.

• De docente heeft nioeite met de realistische benadering van het breukenonderwijs. en weet het gebruik van de modellen niet goed uit fe leggen.
Daardoor is ze te snel (ivergestapt op de traditionele manier van lesgeven.
• Kinderen vinden het inderdaad niet prettig om met de modellen te werken.

Na ecu gesprek met de betreffende docent bleek dat zij de modellen we!
ann de kinderen had aangeboden bij het aan!eren van breuken. Volgens haar
b!eken ze ('(liter niet aan te slaan. De kinderen vonden het niet prettig ermee
fe werken. Uiteindelijk heeft ze ook de forme!e regels uitge!egd ann de kinderen
en b!eek dat ze hier veel liever mee werkten.
De wijze waarop de modellen in de groepen 5 en 6 zijn aangeleerd is helaas

niet te achterha!en. De docente van groep 5 en 6 had namelijk net de zomervakantie voorafgaande aan mijn onderzoek elders ecn nieuwe baan gevonden en
kon diis iliet meer meewerken ann het onderzoek.
De docente van groep 7 en ? beweerde goed haar best te hebben gedaan het
gebruik van de modellen uit te leggen en te stimuleren. en dat zal ze ook zeker
gedaan hebben. Toch blijft er ook dan de kans bestaan dat ze te veel gewend is
ann de traditione!e manier van lesgeven om de rea!istische methode op de jitiste
manier te gebruiken.
Zij gebruikt overigens wel visuele hulpmiddelen om kinderen duidelijk te
maken waarom (lingen fout zijn, zoals een breukcirkeL waar je allerlei verschillende 'delen' ann kunt hangen, en waarop je dus het verschi! tussen bijvoorbee!d
en kunt laten zien door de verschil!ende parten over elkaar te leggen.
Ook de moge!ijkheid dat kinderen liet niet prettig vinden om met model!en
te werken kan ik niet controleren. 1k heb geen onderzoeken kunnen vinden die
dit bevestigen.

Gemaakte fouten
Doordat de kinderen geen gebruik maakten van de aangereikte modellen en vasthielden ann de strategie die ze bij toets 1 gebruikt hebben, is er geen terug!oop
in het aantal foiiten te zien. De fouten die gemaakt worden worden consequent
gemaakt. Er vind geen oms!ag in strategie p!aats nadat de op!ossingsmethoden
aangeboden zijn.

\Vat verder opvalt is dat het aanvu!!en tot 1 en het opte!len van gelijknamige breuken bij bijna iedereen goed gaat (zie tabel 5.1 en 5.2). De kinderen
beheersen deze somrnen bijna al!emaal.
Bij bet optel!en van ongelijknamige breuken worden, zoals verwacht, met
name door de kinderen in groep 7 veel fouten gemaakt (zie 5.3)

Bij de fouten die gemaakt zijn is de foute strategie die gebruikt is om tot
het antwoord te komen duidelijk te onderscheiden. Zo zijn er kinderen die beide

tellers en beide noemers bij elkaar opte!len. Ook zijn er kinderen die we! de
beide tellers bij elkaar optellen, maar niet de noemers. In plants daarvan kiezen
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Tabel 5.1: percentages goede antwoorden voor bet aanvullen van breuken tot 1
groep 7
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Tabel 5.2: )r(eI1tages goede antwoorden voor het optellen van gelijknamige
breuken

ze gewoon 1 van beide noemers. Deze kinderen tellen de breuken niet analoog
aan natuurlijke getallen op, rnaar analoog aan gelijknamige breuken. Ze weten
blijkbaar dat bij het optellen van twee gelijknarnige breuken alleen de tellers
opgeteld hoeven worden. De noemers blijven hetzelfde. Analoog hieraan tellen
ze ook bij ongelijknamige breuken alleen de tellers op. De noemer zou hetzelfde
moeten blijven, maar ze hebben in dit geval twee verschillende noemers. Omdat
lA' 111(1 weten wat ze iiiet die verschillende noemers moeten doen kiezen ze ('r
maar eentje ut. Misschien speelt ook nog mee dat ze wel weten dat ze ze in elk
geval niet moeten optellen. Dit hebben ze ook bij het optellen van gelijknamige
breuken geleerd.
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Tabel 5.3: percentages goede antwoorden voor het optellen van ongelijknamige
breuken

Dat dit soort kennis niet altijd tot consequente strategieen leidt, blijkt uit
het werk van Sandrik uit groep 7 (zie figuur 5.2 en 5.3 ). Hij verklaart bij
het optellen van gelijknamige breuken dat je de noemers nooit op mag tellen,
en vermeld twee sommen later. bij het optellen van ongelijknamige breuken
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doodleuk dat hij z we! opte!t.

Figuur 5.2: Een goede stratgi voor het optellen van gelijknamige breuken

, aL1'

Figiiiir 5.3:

en

een foute strategie voor het optellen van onge!ijknamige breuken

\Vel is het opvallend dat een aantal kinderen uit groep 7 sommige van de
makkelijkere sommen met ongelijknamige breuken we! goed op!ost. Van de
twaalf kinderen iiit groep 7 hebben vier het goede antwoord gevonden op de
som + -. Zij wistn allemaal dat gelijk is ann en konden vervolgens de
som oplossen. Twee van hen wisten ook het goede antwoord te vinden op +
via = en = . Ook wisten tw' kinderen het antwoord op + te vinden
doordat ze wisten dat gelijk is ann
Bij het vergelijken van breuken zijn ook duidelijk strategieën te onderscheiden die een fout antwoord opleverden. Deze strategieen zijn:

is groter dan .

• N-distra(tie : 6 is groter dan 3. dus

• Vergelijken hoeveel stukken er nog bij moeten om 1 te maken, zonder

is groter dan .
rekening te houden met de grootte van die stukken.
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Tabel 5.4: percentages goede antwoorden voor het vergehjken van breuken
\Vat opva!t is dat het vergelijken van ge!ijknamige breuken heel goed gaat.
Van bekende breuken wordt eerder gezien dat twee breuken even groot zijn dan
van minder bekende breuken. Zo zijn veel meer kinderen op de hoogte van het
feit dat gehjk is aan dan dat geijk is ann . Ook gebruiken sommige
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1

kinderen bij het vergelijken van en het feit dat de heift is. Ze besluitii
dat rninder dan de heift is. dus kleiner.
Ht vergelijken van en is zonder twijfel de moeilijkste som. Eigenlijk
is Iiet antwoord hierop alleen te vinden door heel nauwkeurig te tekenen, of
gelijknamig te maken. \i(r van de zeven kinderen in groep 8 gebruiken ge-

lijknamig maken om het antwoord te vinden. Het is daarbij opvallend dat
niemand gebruikt maakt van verhoudingstabellen. Zelfs als de verhoudingstabel als hulpmiddel wordt aangeboden wordt deze niet gebruikt. Eén van de
kiiideren schrijft er zelfs bij dat ze nog nooit met een verhoudingstabel heeft
gewerkt. Eén iemand maakt gebruik van een bemiddelende grootheid voor het
vergelijken van alle breuken. maar maakt gebruik van globale getallen (100 : 6
is ongeveer 15 en 100 3 is ongeveer 30) Bij bet vergelijken van en komt.
hij dan ook in de knoop. en zegt dat de getallen aan elkaar gelijk zijn. Dit zijn
ze ook bijna. In groep 7 heeft één jongen het goede antwoord gevonden door
:

nauwkeurig te tekenen.

Uiteraard moet er bij de uitslag van het vergelijken van breuken rekening
worden gehouden met de gokkans. aangezien er willekeurig nit. drie antwoorden
kan worden gekozen (groter, kleiner of gelijk).

conclusies
De gehouden test is een heel duidelijk bewijs dat het gebruiken van een realistische inethode geen garant.ie is dat kinderen volgens de realistische benadering
leren rekenen. In de geteste kias bleek slechts een enkeling gebruik te maken
van modellen om tot het goede antwoord te komen.
\Vel zaten zowel de kinderen van groep 7 als die van groep ongeveer op het
gewenste niveau. De kinderen in groep 7 zouden liet aanvullen van breuken tot
1 en het optellen van gelijknamige breuken moeten beheersen. Dit is ook het
geval. Op beide onderdelen worden scores van rum boven de 75 % behaald.
Wel is het opvallend dat ze meer moeite hebben met het aanvullen van breukeri
tot 1, dan met het optellen van gelijknamige breuken, terwiji ze de eerste soort
sommen al veel vaker en grondiger gehad zouden moeten hebben.

Welke is het grootst?

of

S

Figuur 5.4: vergelijken via gelijknamig maken

Groep 8 hoort alle vier de onderdelen goed te beheersen. Op de onderdelen
aanvullen tot 1 en optellen van gelijknamige breuken wordt, op één rekenfout na.
een 100 % score behaald. Maar ook op het optellen van ongelijknarnige breuken
wordt goed gescoord. Hoewel de scores hier lager liggen. ziju alle gemaakte
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fout'n veroorzaakt door yen rekenfout. en niet door Iwt gebruik van een foute
.trategi('. De breuken worden hierbij of uit het hoofd. of op de traditioneic
maiiier gelijknamig gemaakt. Er wordt een getal gezocht waardoor je beide
noeniers kunt delen,(zie figuiir 5.4).
\oor het vergelijken werd nog l1(t meest gebruikt gemaakt van plaatjes om
te laten zien welk breuk groter was. Hierbij werd ongeveer even vaak gebruik
gemaakt van een cirkel als van een strook als model. Verder werd er gebruik
gemaakt van het gelijknamig maken van breuken. Voor veel somrnen werd dit
uit bet hoofd gedaan. Dc kinderen weten bijvoorbeeld dat gelijk is aan
\Vat wel vreernd is. is dat veel kinderen moeite hadden met het vergelijken van
Sleehts 57 % van de kinderen in groep 8 zag dat deze twee aan elkaar
4 en
gelijk waren.
Doordat de kinderen van groep 7 nog niet hadden geleerd om ongelijknamige

breuken te vergelijken en op te telleri. lateii hun oplossingsmethoden duidelijk
de natuurlijke foiite strategieën zien die voor dit soort. onbekende sommen worden gebruikt. De meest toegepaste strategie is een vorm van N-distractie. Bij
ongelijknarnige breuken worden tellers en noemers opgeteld, ook als de kinderen
weten dat dit bij gelijknamige breuken niet mag. Er is daarbij een tussenvorm
t(' underscheiden. Ongeveer de heift van de kinderen die weten dat bij gelijknamige breuken alleen de tellers worden opgeteld, doen dit ook bij ongelijknamige
breuken. Ze kiezen daarna één van de noemers, en laten die staan.
Ook bij het vergelijken van breuken wordt gebruik gemaakt van N-distractie.
De breuk met ofwel de grootste teller. ofwel de grootste noemer wordt tot grootste breuk benoemd. \Vanneer precies de tellers worden vergeleken en wanneer
de noemers, is niet helemaal duidelijk.
Het nut van deze test voor mijn onderzoek ligt voornamelijk in de ontdekking van deze foute strategieën. In mijn ACT-fl model zal ik deze strategieen
ook implementeren, zodat het model ook een natuurlijke manier heeft om de
sommen fout te maken.

C
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Hoofdstuk 6

Het model
In mijn ACT-R model heb ik versehillende modellen voor breuken en het rekenen met breuken geImplementeerd. Ook heb ik een implementatie gemaakt
van zowel de oplossingsstrategieen die worden aangeleerd in Pluspunt als de
foute oplossingsstrategieen die kinderen geneigd zijn te gebruiken wanneer iv
(nog) geen goede oplossingsstrategie kennen. In dit hoofdstuk wil ik evri overzicht geven van de modellen. de strategicri en de benodigde voorkennis voor
liet kunnen optellen van breuken die ik heb geImplementeerd. Ook wil ik de
beperkingen van het ACT-R model behandelen.

6.1

de modellen

Zoals bleek ut de analyse van Pluspunt wordt yr voor de sommen die ik heb
gemodelleerd gebruik gemaakt van vijf verschillende modellen, ni. de strook, de
getallenlijn, de dubbele get allenlijn, de bemiddelende grootheid en de verhoudingstabel. In mijn ACT-R model zullen sle(Ilts drie van deze modellen terug
te vinden zijn.
Om mijn model enigszins eenvoudig te houden, zal ik alleen sommen onder
de 1 behandelen. Dit scheelt een heleboel complexiteit. Er hoeven nooit helen
uit een antwoord gvhaald tv worden. de breuk is altijd te representeren als een
teller en een noenwr. en de getallenlijn en de strook zijn inwisselbare modellen.
Zoals al eerder is uitgelegd, vertonen de getallenlijn en de strook qua gebruik
erg veel overeenkomsten. Voor beide is een handige onderverdeling nodig, die
vaak gelijk is aan de noemer van de tv representeren breuk.

I

0

I

Figuur 6.1: De strook en de getallenlijn als representatie van derden

Met beide modellen kunnen breuken vergeleken worden via de positie van
de breuk op de lijn, of de plaats waar het gekleurde dee! van de strook overgaat
in het niet gekleurde deel (zie figuur 6.2). Voor bet optellen van breuken is
het gebruik van een strook en een getallenlijn ook vergelijkbaar. In een strook
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wordt het op te tellen deel erbij in gekleurd. bij de getallenlijn wordt er het
benodigde aantal stapjes verder 'gesprongen op de lijn.

I

I

Figuur 6.2: vergelijken van twee breuken met behuip van een strook en een

getallenhin

Voor optellingen waarbij liet antwoord boven de 1 konit gaat (leze parallel
niet meer op. Als je met 'en getallenlijn werkt kun je ook na 1 nog gewoon
verder 'springen' over de getallenlijn. Een strook is een geheel. en houdt diis
op bij 1. Als je gebruik maakt van stroken zul je in dat geva! met meerdere
stroken moeten werken.
1k heb het hier iiiteraard alleen over de manier waarop de getallenlijn ('Ii de
strook gebruikt worden. Als representatie verschi!len zij we! dege!ijk van elkaar.
Een strook is vooral een representatie van het deel-gehee! aspect van breuken,
terwijl de geta!lenlijn vee! meer een representatie is van de breuk a!s rationeel
geta!, die een plaats heeft tussen andere getal!en.
Het ACT-R mode! zal dit verschil in representatie niet onderscheiden. Hij

zal !eren werken met het hulpnudde!, en letten op lict aanta! stukken waarin
de lijn of de strook is verdeeld, en op welke positie van de lijn of de strook de
breuk zich bevindt. Het heeft in mijn mode! dus geen zin oni het onderscheid
tussen de getallenlijri en de strook te maken.
Dc bemidde!ende grootheid als mode! !aat ik voor een groot dee! ook achterwege. Hoewel er in groep 6 vrij veel met de bemiddelende grootheid is gewerkt
wordt dit aan bet begin van groep 7 ontmoedigd door de methode. Pas aan het
eind van groep 7 wordt lict. gebruik van de bemiddelende grootheid weer heel
erg gestimu!eerd bij het opt e!len van onge!ijknamige breuken. In mijn ACT-R
model za! de bemidde!ende grootheid ook pas dan worden aangeboden. Voor
bet aanvullen van breuken tot 1, het opte!len van gelijknamige breuken en het
vergelijken van breuken wordt het dus niet aangeboden.

Ook de dubbele geta!!enlijn heb ik weggelaten. In feite is dit. een soort
tussenvorm tussen de strook en een bemidde!ende grootheid. Zo kunnen kinderen makkelijker de overstap maken tussen het werken met een bemidde!ende
grootheid en met de geta!lenlijn. en gaan ze beide representaties ann elkaar
koppelen.
Door het voor een groot dee! achterwege blijven van de berniddelende groot-

heid is het onnodig een dergehjke overgang in gebruik beschikbaar te maken.
In het begin van groep 7 wordt er geen bemiddelende grootheid gebruikt en zijn
de kinderen sowieso aangewezen op de geta!!enhjn/strook. Aan het eind van
groep 7, als de bemiddelende grootheid wel weer wordt gebruikt, hebben ze een
dergelijke hu!p niet meer nodig. Ze kunnen dan als het goed is a! werken met
de getallenlijn.
De dubbele geta!!enlijn als koppeling tussen de breuk als deel van cen hoe69
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veelheid en als rationeel getal is aan mijn AC'T-R model ook niet besteed.
aangezien het model geen kennis heeft van begrippen als rationeel getal' en
deel van een hoeveelheid'. Een dergehjk begrip creëren zou een project op zith
zijn. en heb ik diis achterwege gelaten.
Eeii model dat we! beschikbaar is in mijn ACT-R model is de verhoudingstabel. Hiermee kunnen breuken gelijknamig worden gemaakt. In e!ke tabel
staat 1 breuk. en de tal)ellen worden om beurten uitgebreid. net zo lang tot de
breuken makkelijk te vergelijken of op te tellen zijn.
1

2

3

4

8

12

Figuur 6.3:

het. gelijknamig
maken van en met behulp
van een verhoudingstabel
1k ga er in mijn model van uit dat de kinderen het gebruik van bovenstaande
modellen compleet beheersen. Het is de bedoeling dat ze er in de groepen 5 en
6 zo veel mee hebben geoefend dat ze geen enkel probleem meer hebben met
het gebruik ervan. Dit hoeft. in de praktijk uiteraard niet zo fe zijn, maar het
zou te ver gaan om ook het niet voldoende geleerd hebben van voorkennis mee
te nemen in mijn model.

6.2
6.2.1

De strategieën
Algemene strategieën

1k heb in mijn model twee algemene, zwakke strategieen geImplernenteerd. ni.
het zoeken naar een voorbeeld en de som analooog aan dit voorbeeld oplossen
(analogie-methode) en het gebruiken van het meegegeven hulpmiddel (model).
ALs de kinderen een nieuw soort som leren oplossen. krijgen ze daarbij uitleg.
Er wordt ze vaak ook verteld hoe ze een som kunnen oplossen. Er staat dan een
voorbeeld in het boek, de leraar doet een som voor of er staat bij de sommen
welk hulpmiddel er gebruikt kan worden. In mijn ACT-R model worden alledrie deze mogelijkheden gesimuleerd door het meegeven van het te gebruikeni
hulpmiddel. Het geven van een voorbeeld is natuurlijk niet helemaal hetzelfde
als het meegeven van ecu hulpmiddel. 1k ga er echter vanuit dat de kinderen
weten hoe ze de modellen kunnen gebruiken. De regels in het ACT-R model
zijn ook dusdanig dat er met alleen het meegeven van een model een antwoord
kan worden gevonden. Hierdoor denk ik dat het meegeven van een hulpmiddel
voldoende simulatie is van het geven van een voorbeeld.
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Als dit het geval is kan de regel die de som wil oplossen met behulp van het
meegegeven hulpmiddel vuren.
Het kan ook voorkomen dat de kinderen niet (meer) weten hoe ze een som
moeten oplossen en er geen voorbeeld wordt gegeven van een mogelijke oplossingsmethode. In dat geval kan er gezocht worden naar een eerder voorbeeld

waarbij een soortgelijke som werd opgelost en kan de som analoog aan dit
voorbeeld worden opgelost. Ook voor deze oplossingsmethode heb ik een regel
geschreven in mijn AC'T-R model. Deze regel kan overigens ook vuren als er wel
een voorbeeld mee wordt gegeven. Een kind, en dus ook het model. is immers
niet verplicht het gegeven voorbeeld te gebruiken.
Ht gebruik van deze zwakke methoden kan leiden tot de ontwikkeling van
geproceduraliseerde oplossingsmethoden. waarbij yr geen voorbeeld meer hoeft

worden meegegeven of gezocht, maar waarbij het model 'weet' hoe Iit een
bepaalde som kan oplossen. Het model kan dan ook direct gebruik maken van
deze methoden. (zie figuur 6.4)
mthod
4

4_______I

som

Figuur 6.4: de ontwikkeling van geproceduraliseerde oplossingsrnethoden vanuit het gebruik van zwakke methoden

Een andere algemene manier om een antwoord op een som te vinden is dit
antwoord uit je geheugen te halen. Dit kan echter alleen als de informatie zich

ook daadwerkelijk in je geheugen bevindt, en je er nog bij kan. De activatiewaarde van het antwoord moet dus hoog genoeg zijn. Het vinden van een
antwoord uit je geheugen slaagt normaal gesproken alleen als je de som al heel
vaak hebt gernaakt, of wanneer je hem heel kort geleden hebt gemaakt.
In de volgende paragrafen zal ik een overzicht geven van alle mogeijke manieren waarop het model de te modelleren somrnen aanvankelijk kan oplossen.
Het gebruik van bovengenoemde algemene strategieen en modellen zal daarin naar voren komen. Aangezien het alleen om de initiële oplossingsmethoden
gaat. zijn er geen geproceduraliseerde oplossingsmethoden opgenomen in het
overzicht.

6.2.2

Het aanvullen van breuken tot

1

Om breuken aan te vullen tot 1 kunnen de drie algemene strategieen worden
gevolgd: Bet antwoord kan in het geheugen worden gezocht, er kan gebruik worden gemaakt van een meegegeven hulpmiddel, of er kan een voorbeeld worden
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gezocht waaruit de oplossingsrnethode (hier: hulpmiddel) wordt afgeleid. Als
er een hulpmiddel wordt gevonden zal dit altijd eeri strook zijn. Een overzicht
van de te gebruiken oplossingsrnethoden wordt gegeven in figuur 6.5.

—* ja
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-
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strookentel
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Figwir 6.5: Initiële oplossingsiiiethoden voor het aanvullen van breuken
tot 1

Als een oplossingsmethode niet slaagt, omdat liflt model het antwoord bijvoorbeeld uit het geheugen wil halen maar daar niet in slaagt, kan er een andere
oplossingsmethode worden geprobeerd. Oplossingsmethoden die gefaald hebben
kunnen niet opnieuw geprobeerd worden. Dit kan namelijk leiden tot oneindige
lussen in het geval dat geen enkele oplossingsmethode zal slagen.

Ht kan voorkomen dat geen enkele oplossingsmethode slaagt wanneer er
geen voorbeeld wordt meegegeven. het antwoord niet in het geheugen is te
vinden, en er ook geen voorbeeld te vinden is. Dit laatste kan optreden wanneer

de voorbeelden te lang geleden zijn gegeven. Ze zijn weggezakt, en dus niet meer
beschikbaar. Het hangt van de parameters van het model af hoe lang hij dingen
onthoudt. Dit is dus variabel. Ook tussen mensen is er verschil in hoe lang zij
dingen kunnen onthouden.

6.2.3

Het optellen van gelijknamige breuken

Er zijn vier strategieen voor het optellen van breuken, waaronder één foute (zie
figuur 6.6). Dc strategieen waarmee het goede antwoord kan worden gevonden
72

zijn weer de algemene strategieën. De breuken kunnen daarnaast ook worden
opgeteld als natuurlijke getallen. waarbij de tellers bij elkaar worden opgeteld.
Iiet goede antwoord
opleveren. Ms het goed is zal deze strategiP dan ook op een gegeven moment

en de noemers. Dew strategie zal in geen enkel geval

afgeleerd worden.
Het optellen van breuken als gelijknamige breuken zal we! altijd lukken. 1k

ben er vanuit gegaan dat kinderen in groep 7 goed kunnen optellen. Ze hebben
daarvoor geen huip of een voorbeeld nodig. Het optelleri van natuurlijke getallen
slaagt altijd. en dairmee ook liPt optellen van breuken aLs natuurlijke getallen.
Het zal daarom bij deze soort sommen minder vaak voorkomen dat er helemaal
geen antwoord wordt gevonden. Als alle andere methoden falen kunnen de
breuken altijd nog op dew foute manier worden opgeteld.

Figuur 6.6: Initiële oplossingsmethoden voor het optellen van gelijknamige breuken

6.2.4

Het vergelijken van breuken

Voor het vergelijken van breuken zijn dezelide vier strategieën mogelijk (zie
figuur 6.7). Uit het experiment met groep 7 en 8 van c.b.s. "de Loopplank"
bleek dat 1it vergelijken van breuken op de manier van natuurlijke getallen een
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ve1 voorkornende strategie is. Er zijn hierbij twee varianten: de tellers worden
vergeleken of de noerners worden vergeleken. Het is niet duidelijk wanneer
welke methode precies wordt toegepast. Dat de noemers vergeleken worden als
de tellers gelijk zijn en vice versa lijkt aannemelijk, maar in de gevallen dat beide
verschillen is er geen duidelijk strategic aan te wijzen. Dit is ook niet echt van
belang voor dit onderzoek. Het beschikbaar zijn van deze foute strategieen is
het belangrijkste. en wanneer precies welke variant wordt gebruikt is misschien
stof voor een ander onderzoek.
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Figuur 6.7: Initiele oplussingsmethoden voor het vergelijken van breuken

Het belangrijkste aan lict vergelijken van breuken als natuurlijke getallen is
dat het in veel gevallen per ongeluk toch lict goede antwoord oplevert. Vergelijken we bijvoorbeeld alleen de noemers van en dan zal lict antwoord zijn dat
groter is. omdat 5 groter is dan 3. Dit antwoord is goed, maar de redenatie
niet. Het kunnen vinden van het goede antwoord door middel van een foute
strategie kan er toe leiden dat deze strategie minder snel wordt afgeleerd. De
regel krijgt immers af en toe een succes, en daardoor een hogere P-waarde (kans
dat de regel slaagt).
Een verder verschil tussen het oplos-diagram van het vergelijken van breuken
in vergelijking met de vorige diagrarnmen is dat er hier twee soorten hulpmiddel
gevonden kunnen worden, de strook en de verhoudingstabel. Dit kan tot gevolg
hebben dat als het model besluit lict meegegeven hulpmiddel niet te gebruiken
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maar te zoeken naar een voorbeeld urn zijn strategie te bepalen. het een voorbeeld met een ander hulprniddel dan het meegegeven hulpmiddel kan vinden
en dus een ander hulprniddel gebruikt dan in de sorn werd gesuggereerd. Als
('F aLs hulpmiddel een strook werd gegeven. en het model besluit een voorbeeld
te zoeken. kan het cen voorbeeld met een verhoudingstabel vinden. en dus een
tabel gebruiken in plaats van een strook.
Dit kan in de praktijk ook gebeuren. Zoals bijvoorbeeld bleek uit. rnijn
experiment negeren kinderen soms de meegegeven hint. Als ze een andere oplossingsrnethode kennen. of denken te kennen. kunnen ze deze best verkiezen
boven de aangeboden nietliode. Mijn verwachting is dat dit in het model echter
niet zo heel erg vaak zal voorkomen. en we! om de vo!gende reden.
Het gebruiken van het, meegegeven hulpmiddel zal in bijna alle gevallen
tot een goed antwoord !eiden. De regel waarin staat dat je het meegegeven
hulpmiddel moet gebruiken zal hierdoor een hoge P-waarde en daarmee een hoge
a(tivatiewaarde krijgen. Daarom is de kans groot dat deze regel de voorkeur
za! gaan verdienen boven het zoeken naar een voorbeeld. wat rneer tij(l kost.
In sommige gevallen wordt alleen bij de eerste som een hint gegeven welke
oplossingsmethode er gebruikt kan worden. Het zou dus kunnen zijn dat er
alleen voor de eerste som uit een rijtje gebruik wordt. gemaakt van Iiet anngeboden hulpmiddel en vervolgens bij alle andere somnien via een gevonden
voorbeeld gebruik wordt gemaakt van een ander hulpmiddel.
Ook dit zal denk 1k niet heel vaak voorkomen. Als er voor de eerste som gebruik wordt gemaakt van het meegegeven hulpmiddel. ontstaat er daardoor een
kersvers voorbeeld met het meegegeveri hulpmiddel. Dit voorbeeld zal een hoge
activatiewaarde hebben. Als er vervolgens bij volgende sommen ge'zocht wordt
naar een voorbeeld, is de kans groot dat het zojuist gecreeerde voorbeeld, met
het meegegeven hulpmiddel, gevoiiden wordt, en wordt er toch steeds hetzelfde
hulpmiddel gebruikt.
Als het gebruikte hulpmiddel een verhoudingstabel is. wordt er een meuw
doel aangemaakt, waarin de breuken gelijknamig worden gemaakt. Als dit is
gelukt. worden de tellers van de gelijknamige breuken vergeleken.
Als het hulpmiddel een strook is, worden beide breuken in een strook gekleurd, en wordt de breuk die het grootste gekleurde stuk opleverde als grootste
aangewezen.

6.2.5

optellen van ongelijknamige breuken

Zoals te zien is in figuur 6.8 is het optellen van ongelijknamige breuken het
meest complexe onderdeel van de gemodelleerde stof. Er zijn maar liefst vijf
initiële strategieen bij dit onderdeel, waarvan er twee fout zijn.
De eerste foute strategie is wederom een vorm van N-distractie; het. optellen van gelijknamige breuken aLs natuurlijke getallen. Maar bij het optellen
van ongelijknamige breuken is er nog een vorm van distractie. Ongelijknarnige
breuken, zo bleek uit het experiment, kunnen ook worden opgeteld als gelijknamige breuken. Hierbij worden alleen de tellers opgeteld, en er wordt een
noemer gekozen. Deze foute strategie is naast N-distractie ook in het model
beschikbaar.
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Figuur 6.8: Initiële oplossingsmethoden voor het- optellen van ongelijknamige breuken

De modellen die gebruikt kunnen worden voor het optellen van ongelijknamige breuken zijn de verhoudingstabel en de bemiddelende grootheid. De
verhoudingstabel is een hulpmiddel voor het gelijknamig maken van breuken.
Als de breuken eenmaal gelijknamig zijn. moeten ze nog worden opgeteld. Dat
gaat op dezelfde manier als bij gelijknamige breuken (wat het dan inmiddels
geworden zijn).
Een berniddelende grootheid is ook een manier om breuken gelijknamig te
maken. maar op een minder duidelijke manier. 1k zal dat uitleggen aan de hand
van een voorbeeld, het optellen van en . Als bemiddelende grootheid wordt
bijvoorbeeld een krat met 24 flesjes genomen. is dan ? flesjes en - is 6 flesjes.

Samen zijn het 14 flesjes. Het antwoord is dan
want het zijn 14 van de 24
flesjes. Dc nicest-c kinderen zullen niet zo snel doorhebben dat ze hier eigenlijk
gelijknamig maken. Ze tellen ook geen breuken op, maar gehele getallen, waar
ze uiteindelijk weer een breuk van maken.
Daarom maak 1k in het overzicht en in de regels van het model toch een
onderscheid. Als er als hulpmiddel een verhoudingstabel wordt gegeven, wordt
er een nieuw doel aangemaakt. waarin het de bedoeling is dat de breuken gelijknamig worden gemaakt. Als dat gelukt is. wordt het oude doel weer uit het
geheugen gehaald, worden de oude, ongelijknamige breuken vervangen door de
gelijknamige, en wordt het doel (het optellen van de breuken) hervat.
Ms het hulpmiddel een grootheid is. wordt er geen subdoel aangemaakt,
maar worden de breukwaarden rechtstreeks, via de grootheid vervangen en opgeteld.
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6.3

De benodigde voorkennis

Om bovenstaande st.rategieen te kunnen gebruiken, moet het ACT-R model
ook enige kennis hebben van andere wiskundige procedures. Het gaat hierbij
om optellen. vermenigvuldigen en vergelijken.
Bet kunnen optellen van natuurlijke getallen is nodig voor het kunnen optellen van breuken als natuurlijke getallen, voor het optellen van de tellers van
gelijknamige breuken en voor bet optellen van breuken via een bemiddelende
grootheid. 1k heb daarvoor een eenvoudige opteiprocedure geschreven, die erg
lijkt op de optelprocedure zoals die is beschreven in The Atomic Components
of Thought" (Anderson & Lebiere. 1998).
Om eeii verhoudingstabel in te vullen en een grootheid te kunnen zoeken die
deelbaar is door beide noemers. is het noodzakelijk dat de tafels van vermenigvuldiging goed beheerst. worden. 1k heb hiervoor alle vermenigvuldigingsfeiten
met een hoge act ivatiewaarde in het declaratief geheugen gezet.
Tenslottc is het noodzakeijk dat het model getallen kan vergelijken. Dit
wordt gebruikt in alle strategieen voor het vergelijken van breuken. behalve

uiteraard bij het ophalen van bet antwoord uit het geheugen. Ook deze v&irdigheid heb ik als dedaratieve feiten in bet geheugen gezet.
1k ben er van uitgegaan dat bovengenoemde voorkennis perfect beheerst
wor(lt.. Er zal dus nooit een rekenfout worden gemaakt doordat het. verkeerde
feit uit bet geheugen wordt. opgehaald. In de praktijk gebeurt dit wel. Ninderen. en ook volwassenen, maken soms fouten als 8 * 6 = 42. Het maken van
rejenfouten, en de modellering hiervan is eerder onderzocht, bijvoorbeeld door
Lebiere & Anderson (1!. hoofdstuk 9). Het is zeker mogehjk om bet maken
van rekenfouten te implementeren in een model. Het was in mijn model echter niet zozeer van belang dat. er ook rekenfouten worden gemaakt, aangezien
dit hele voorspelbare fouten zijn, en er dus geen twijfel is over bet. voorkomen
van dergelijke fouten. Het implementeren van faalbare voorkennis zou niets
toevoegen aan bet oiiderzoek naar het aanleren van breuken.
Naast de hierbovengenoemde rekenkundige voorkennis, heeft mijn ACT-R
model nog een ander soort voorkennis. Het beheerst de rekenkundige rnodellen
die bet als bulpmiddel gebruikt bij het oplossen van de sommen perfect. 1k ben
ervan uitgegaan dat het gebruik van de strook, grootheid en verhoudingstabel
in de groepen 5 en 6 zodanig zijn aangeleerd dat de kinderen in groep 7, en
dus ook bet model, deze modellen zonder problemen kunnen gebruiken. Dat
een gebrekkige kennis van deze modellen tot slechtere resultaten zal leiden dan
wannevr deze modellen goed beheerst worden is net zo aannemelijk als bet feit.
dat een gebrekkige kennis van de tafels van vermenigvuldiging dat zal. 1k wil
in mijn onderzoek de meer fundamentele problemen die ten grondslag kunnen

liggen aan bet falen van realistiscb breukenonderwijs onderzoeken. Vandaar
dat ik alle algemene oorzaken die kunnen leiden tot slecbtere prestaties buiten bescbouwing laat door bovengenoemde voorkennis als perfect beheerst te
bescbouwen.
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Hoofdstuk 7

Opzet van het experiment en
hypothesen
Voor het daadwerkelijke experinielit heb ik verschillende versies gebruikt vaii
het model. In (lit hoofdstuk zal ik deze toelichten. Daarnaast zal ik kort i't,s
zeggen over de sommen waarmee ik het model heb getraind.

7.1

Verschillende versies van het model

1k heb drie versehillende versies gemaakt voor het model, die alledrie verschillen
op het punt van feedback. In de ('erste versie van het model, die ik 11(4 pluspuntfeedback model wil noemen, wordt er allecii feedback gegeven over de juistheid
van het antwoord als 'r ook in de les directe feedback wordt gegeven. ALs een

kind zelfstandig sorunien maakt, krijgt hij vaak op z'n vroegst de dag erna te
horen of hij de sominen goed gemaakt had of niet. Voor het bepalen van het a!
dan niet succes hebben van eeii productieregel is het dan te laat. ALs kinderen
geen directe feedback krijgen. wordt het succes van een regel alleen bepaald
door het a! dan niet vinden van cen antwoord. Ook foute strategieen kunnen
hierdoor succes krijgen. omdat er irnmers een antwoord mee wordt gevonden.
Een manier om het leren van regels te versnellen is door na elke som meteen
feedback te geven over het gevonden antwoord. Dit gebeurt in de tweede versie
van het model. Deze versie van het model heb 1k daarom het altijd-feedbcak
model genoemd.

De derde versie van het model geeft niet alleen feedback op het antwoord,
maar ook op de gebruikte methode. Dat wil zeggen, als het antwoord goed is,
maar de redenering niet, zal het toch een failure opleveren in plants van een
succes. Dit is met name van belang voor het vergelijken van breuken. Het
vergehiken van breuken is de enige soort sommen waarbij het gebruik van een
foute strategie, het vergelijken van breuken als natuurlijke getallen, kan leiden
tot een goed antwoord. Het. is mogelijk voor zowel een leraar als voor eeii tutor
om de redenering achter een antwoord te achterhalen, door het vragen om een
uitleg bij een antwoord, of door het. stellen van gerichte vragen, waardoor de
redenering ann het licht komt. Deze laatste versie is in feit.e een uitbreiding op
het tutor model. omdat het weer bij eLke som feedback geeft op het antwoord,
en in dit geval ook op de rnethode. Deze laatste versie van het model zal 1k het

feedback-iiiethode model noemen.
Niet alleen heb 1k verschillende versies gemaakt van het model, ook binnen
elke versie heb ik variaties gemaakt door middel van verschillende parameter-

settings. Daarbij heb ik de G-waarde laten variëren tussen de 60 en de (). om
zowel een kind dat veel moeite wil doen oni het goede antwoord te vinden als
cen kind dat wat minder lang wil nadenken te simuleren. De tweede waarde
die ik heb laten variëren is de ps-waarde. Deze waar(le bepaalt hoe sue! productieregels worden gecompileerd. Het is de a-waarde die ik heb besproken in
hoofdstuk 3. 1k heb versie van de modellen gemaakt met ps = 0.15 eu iuiet ps
= 0.4. Hoe hoger de ps-waarde is. hoe sneller regels worden samengevoegd. Dit
kan een voordeel zijn; je hebt. niinder voorbeelden nodig om een nieuwe regel te
makeri. Het kan echter ook een nadeel zijn. Regels kunnen te snel gegeneraliseerd worden waardoor er verkeerde regels kunnen ontstaan. Met deze variaties
in G en ps hoop ik jets te kunnen zeggen over persoonlijke verschillen.
Uiteiudelijk heb ik dits drie versies van het model elk in vier variaties laten
draaien. Van elke variatie heb ik tien runs gemaakt, en de resultaten gemiddeld.

om uitsdueters door ruis. die er natuurlijk altijd zijn, zoveel mogelijk weg te
middelen, en een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de prestaties van
elke variatie van het model.

7.2

Dc gebruikte sommen

Om het model te trainen, ben ik in de leerboeken van Pluspunt nagegaan in
welke somrnen binnen het onderzoeksdomein er wanneer worden aangeboden.
Deze sommen heb 1k in dezelfde volgorde. en in dezelfde hoeveelheid aangeboden

aan het model. Hierbi) heb ik enige aanpassingen gedaan:
• Sommen die een antwoord boven de 1 opleveren heb 1k zodanig gewijzigd
dat i.e onder de 1 blijven. Hierbij heb ik geprobeerd de moeilijkheid van
de som intaet te laten.

• Het aanvullen van breuken tot 1 en het aftrekken van breuken van 1
worden in Pluspunt als inwisselbaar gezien. In de handleiding wordt er ook
vaak bij vermeld (lat. de kinderen dergelijke sornrnen ofwel kunnen oplossen

als een aftrekking, ofwel als een aanvulling. OP de plekken waarbij dat
toepasselijk was heb ik sommen waarbij breuken van 1 worden afgetrokken
vertaald in somrnen waarbij een breuk moet. worden aangevuld tot 1. Dit

orn te zorgen dat het model niet te weinig oefenmateriaal krijgt omdat
het geen aftreksomrnen maakt.
• Ook op andere plaatsen heb 1k aftreksommen vervangen door optelsommen. Optelsommen en aftreksommen hebben veel met. ellcaar te maken.
Als een kind goed kan optellen met breuken, zal hij waarschijnlijk ook
goed kunnen aftrekken. Het oefenen met optelsommen geeft ook inzicht
in aftrekken en vice versa. Wederom om te voorkomen dat mijn model
slechter dan nodig was zou presteren omdat het te weinig oefensommen
heeft. heb ik ook op plaatsen waar zowel optel- als aftreksornmen werden aangeboden, aftreksommen vervangen door optelsommen en (leze ook
aangeboden.
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Als er in lict boek een voorbeeld bij de sommen werd vermeld, heb ik in mijn
model 1it hulpmiddel dat in het voorbeeld wordt aangeboden ook meegegeven

in de som. Ook bij de sommen die in de leerkrachtgebonden lessen worden
aangeboden, en waarin de leraar normaal gesproken de sommen samen met
de kinderen doorloopt, heb ik de hulpmiddelen die door de leerkracht worden
aangeboden meegegeven in de som.
Aanvullen tot 1
huip strook geen huip

Optellen gelijknamig
huip str(x,k geen huip

BlokI

4

0

0

0

BIok2
Blok8

12

11

5

13

2

12

2

24

Blok4
Blok5
BIok6

0

16

1

19

2

8

2

18

0

0

0

1

Blokl

0

5

1

10

Blok8
Blok9
BloklO

0

20
0

0

21

0

0

0

0

1

0

0

Blokil

0

5

0

0

Blokl2

0

0

0

0

Tabel 7.1: Hoeveelheid sommen per blok voor het aanvullen tot 1 en bet optellen
van gelijknamige breuken
Vergelijken

Optellen_ongelijknamig
huip tabel huip groothezd geen huip

huip .strook

huip tcibe.1

geen huip

Bloki

0

0

0

0

0

0

Blok2

0

0

0

0

0

0

BLokS

6

1

3

0

0

0

Blok4
Blok5

2

1

31

0

0

0

5

1

2

0

0

0

BLokô

2

2

0

7

0

7

Blok7
Blok8
Blok9
BlokIn

0

0

3

0

0

0

2

0

10

2

0

1

1

8

0

0

28
19

0

0

3

5

6

29

BlokIl

0

0

0

0

1

13

Blokl.2

0

0

0

0

0

25

Tabel 7.2: Hoeveelheid sommen per blok voor het vergelijken van breuken en
bet optellen van ongelijknamige breuken
In tabel 7.1 en 7.2 heb ik een overzicht gegeven van het aantal aangeboden
sommen, en lwt aantal sommen waarbij hulp of een hint wordt gegeven. Nu
lijkt 1it aantal keren dat er huip wordt gegeven nogal klein. Dit is enigszins
verraderlijk. Vaak wordt er van een rijtje van zes sommen de eerste som voorgedaan, en moet de rest zelfstandig worden gemaakt. Er geldt dan wel voor
die andere sommen dat de leerlingen heel kortgeleden een uitleg hebben gehad
over hoe ze de som op kunnen lossen. De kinderen worden dus minder in liet
diepe gegooid dan de tabel doet vermoeden.
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7.3

Hypothesen voor het leergedrag van het model

Op grond van de strategieen die ik op basis van de methode Pluspunt en het
experiment met de kinderen heb geschreven, en de ACT-fl theorie is het mogelijk bij voorbaat a! voorspellingen te doen over de leerprestaties van het model.
1k wil daar in deze paragraaf een kort overzicht van geven.

algemene strategieen
1k denk dat het model zal leren dat het gebruikeii van een meegegeven hulpmiddel. indien aanwezig, een betere rnethode is dan liet zoeken van ('en voorbeeld.
Als het model bepaalde oplossingsmethoden heeft weten te procedurahsereri.
zullen deze gespecialiseerde regels waarschijnlijk de voorkeur verdienen boven de
algemeiie strategieën. Daarom verwacht ik dat de algemene strategieen steeds
iiiinder gebruikt zullen worden.

het aanvullen van breuken tot 1
Het aanvullen van breuken tot 1 wordt waars(lujnlijk goed geleerd. Er zijn voor
dit onderdeel geen foute strategicen. dus het model kan de vaardigheid ofwel
goed leren. ofwel helemaal met. Aangezien het het gebruik van de st rook goed
beheerst zal de vaardigheid waarschijnlijk gewoon goed geleerd worden.
Het is aannemelijk dat er daarbij door proceduralisatie ook een regel ontstaat waardoor het zoeken van een voorbeeld of het gebruiken van het meegegeven hulpmiddel overbodig wordt. Of het gebruik van de strook heleniaal zal
verdwijnen. omdat het model inziet dat het via de strook eigenlijk gewoon de
teller van de aan te vullen breuk aftrekt van de noemer, is twijfelachtig. Het tekenen van de strook gebeurt middels een LISP functie, en deze funeties kunnen
in principe niet geproceduraliseerd worden. Het is namelijk een motor-actie,
die voor ACT-R onlosmakelijk met de oplossingsmethode verbonden is.

Het optellen van gelijknamige breuken
Het optellen van gelijknamige breuken zal waarschijnlijk minder soepel worden
geleerd al.s het aanvullen van breuken tot 1. Er is nu immers een fout, niaar
makkelijk alternatief: Het optellen van breuken als natuurlijke getallen. Dit is
ongetwijfeld ecu snellere procedure. maar zal ook altijd het verkeerde antwoord
opleveren. Hierdoor zal de P-waarde van de regel uiteindelijk waarschijnlijk zo
veel dalen dat de regel niet of nauwelijks meer gebruikt gaat worden. Mijn verwachting is dat deze regel sneller wordt afgeleerd bij de altijd-feedback modellen
dan bij het pluspunt-feedback model.

Het vergelij ken van breuken
Bij het vergelijken van breuken zal het waarschijnlijk meer moeite kosten om
N-distraetie af te leren. Aangezien bet vergelijken van breuken op de manier
van natuurlijke getallen ook het goede antwoord op kan leveren zal de P-warde
van deze regel wa.arschijnlijk minder snel lager worden dan bij het optellen van
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breuken. Mijn verwachting is dan ook dat N-distractie alleen in het feedbackiiicthode model. waarbij ook feedback wordt gegeven op de niethode, even snel
zal worden afgeleerd als bij het optellen van gelijknamige breuken. Ht zal het
sle(htst worden afgeleerd in het. pluspunt-feedback model.
Verder wordeii er veel nicer voorbeelden met een strook gegeven dan iiiet
eeii verhoudingstabel. Dit leidt er denk ik toe dat de strook vaker gebruikt
zal worden en er eerder eeri geproceduraliseerde regel wordt gecreeerd waarin
het gebruik van de strook al ligt besloten. dan één waarin liet gebruik van de
verhoudingstabel is vastgelegd

bet optellen van ongelijknamige breuken
Het. optellen van ungelijknamige breuken vindt pas in de tweede heift. van het
jaar plants. Dit heeft als voordeel dat de N-distractic. die bij het optellen
van gelijknamige breuken waarschijnlijk in het begin vrij vaak zal optreden.
hier waarschijnlijk een veel kleinere rol zal gaan spelen. De N-distractie regels
zullen door het falen bij liet optellen van gelijknamige breuken al zon lage Pwaarde hebben gekregen dat ze tegen de tijd dat ongelijknamige breuken ann
bod komen wel zijn 'afge1eerd.
\Vel is er een nieuwe foute strategic die het leren optellen van ongelijknamige
breuken kan hinderexi: het optellen van gelijknamige breuken. Uit het experiment met de kinderen van groep 7 van c.b.s. "de Loopplank" bleek dat het een
vrij veel voorkomende strategic is om ongelijknamige breuken als gelijknamige
breuken op te tellen als de correcte oplossing voor het optellen van deze soort
sommeii nog met bekend is. Er zijn geen goede voorspellingen te maken over
hoeveel invloed deze foute strategie gaat hebben. Het hangt ervan af hoe sterk

de regel is die zegt dat je het meegegeven hulpmiddel moet. gebruiken. Het
hangt er ook vanaf of er een regel is gecompileerd die zegt hoe je gelijknamige
breuken iiioet optellen. En als die regel al is aangemaakt, hangt het er ook vanaf
hoe lang geleden die is aangemaakt. en hoe sterk hij innll(ldeIs is geworden.
Dc bemiddelende grootheid wordt pas heel laat aangeboden als hulpmiddel,
en er worden relatief weinig voorbeelden van gegeven. Er is dus best kan.s dat het
optellen van ongelijknamige breuken met behuip van een tabel de overheersende
strategic wordt.

Sneiheid
Voor alle soorten sominen is de verwachting dat de oplossingsprocedure door
generalisatie steeds sneller zal gaan. Het overslaan van bepaalde stappen in
de procedure zal t ijdwinst opleveren. Of de sommen ann het eind veel sneller
zullen worden gemaakt is twijfelachtig. Dc tijdrovendste stappen in de oplossingsprocedures. het tekenen van een strook of het ixivullen van een tabel, zijn
waarschij nlijk niet. te proceduraliseren.
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Hoofdstuk 8

Resultaten
In dit hoofdstuk zal ik de resultaten van de verschillende runs behandelen. 1k
zal daarvoor beginnen met de resultaten van het pluspunt-feedback model voor
elk type som. Vervolgens zal ik van het altijd-feedback model de resultaten
bespreken die opvallend verschillen van die van het pluspunt-feedback model.
Van het feedback-methode model zal ik alleen de resultaten voor het vergelijken
van breuken bespreken. omdat het alleen op dat punt verschilt van het altijdfeedback model.

8.1
8.1.1

Resultaten voor het pluspunt-feedback model
Het aanvullen van breuken tot 1

Bij het aanvullen van breuken traden. zoals verwacht. weinig problemen op (zie

figuur .1). Ditzelfde bleek ook uit de praktijk, via de t(st-rus111tatI1 van de
kinderen van c.b.s. de Loopplank".
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Figuur 8.1: Percentages goede antwoorden voor het aanvullen van breu-

ken bij het pluspunt-feedback model. Voor elke parametersetting is het
gemiddelde van 10 runs genomen.
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De verkiaring voor dit grote suces is dat het aanvullen van breuken tot 1 een
geheel nieuwe vaardigheid is. waarvan geen equivalent bestaat in het rekenen
met natuurlijke getallen. Het ontbreken van N-distractie bij dit soort sommen
verklaart voor een groot dee! waarom zij zo goed worden gemaakt. Het. model
heeft geeii regels wa.armee zij (leze sommen font kunnen beantwoorden.

Dat er in het begin toch geen honderd procrit score wordt behaald wordt
veroorzaakt door het feit. dat het model er soms voor kiest om bij de eerst.
sommen te zoeken naar een voorbeeld. Omdat er op dat monient nog geen
sommen zijn geniaakt. zijn er nog geen voorbeelden aanwezig. Er wordt. bij alle
vier de sommen een hulpmiddel meegegeven. maar omdat het ann bet begin van
het leerproces is, zullen de regels voor het gebruiken van het meegegeven hulpmiddel en die van het zoeken van een voorbeeld nog ongeveer even sterk zijn.
Omdat de expected gain van de regel voor het zoeken naar een voorbeeld heel
snel veel lager zal worden dan de regel voor het gebruiken van het hulpmiddel,
lost (lit probleem zich vrij snel op, zoals ook te zien is in de grafiek.
Het aanvullen tot 1 wordt a! vrij snel zodanig geproceduraliseerd dat het.
zoeken van een voorbeeld of het gebruik van een meegegeven hulpmiddel niet
fl1('(r nodig is. In alle variaties van het model wordt de volgende regel geproduceerd:

(p Product ion12027
=goal>
isa SUM

task Make-One

state nil

- method Analogy
- method N-Distraction
==>
=goal>

tool Bar
state Example-Found
method Analogy
)

In gewone tan! betekent. dit:
ALS je doel het aanvullen van een breuk tot 1 is
DAN gebruik je een strook

In de grafleken met de gebruikte methoden is terug te vinden dat het gebruik
van liet meegegeven hulpmidde! steeds minder wordt. In blok 1 wordt er bij
alle settings nog veelvuldig gebruik van gemaakt, vanaf blok 3 nauwelijks tot
nooit meer. Dit komt natuurlijk deels doordat er ook niet altijd een voorbeeld
wordt meegegeven. Maar dit is niet de enige reden. \Vant ook als er we! een
hulpmiddel wordt meegegeven kiest het model op een gegeven moment voor de
snellere, gecompileerde regel. Het heeft de hint niet meer nodig.
Omdat de geproceduraliseerde regel een nieuwe rege! is, was het niet mogelijk de computer het gebruik van deze rege! apart te laten registreren. Zoals
ook we! blijkt nit de gecreeerde productieregel, deelt het programma het ge-

C = SO p. = 0.4

C = Sops = 0.15

50
10

10

U°

350

hti: ii llllllallnlln

40

L20
to
0
I

2

4

3

5

1

5

10

It

1

2

3

4

5

150

go

50

;gffl F

&60

I50
40

3o

&20
10
I

2

3

4

5

tO

1111
11

C = SOp. = 0,4

80 p. = 0.15

too

70

5

boB

bloB

C

1

I

S

II

o

II

-

&llnllnlln
______
I

2

3

4

5

1

8

lln
tO

It

bloB

blob

analogie - strook • meegegeven - strook 0 geheugen

Figuur .2: Gebruikte methoden voor het aanvullen van breuken in het
pluspunt-feedback model. Ook de geproceduraliseerde regel valt onder
analogie. De resultaten voor elke parametersetting zijn het gemiddelde
van 10 runs.

Figuur 8.3: De geproceduraliseerde regel (de

dikke lijn) tussen de andere oplossingsstrategieen
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U

bruik van de geproceduraliseerde regel in bij de analogie-methode. het vinden
van een voorbeeld en de soni analoog aan dit voorbeeld oplossen. Blauwe balken
in de graflek staan dus rilit alleen voor het aantal keren dat er een voorbeeld is
gezocht. maar ook voor het gebruik van de snellere, geproceduraliseerde regel.
H't voordeel van ecu geproceduraliseerde regel wordt nog eens duidelijk gamaakt in figuur . 3. Het levert een mogelijkheid om zonder een voorbeeld te
zoeken of een meegegeven hulpmiddel te gebruiken de goede oplossingsmethode te gebruiken. De algemene strategieen zijn hiermee voor deze soort sorn
overbodig geworden.
\Vat verder opvalt is dat het antwoord voor liet aanvullen van breuken opvallend vaak uit het geheugen wordt gehaald. Dit is bij geen van de andere

sorninen het geval. Blijkbaar worden bij het aanvullen van breuken zo vaak
dezelfde sommen gevraagd dat het model ze op een gegeven moment uit z'n
lioofd kent. Overigens is de hele hoge piek bij blok 10 enigszins misleidend; 1it
gaat hier niaar om 1 som. En van die som is het antwoord blijkbaar bekend.
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Figuur 8.4: Gemiddelde tijden om het het goede antwoord te vinden
voor het aanvullen van breuken in het pluspunt-feedback model. De
resultaten voor elke parametersetting zijn het gemiddelde van 10 runs

Cit de grafiek met de gemiddelde tijd blijkt dat de gemiddelde tijd zeker
daalt (zie figuur .4). Dit is waarschijnlijk slechts voor een klein deel te danken
aan proceduralisatie, aangezien ook het ophalen van een som uit het geheugen
cen aanzienlijke daling in de gemiddelde tijd veroorzaakt. Dat is goed te zien
aan de extreme daling bij blok 10. Als je de enorme daling in tijd die het
ophalen van het antwoord uit het geheugen kost in ogenschouw neemt, zal de
proceduralisatie weinig tijdwinst opleveren, gezien het feit dat de gemiddelde
tijden ver boven de tijd voor het ophalen uit liet geheugen liggen.
Dit is niet zo verwonderlijk, gezien het feit dat er maar een heel klein deel
van het oplossingsproces gegeneraliseerd is. Alleen bet vinden van een voorbeeld
om tot de juiste oplossingsmethode te komen kan worden weggelaten. Het hele,
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tijdrovende, proces van bet tekenen van een strook, het kleuren van de breuk
en het tellen van het aantal delen dat nog nodig is, kan niet gegeneraliseerd
worden. Het model ontdekt niet dat het hele proces van tekenen en kleureri
eigenlijk gewoon hetzelfde is als het verschil bepalen tussen de teller en de
noenier. Het oplossen van +.. = 1 is onder te verdelen in enkele stappen.
Ten eerste teken je een strook. Deze heeft ('venveel vakjes als de noemer van de
breuk. Immers, is een hele (1). en de strook is ri geheel. Daarna kleur je
3 van de 5 vakjes. waarmee de ann te vullen breuk is gevisualiseerd. Tensl( )t te
tel je de lege vakjes. reahseert je dat het 2 van de 5 vakjes zijn. en geeft bet
antwoord. . Act-R kan de stap van deze procedure naar het verschil bepalen
van teller en noemer niet maken. Dat heeft ten evrste te maken met het felt dat
bet tekenen van een strook een motor-actie is. die voor ACT-R onlosmakelijk
verbonden is met de oplossingsprocedure. Maar het is daarnaast ook mogelijk

dat de link tussen het tekenen van eeri strook. met kleuren en tellen. eli het
aftrekken van twee getallen gewoon niet automatisch wordt gelegd.

samenvatting
Samengevat gaat het aanvullen van breuken tot 1 voor alle parametersett.ings
goed in bet model waarbij sleehts af en toe feedback wordt gegeven op bet
antwoord. Ook voor kinderen vormt blijkens de test onder de kinderen van
c.b.s de Loopplank" bet aanvullen van breuken tot 1 geen enkel probleem.
Dit is te verkiaren doordat Iiet model voor dit soort sommen geen last heeft
van N-distractie. Er is geen manier waarop bij bet fout kan doen. \Vel is bet
niogelijk dat bet model helemaal geen oplossingsmetbode vindt, en daarmee
dus ook geen antwoord. Dit gebeurt ecbter alleen in bet eerste blok. en ook dan
niet heel vaak.
Al vrij snel wordt de oplossingsmetbode zodanig geproceduraliseerd dat er
geen voorbeeld rneer nodig is om een oplossingsmetbode te vinden. Dit versnelt
de oplossingsmethode enigszins, maar niet significant. Een significante versnelling ontstaat niet. doordat bet tijdrovendste deel van de oplossingsprocedure,
bet tekenen van een strook. niet gegeneraliseerd kan worden. \Vat we! een snelle
oplossingsmethode is, is bet antwoord uit je gebeugen halen. Dit gebeurt in het
model vrij vaak.

8.1.2

Het optellen van gelijknamige breuken

Dc grafiek met de gemidde!de percentages goede antwoorden voor bet optellen
van gelijknamige breuken !aat voor a!!e parameter-settings een aanvankelijk
stijgende lijn, gevolgd door een da!ende lijn vanaf b!ok 5 (zie figuur 8.5).
Voor bet optellen van gelijknamige breuken leveren deze gemidde!den echter
geen goed beeld van de werkelijkbeid op. In werkelijkbeid !open de percentages
goede antwoorden vanaf b!ok 5 vee! meer uiteen dan figuur 8.5 laat zien. Uit de
resultaten van de afzonderlijke runs blijkt dat er na blok 4 a 5 een omslagpunt
ligt (zie figuur 8.6). In blok 6 betreft bet overigens maar 1 som. Het fout beantwoorden van deze som krijgt daardoor onevenredig vee! gewicbtswaarde. De
parametersetting waarbij bet stabielst ge!eerd lijkt te worden lijkt die waarbij G
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= 60 en ps = 0,4. Bij deze settings eindigen alle 10 de runs met een percentage
van boven de 50 procent.
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Figuur 8.6: Percentages goede antwoorden voor het optellen van gelijknamige breuken per parametersetting. Tien verschillende runs en liet
gemiddelde (de dikke zwarte lijn).

Het lijkt erop dat het bij het optellen van gelijknamige breuken voor een
groot dee! van het toeval afhangt of het oplossen van dit soort sommen uiteindelijk geleerd wordt. Dat het de eerste paar blokken vrij goed gaat is te verkiaren
ilit het feit dat er in deze blokken nog heel veel feedback wordt gegeven op het
gevonden antwoord. Hierdoor hebberi regels de kans te stabiliseren. Dc snelle
N-dist ra(t ie regels die foute antwoorden opleveren zullen door een steeds lagere
88

P waarde ook een steeds lagere PG - C waarde krijgen. en de tijdrovende corre(te oplossingsnicthoden waarbij gebruik wordt gemaakt van een strook zullen
door eeri steeds hogere P waarde een steeds hogere PG - C waarde krijgen. Ht
lijkt erop dat de expected gain waarden van beide regels elkaar niet zo heel veel
ontlopen op het moment dat de feedback op het antwoord (lrastksch vermindert.
Dit kan verklaren waarom in sommige gevalleri we! geleerd wordt om ge!ijknamige breuken goed op te tellen en in andere gevallen niet. Als de expected
gain van beide regels ongeveer even hoog is op liet moment (lat de antwoorden
met meer direct gecontroleerd worden. speelt ruis een vrij grote rol bij de keuze
van de oplossingsmethode bij de vo!gende .som. Aangezien met beide soorten
oplossingsmethoden wel een antwoord wordt. gevonden. zal de regel die gekozen
wordt om de vo!gende sorn op te lossen, op l1(t moment. dat er geen feedback
meer op het antwoord wordt gegeven. ecu extra succes, en daarmee een grotere
P-waarde cii dus ecu grotere expected gain krijgen. Als dus enkele keren de
goede regel wordt gekozen op het omsiag-punt za! het optel!en waarschijnlijk
wel goed geleerd worden. en als enige malen de foute regel wordt gekozen zal
dit waarschijn!ijk leiden tot slechte resultaten.
Er is dan ook geen logische verk!aring voor het feit dat de resultaten bij de
versie van het. mode! ilict ecu G-waarde van 60 en een ps-waarde van 0.4 zo vee!
beter zijn dan die van de andere versies. Waarschijnlijk is dit gewoon toeval.
en heeft ruis er bij deze versie net iets vaker voor gezorgd dat in deze versie de
goede regels werden geleerd.

Huip uit onverwacht.e hoek kan er hierbij nog komen van het optellen van
ongelijknamige breuken, wat vanaf blok 6 ook begint. Voor deze sornmen kan
ook N-distractie worden gebruikt. en aangezien er vooral in het begin wel directe
feedback wordt gegeven bij deze sommen. kan dit een aantal failures voor de
N-distractie-regel opleveren die de expected gain van dew regel weer onder die
van de regel voor het correct optel!en van gelijknamige breuken kan brengen.
A! met a! kan er met. de feedback zoals die in (lit model gegeven wordt wel
geleerd worden hoe je gelijknamige breuken optelt.. maar die kans is maar rond
de 60 %. lets langer doorgaan met bet geven van directe feedback za! waarschijnlijk leiden tot veel betere resu!taten. aangezien de concurrerende regels
dan een betere PG - C waarde zullen krijgen.

samenvatting
Het opte!len van gelijknamige breuken gaat in maar iets meer dan de heift van
de gevallen goed. Dit komt waarschijn!ijk doordat er niet lang genoeg directe
feedback wordt gegeven op het antwoord. Hierdoor zijn de P-waarden van (Ic
N-distractie regels en de regels voor bet optellen met bebulp van stroken nog
niet vo!doende gestabiliseerd oni de PG - C waarde van de correte regels hoger
te laten worden dan die van de rege!s voor N-distractie. Hierdoor wordt het
voor een groot dee! athankelijk van ruis of de juiste op!ossingsmethode geleerd
wordt of iiiet..

89

8.1.3

Het vergelijken van breuken

Voor het vcrgclijken van breuken worden op het eerste gezicht redelijke resultatcn behaald. Uiteindelijk wordt voor alle paranicterscttings zon 70 % van de
sommen goed beantwoord (zic figuur 8.7). Dit betekent op zichzelf al dat het
vergelijken van breuken niet helemaa! goed wordt geleerd. Hct is uiteraard wenselijk dat de leerlingen aan het eind van het jaar tegen de 100 % score zoudcn
zitten.
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Figuur 8.7: Percentages goede antwoorden voor het vergeljken van breuken bij liet pluspunt-feedback model. Voor elke parametersetting is het
gemiddelde van 10 runs genomen.
Het blijkt cclitcr dat bet vergelijken van breuken zelfs nog minder goed wordt

geleerd dan de percentages goede antwoorden doen vermoeden. In bijna alle
gevallen wordt narnelijk het antwoord via een foute methode verkregen, namelijk

door middel van N-distractie. Dit is heel duidelijk te zien in de grafieken iiict
de gebruikte methoden (zie figuur 8.8).
Dat de N-distractie methode (het vergelijken van alleen de tellers of het
vergelijken van alleen de noemers) zo populair is. is eenvoudig te verkiaren uit
het feit dat het oplossen van een som via deze methode vele malen sneller gaat
dan via een van de andere riiethoden (het tekenen van tabellen of van strokeri).
Zon foute. snellere regel kan natuurlijk we! worden afgeleerd. De PG - C waarde
van de regel, die in bet begin heel hoog zal zijn door de lage C-waarde (de kosten
in seconden), zal namelijk steeds lager worden als de waarde van P (de kans
dat met deze regel bet doe! bereikt wordt) steeds kleiner wordt.
Helaas wordt in dit model de waarde van P niet zo snel kleiner. Dit heeft
verschillende oorzaken. Ten eerste wordt niet op elke som directe feedback
gegeven. Puur het vinden van een antwoord levert in die gevallen al een succes
voor de gebruikte regel op.
Daarnaast levert de regel soms ook als er we! directe feedback wordt gegeven
een succes op, simpelweg omdat met N-distractie vaak het goede antwoord
toevallig gevonden wordt. Als je bijvoorbeeld de breuken en vergelijkt, en
je vergelijkt bijvoorbeeld alleen de noemers, zu! je concluderen dat 3 groter is
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dan 2 en dat dus

de redenering hier niet goed is,
antwoord gevonden, en zal de N-distractie regel een succes

groter is dan ,.

Hoewel

wordt wel bet goede
krijgen.
Tenslotte worden er na een aantal blokken geen voorbeeld meer meegegeven
voor het oplossen van vergelijkingssommen. Als de PG - C waarden van de
N-distractie regels door de foute antwoorden die deze regels ook opleveren uiteindelijk wel zover zijn gedaald dat de correcte regels een kans kunnen krijgen,
kunnen (Ieze regels al iiiet eens meer slagen omdat zowel de gebruik het voor-

beeldäls de "los op analoog ann een voorbeeld"regels niet meer kunnen vuren
bij gebrek ann voorbeelden.
Als je kijkt naar de percentages goede antwoorden die gevonden kunnen
worden via deze foute oplossingsmethode zou je kunnen stelleii dat Pluspunt
bij Iiet maken van zijn sommen misschien beter had moeten kijken of bij deze
som het goede antwoord ook via N-distractie gevonden kan worden. Door het
zodanig kiezen van je somrnen dat zowel het vergehjken van de tellers als het
vergelijken van de noemers het verkeerde antwoord oplevert kun je allicht een
deel van het succes van N-distractie voorkomen.
Toch is het niet geheel eerlijk Pluspunt puur te verwijten dat het zijn sommen slecht heeft gekozen. In een kla.sse-situatie zal er. wanneer er directe feedback wordt gegeven, lang niet altijd alleen naar het antwoord worden gekeken
dat de kinderen hebben gegeven. Er zal ook wel degelijk aandacht worden bestee(I ann de gebruikte oplossingsmethoden. Dit zou dan echter wel zodamg
moeten gebeuren dat alle kinderen heel actief bij de bespreking worden betrok91

I

Anders blijft er een grote kans dat kinderen niet opletten. of afhaken zodra
ze horen dat het antwoord dat zij hebben gegeven goed is.
Verder controleert Pluspunt bij een deel van de sommen wel indirect de
methode die de kinderen hebben gebruikt door een vervolgvraag te stellen die
alleen t(' beantwoorden valt als ze het vergelijken van breuken via een goede
methode hebben gedaan. De vragen zijn dan van de volgende vorm:
ken.

Pict heeft deel van zijn krantenwijk gelopen en Jan
\Vie heeft het grootste (kel gelopen?
Hueve1 is het verschil?

dee!.

Als je bij deze vraag de breuken vergelijkt via een verhoudingstabel, kun je
daarna met diezelfde tabel ook het verschil bepalen. Deze methode is echter
wel enigszins dwingend. maar kan er ook toe leiden dat kinderen de a-vraag met
N-distractie oplossen en d b-vraag niet of verkeerd beantwoorden (misschien
zelfs ook met behuip van N-distractie).
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Figuiir 8.9: Gemidde!de tijden voor het vinden van het goede antwoord
voor het vergehjken van breuken bij het p!uspunt-feedback model. Voor
e!ke parametersetting is het gemiddelde van 10 runs genomen.

Het voordeel van het gebruiken van N-distractie boven de juiste methoden
wordt heel erg duidelijk als je kijkt naar de grafiek met de gemiddelde tijden
die het kost om het goede antwoord te vinden.(zie figuur 8.9). Er is een enorme
llits(lli('ter bij b!ok 6 bij de versies van het model met G = 80. Zoals te zien was
in de grafleken met gebruikte methoden worden in deze versies van het model
in dit blok nog redelijk vaak correcte methoden gebruikt om het antwoord
te vinden (zie figuur 8.8). Dit !evert in dit blok wel beduidend meer goede
antwoorden, zoals te zien is in flguur 8.7 , maar kost ook overduidelijk meer
tijd en wordt daardoor Iiiet lucratief genoeg bevonden. De rege!s krijgen door
de hoge kosten een te lage expected gain verge!eken met de N-distractie regels.
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samenvatting
Bij het vergelijkcn van breulcen wordt wel vaak het goede antwoord gevonden.
riiaar toch leert het model niet op een corre(t( wijze breuken met elkaar vergelijken. Dit koixit omdat in een grout deel van de gevallen niet naar de juistheid
van het antwoord wordt gekeken. maar alleen of er een antwoord is gevondn.

In de gevallen dat er wel naar do juistheid van het antwoord wordt gekeken
is er ook nog een vrij grote kans dat het antwoord gevonden met behulp van
N-distractie toevallig goed is. Dit resulteert in eon vrij hoge P-waarde voor de
N-distractieregels. hetgeen sarnen met de lage kosten van deze regels leidt tot
eii hoge PG - C waarde voor deze regels. waardoor de corre(te regels al gauw
worden uitges1ot(n. Zakt de PG - C waarde van de regels voor N-distractie
uiteindelijk tuch, dan kunnen de correcte regels al niot eens moor slagen omdat
ze gebruik maken van analogie en er geen voorbeelden (meer) beschikbaar zijn.

8.1.4

Optellen van ongelijknamige breuken

Ook bij hot optellen van ongelijknamige breuken kan N-distractie als oplossingsmetliode worden gekozon. Maar bij doze sommen is nog eon tweede fouto
oplossingsriicthode rnogehjk. Het is mogelijk om ongelijknamige breuken op to
tellen als gelijknamigo breuken. dus door een strook te tekenen, en daar de
beide tellers in to kleuren. Doze manier van optellen was ook terug te vinden
bij de kinderoii van c.b.s. de Loopplank". Het ging hierbij om kinderen die
het optellen van gelijknamige breuken wel beheersen. maar het optellen van
ongelijknamige breuken nog niet.
Dezo oplossingsmethode is mijns inziens geen echte vorm van N-distractie
aangezien do kinderen wel degelijk weten dat ze bij het optellen van breuken
iets anders moeten doen dan bij het optellen van natuurlijke getallen. \Visten
'ze (lat niet. dan hadden ze waarschijnlijk wel zowel de tellers als de noemers bij
elkaar opgeteld. Dit is moor eon vorm van gelijknamige-breuken-distractie.
Naast foutieve oplossingsmethoden zijn er uiteraard ook goode oplo,sings-

methodon voor het optellen van ongelijknamige breuken. In do eerste plants
kunnen dezen opgeteld worden met behulp van een verhoudingstabel. Dit is
ook de eerste methode die Pluspunt aanbiedt. Later kari ook gebruik gemaakt
worden van eon bemiddelende grootheid om de sornmen op to lossen.
Zoals te zien is in figuur 8.10 worden bij elke parametersetting van hot model
(lranlatisch slechte result.aten behaald. Al vanaf hot begin wordt er heel erg lang
gescoord, en dit wordt alleen maar slechter.
Deze rosultaten zijn deels te verklaren uit het feit dat er twee foutieve methoden zijn. waarvan er minimaal één tegen de tijd dat hot optellen van ongelijknamige breuken aan bod komt a! eon hele hoge expected gain heeft. Immers.
bij hot optellen van gelijknamige breuken hebben we gezien dat er ofwel gebruik
wordt gemaakt van N-distractie ofwel van optellen met behulp van eon strook.
Deze beide oplossingen zijn toepasbaar op het optellen van ongelijknamige breuken. maar beide zijn fout!

Een belangrijker verkiaring is echter dat juist bij deze moeilijke sommen.
waarl)ij zoveel mis kan gaan, heel weinig feedback wordt gegeven. In blok 6
wordt in los 4, waar het optellen van ongeijknamige breuken wordt geIntroduceerd.
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tersett.iiig is het gemiddelde van 10 runs genomen.

op alle vier de sommen feedback gegeveri. Deze sommen worden klassikaal behandeld. In les 11 wordt op 2 sommen feedback gegeven In blok 8, waarin
in totaal dertig optelsommen iiiet ongelijknamige breuken worden gevraagd,
wordt slechts op vier sommen feedback gegeven. Voor het optellen van ongelijknamige breuken met behuip van ecu grootheid geldt hetzelfde verhaal. Zij
worden geIntroduceerd in blok 10, waar in de ('erste les dat ze voorkomen maar
op één(!) som feedback wordt gegeven. Later, in les 11 wordt er nog eens op
zes sommen feedback op het antwoord gegeven. In alle andere gevallen geldt
dus dat alleen het vinden van een antwoord een succes oplevert. Met name
het gebruik van N-distractie levert veel tijdwinst op. en zal de voorkeur krijgen
boven alle andere regels. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat het model zo
slecht presteert.
Dat de verkeerde regels worden gebruikt voor het maken van deze sommen

blijkt ook nog eens uit de gegeneraliseerde regels, die we bij elke parametersetting van het model terug vinden.
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1)

(p Productionl6O56

=goal>
isa SUM
nomi =noml
denomi =denoml
nom2 =nom2
denom2 =denom2
task Add
state Look-Up—Sum

=retrieval>
isa ERROR

==>

=goal>

tool nil
method N-Distraction

state

nil

+goal>
isa NSUM

task Add
numi noml
num2 =nom2

parent =goal
)

oftewel:

breuken is
EN je kunt het antwoord niet in Iiet geheugen vinden
DAN gebruik je N-distractie om de breuken op te tellen
ALS je doel het optellen van twe

2)

(p Productionl6O86
=goal>
isa SUM

task Add

state nil
—

method Analogy
method N-Distraction

==>

goal>

tool Bar
state Example-Found
method Analogy
)

oftewel

ALS je doel het optellen van twee breuken is
DAN gebruik je een strook.

In de eerste regel wordt het gebruik van een fouto strategie (N-distractie)
geproce(Iuraliseerd. Dit levert een verkiaring voor het feit waarom het afieren
van een fouto strategie zoveel moeilijker wordt als jo deze strategie al heel lang
gebruikt. Als de foiito strategie geproceduraliseerd is. moet niet alleen de foute
regel zoif worden afgeleerd, maar ook a! zijn 'kinderen'. de geproceduraliseerde
regels die op basis van de foute regel zijn ontstaan.
Do tweede regel is natuurlijk prima voor het optellen van gelijknamige breuken. Hij is echter ook feilloos toe to passen op het optellen van ongelijknamige
breuken. En als dan het antwoord lijet direct gecontroleerd wordt. zal deze
regel hiervoor ook gebruikt blijven worden.

Samenvatting
Ook het optellen van ongelijknamige breuken gaat niet goed. Het gaat zelfs
ronduit slecht. Oorzaak hiervoor kan het ruimere aanbod van foute methoden
zijn. die waarschijnlijk ook nog eenvrij hoge expected gain hebben. Belangrijker
lijkt echter te zijn dat or erg weinig feedback wordt gegeven op deze moeilijke
sommen.
Iii hot algemeen lijkt het erop dat liet leren van breuken in de meeste gevallen
rijot erg goed gaat als de leermethode die wordt aangeboden in Pluspunt exact
gevolgd wordt. Dit lijkt voor het grootst.e gedeelte te maken te hebben met hot
geven van to weinig feedback. Bij hot vergelijken van breuken betreft het dan
met name feedback op de methode en bij het optellen van zowel gelijknamige
breuken als ongelijknamige breuken gaat het om to weinig directo feedback op
do gegeven antwoorden.
Natuurlijk zijn or grote verschillen tussen de sonimen zoals zo hier worden

aangeboden en zoals ze in een klassesituatie worden aangeboden. Eoii loraar
zal bijvoorbeeld waarschijnlijk ingrijpen als hij ziet dat kinderen sommen fout
blijven maken. En al heeft liet geven van feedback lange tijd na hot maken van
do sommen goon dire(te invloed op de regels. indirect heeft het dat. natuurlijk
wel. Kinderen onthouden misschien we! dat de methode die ze de vorige keer
gebruikt hebben niot workto. en vragen dan om meer uitleg, of zoekon de goede
oplosmothode op in hun boek of hun schrift.

8.2
8.2.1

Resultaten voor het altijd-feedback model
Het aanvullen tot 1 en het vergelijken van breuken

Aangezien hot aanvullen tot 1 ook met relatief weinig feedback a! heel erg goed
ging, viel er voor deze soort som weinig to verbetoron door het toevoegen van
extra feedback. De resultaten voor deze sommen versehillen dan ook nauwelijks
van die verkregen met de versie van het model met sleclits af en toe feedback
(zie figuur 8.11).

Ook de tijden voor het vinden van het goede antwoord en de gebruikte
methoden vers(hillen niet significant. Dit is ook we! logisch, want er werd ook
niot weinig feedback al vanaf blok 2 een constante 100 % score behaald. Hieraan
vie! ixiot extra feedback weinig te verbeteren.
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Ook bij het vergelijken van breuken valt weinig verschil te onderscheiden in
de resultaten van het model met af en toe feedback en het model nict continue
feedback (zie figuur 8.12)
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Figuur 8.12: Vergelijking van de percentages goede antwoorden voor het

vergelijken van breuken. Voor etke parametersetting is het gemiddelde
van 10 runs genomen.

Ook dit valt eenvoudig te verklaren. Het probleem bij het vergdijken van
breuken was namelijk niet dat het goede antwoord nooit werd gevonden, maar
dat het goede antwoord veel te vaak werd gevonden wanneer een verkeerck
methode werd gebruikt, ni. N-distractie. Nu er continue feedback op het antwoord komt, is dit probleem uiteraard nog niet verholpen. Toch zouden de
N-distractieregels bij deze versie een lagere expected gain moeten hebben gekregen dan bij de eerste versie van het model, aangezien met N-distractie niet
altIjd het goede antwoord wordt gevonden. Nit er bij elke vraag wordt gekeken of het gegeven antwoord ook goed is. zouden de regels voor N-distractie
meer failures moeten hebben gekregen dan in de eerste versie van het model,
en daardoor een lagere P-waarde en dus ook een lagere PG - C waarde hebben
gekregen. Dit valt niet terug te zien in de grafiek met de percentages goede
antwoorden, maar we! in de expected gain van de regels. Die is als volgt: (zie
figuur 8.1)

Uit tabel ?. blijkt duidelijk dat het geven van continue feedback op het
1
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Soms feedback op antwoord

G=60
ps

G=60

= 0,15

Ps

=

0,4

G=80
ps

=

0,15

G=9
ps

=

(1.4

N-distractie
tellers

N-distractie
noemers

50,364

50,344

67,238

68,204
I

45.559

43,964

61,673

al tijd feedback op antwoord

G=60
ps

= 0,15

G=60
Ps

=

0,4

G=80
ps =

0,15

;1.4H

G=
=

ps

(1.4

N-distractie
tellers

42.061

42,354

5.1O7

59,526

N-dz.stractie
noemer.s

2",484

42,354

40,117

42

Tabel . 1: Expected gain van de N-distractie regels van liet pluspunt-feedback
model en het altijd-feedback model

antwoord wel degelijk een effect heeft gehad op het leren van het model. Dc
expected gain van de N-distractie regels was bij bet model waarbij er op elk
antwoord feedback werd gegeven veel lager dan bij het model waarbij lecljts
af en toe feedback op het antwoord werd gegeven. De invloed was echtvr niet
groot genoeg om de expected gain van de N-distractieregels lager te maken dan
die voor de corre(te regels. Dit komt doordat N-distractie bij dit soort somrnen
te vaak bet goede antwoor(l opIevert.

samenvatting
Het geven van extra feedback heeft voor bet aanvullen van breuken tot 1 en
liet vergelijken van breuken geen zichtbare invloed gebad. Voor het aanvullen
van breuken komt dit doordat deze vaardigheid ook zonder feedback al goed
geleerd werd. Er viel dus weinig meer te verbeteren. In bet leren vergelijken
van breuken trad wel een verl)etermg op. De regels voor de foute strategieen
hadden een beduidend lagere waarde dan in bet pluspunt-feedback model. Dit
had ('(liter geen effect. op de resultaten. Omdat niet N-distractie nog te vaak bet
goede antwoord wordt gevonden. blijven de regels voor N-distraetie een hogere
('xpe(t((I gain houden dan de goede strategie.

8.2.2

Het optellen van gelijknamige breuken

\Vaar wel een heel duidelijk verscbil te onderscheiden is tussen de eerste en de
tweede versie van bet model is bij het optellen van gelijknamige breuken. (zie
figuur 8.13)
Bij de versie van bet model waarbij sleclits af en toe feedback werd gegeven

werd in ongeveer de beift van de gevallen wel goed geleerd hoe gelijknamige
breuken moeten worden opgeteld, en in de andere helft van de gevallen werd
dit absoluut niet geleer(l. Er is toen al gesuggereerd dat dit probleem zou
kunnen zijn ontstaan doordat op het moment dat er geen feedback op de gegeven
antwoorden meer werd gegeven er nog niet voldoende verschil was tussen de
expected gain van de correcte. tijdrovende regels en de incorrecte. maar snelle
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Figuur 8.13: Vrgelijking van de percentages goede antwoorden voor

het optellen van gelijknamige breuken. Voor elke parametersetting is
l1('t

gemiddelde van 10 runs genonien.

regels. Ook is toen gesuggereerd dat door het krijgen van niecr failures bij de
incorre(te regels. dus door langer feedback te geven, dit probleem verholpen
zou kuniien worden. Dit blijkt bijzonder goed te werken.
Uiteraard is het niet alleen het verkrijgen van extra failures voor de Ndistractie regels die leiden tot een snellere verlaging van hun expected gain. maar
ook het totale uitblijven van sll(cessen voor deze regel. In de eerdere versie van
liet model werd als het antwoord niet gecontroleerd werd immers elk gevonden

antwoord als eeii succes beschouwd. Ook dit gebeurt in de altijd-feedbackversie van het model niet. In bet altijd-feedback model krijgen de N-distractie
regels diis meer failures en minder (geen) sucuessen. Dit leidt overduidelijk
tot betere leerresultaten. Aan bet einde van het leertraject worden bij elke
parametersetting 100 % scores behaald.
Nu het leren wel goed gaat, wordt het ook een stuk interessanter om te kijken

wat er gebeurt tijdens bet leertraje(t. Worden er nieuwe regels aangemaakt.
gaat het oplossen van de sommen steeds sneller, zijn er duidelijke verschillen
tussen de verschillende parametersettings te oiiderscheiden?
\Vat betreft de tijd die het kost om het goede antwoord te vinden is er in
elk geval nauwelijks verschil waar te nemen tussen de versehillende paralileter
settings (zie figuur 8.14)

De lijnen overlappen elkaar bijna geheel. \\l is er in liet begin een lichte
daling waar te nemen in de oplossingstijden. Deze daling is op zijn diepst bij
blok 4. en stijgt vervolgens weer, om uiteindelijk nauwelijks onder het beginniveau te eindigen. De daling in blok 4 is te verkiaren omdat in dit blok een
relatief groot deel van de sommen vanuit het geheugen wordt beantwoord.
De oplossingsniethode wordt deels geproceduraliseerd, maar ook hier gaat
die proceduralisatie iliet verder dan bet gebruik van het juiste hulpmiddel in de
regel vast te leggen. Dit mankt het zoeken van een voorbeeld of het meegeven
van een voorbeeld overbodig.
In elke versie van bet model zag die regel er zo uit:
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Figuur 14: Gemiddelde tijden voor het vinden van het goede antwoord
voor het optellen van gelijknamige breuken bij het altijd-feedback model.

Voor elke parametersetting is Iiet gemiddelde van 10 runs genomen.

(p Production4l73
=goal>
isa SUM
task Add
denomi =denoml
denom2 =denoml
state nil
- method Analogy
- method N-Distraction

==>

=goal>

tool

Bar

state Example-Found
method Analogy
)

In

gewone taal:

ALS

je twee breuken met dezelfde noemer wilt optellen

DAN gebruik je een strook
Hoewel er geen verschil is in de regel zeif, is er wel een verschil in het tijdstip

waarop de regel werd aangemaakt. In beide versies met een ps-waarde van ft4
werd de regel voor het eerst gebruikt in blok 3. Voor de versies met een ps-

waarde van 0,15 gebeurde dit echter pas in blok 5. Qua tijd lijkt het echter
weinig uit te maken of bet gebruik van bet juiste hulpmiddel geproceduraliseerd
is.

Dit is ook niet verwonderlijk. Het ophalen van een feit uit het geheugen

duurt ongeveer een halve seconde, terwiji de hele oplossingsprocedure tussen de
20 en 25 seconden in beslag neemt.

Cit de gebruikte methoden blijkt dat ht meegegeven voorbeeld praktisch
100

altij(1 gebruikt wordt. ook als de regel a! is geproceduraliseerd (zie figutir . 15.
In blok 5 bijvoorbeeld. wordt er bij 2 van de 20 sommen een hulpmiddel 111evgegeven, dus bij 10 %. Het aantal keren dat er in dit blok gebruik is gemaakt
van het meegegeven voorbeeld ligt tussen de 5 en de 12 %. Ook bij de andere
blokken liggen deze getallen dicht bij elkaar. Blijkbaar is het gebruiken van het
meegegeven hulpmiddel zo'n betrouwbare oplossingsrnethode gebleken, dat het
nog StP('(lS vaak de voorkeur verdient boven bet gebruiken van de geproceduraliseerde oplossing. Dit betekent dat bet in principe nog steeds mogehjk moet
zijn orn yen ander hulpmiddel te leren gebruiken.
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Figuur 8.15: Gebruikte oplossingsmethoden voor bet optellen van gelijk-

nanxige breuken bij het altijd-feedback model. De geproceduraliseerde
regels zijn ingedeeld bij de analogie strategie. Voor elke parametersetting is het gemiddelde van 10 runs genomen.
Hoewel in de altijd-feedback-versie van bet model hele goede resultaten worden bebaald en het optelieri van breuken op een degelijke manier wordt geleerd,
valt ook bij het optellen van ongelijknamige breuken op dat er alleen geleerd
wordt op te tellen volgens de voorgeschreven manier. Dat wil zeggen dat liet
model ook als bet bet optellen van breuken helemaal beheerst. hij nog steeds
een strook moet tekenen voor elke optelling die hij doet. Ook in dit geval wordt

de abstractiestap van bet tekenen van twee breuken in een strook en bet vervolgens optellen van de getekende delen naar bet simpeiweg optellen van twee
tellers niet. gemaakt. Deze veel snellere metbode wordt door het model niet
gevonden, wederom door het feit dat de motoracties van bet tekenen van een
strook en bet kleuren van de delen een te elementair onderdeel vormen van de
procedure.

Is bet te onrealistisch aan te nemen dat dit ook in werkelijkheid zo zou
101

kunnen gaan? 1k denk het niet. En van de li'erkrachten van c.b.s. "de Loopplank" vert elde dat voor het optellen van natuurlijke getallen in eerdere versies
van Pluspunt gebruik werd gemaakt van het zogenaamde honderdveld als huipmiddel. Hut ging hierbij orn sommen voor kinderen in groep 4. Om inzichte!ijk
tc maken wat er gebeurde als je bijvoorbee!d 5 + 21 optelde werd er cell vel
papier met een in 100 vakjes opgedeeld vierkant uitgedeeld. Op de ecrste nj
stonden de getallen van 1 tot en met 10, op de twee(le ru ii tot en met 20, etc.
Het optellen van 5 21 werd vertaald in 2 hokjes naar beneden, en 1 opzij. Zo
werd duidelijk hoe getallen zich tot elkaar verhouden en hoe je op eenvoudige
wijze twee getallen bij elkaar op kunt te!!en. In de nieuwe versie van Pluspunt
zijn i.e echter weer afgustapt van het honderdveld. Hut bleek namelijk dat kinderen er te afhankelijk van werdeii. Ze konden alleen nog maar met behuip van
dit honderdveld optellen.
In de inleiding van Pluspunt stond dat het leren werken met modellen geen
doe! op zich dient te worden. Het hjkt erop dat dat bij het leren optelleri met
behu!p van het honderdve!d en in mijn ACT-R model wel gebeurt.

samenvatting
Het optel!en van geijknamige breuken gaat heel goed als er continue feedback
is op het antwoord. Er wordt bijna voortdurend een 100 % score behaald. De
opteiprocedure wordt slechts enigszins geprocedura!iseerd. A!leen het zoeken
van een voorbee!d wordt overbodig. Het. tijdrovende tekenen van een strook
blijft echter a!tijd noodzakelijk om het goede antwoord t.e vinden. Daarmee
schiet het gebriuk van de strook misschien zijn doe! voorbij.

8.2.3

Het optellen van ongelijknamige breuken.

Bij het pluspunt-feedback model is a! gebleken dat liet mode! met hut optellen
van onge!ijknamige breuken de meeste moeitc had. De oorzaak hiervan lag in
drie dingen: Het besta.an van zowel tweede foute oplossingsmethoden als tweede
goede oplossingsmethoden, de kleine hoeveelheid sommen waarbij een voorbee!d
wordt meegegeven en het s!echts bij enkele sommen geven van feedback.
In het altijd-feedback mode! is het prob!eem van het geven van feedback
opgelost. Dit heeft over het a!gemeen genomen gezorgd voor een aanzienlijke
verbetering van de resultaten (zie ?. 16).

Dc sterke daling van de lijn tot en met blok 9 heeft drie interfererende
verk!aringen.

• De beperkte hoevee!heid meegegeven voorbeelden voor het op!ossen van
deze nieuwe, en moeilijke soort sommen

• Het moeten afleren van te a!gemeen toepasbare regels voor het optel!en
van gelijknarnige breuken

• De frequentie en timing van de aangeboden sommen.
Het optellen van onge!ijknamige breuken wordt in b!ok 6 geIntroduceerd. In
dit b!ok worden in totaal 14 sommen met ongelijknamige breuken aangeboden.
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Figuur 8.16: Vergelijking van de percentages goede antwoorden voor het

optellen van ongelijknamige breuken. Voor ellw parametersetting is het
gemiddelde van 10 runs genomen.

Alleen bij de eerste vier en de laatste twee hiervaii wordt uitgelegd hoe de soulmen niucteri worden opgelost en wordt er een hulpmiddel (de verhoudingstabel)
meegegeven waarmee de sommen opgelost kunnen worden. Zes voorbeelden is
uiteraard heel weinig, vooral gezien het feit dat het optdllen van gelijknamige
breuken inrniddels goed geleerd is. en de oplosmethode voor deze soort sommen
kan interfereren met de oplossingsmethode voor het optellen van ongelijknamige
breuken.

Er blijkt dat voor bet optellen van gelijknamige breuken twee regels zijn
gegenereerd, waarbij de tweede regel een precisering is van de eerste. De eerste
vorm van deze regel is heel algemeen toepasbaar:

ALS je doel is twee breuken op te tellen
DAN gebruik je een strook.
Zolang je alleen gelijknamige breuken optelt lijkt deze regel prima te kloppen, maar zodra je ook ongelijknamige breuken gaat optellen gaat bet mis. De
regel zal namelijk ook voor dit soort sommen vuren, en zal dan een verkeerd
antwoord opleveren.
Gelukkig is er ook een specifiekere vorm van deze regel gegenereerd waarvoor (lit probleem iiiet geldt:
ALS je doel is om twee breuken op te tellen
EN de breuken bebben dezelfde noemer
DAN gebruik je een strook.

Deze regel zal alleen vuren wanneer het moet, namelijk bij het optellen van
gelijknamige breuken.
Op het moment dat bet optellen van ongehjknamige breuken wordt geIntroduceerd zullen beide regels een hoge expected gain hebben. Ze gingen beiden
imrners altijd op voor elke tot dan toe voorgekomen optelling. De eerste vorm

van de regel is ook toe te passen op het optellen van ongelijknamige breuken.
en zal dit door zijn boge expected gain naar alle waarschijnlijkbeid ook worden.
Dit kan er toe leiden dat de eerste vier sommen, met een voorbeeld. allemaal
met deze regel kunnen worden opgelost. met als gevolg vier foute antwoorden
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en geen enkel succesvol voorbeeld voor de sommen Ilict ongelijknamige breuken
die nog volgen.

Zo dramatisch blijkt het niet te zijn, gezien het percentage (35 %) goede
aiitwoorden dat nog wordt gegeven in blok 6. ZoaLs bleek in de vorige paragraaf heeft de regel voor het gebruiken van het meegegeven voorbeeld zo'n hoge
expected gain dat hij vaak de voorkeur verdient boven de geproceduraliseerde
regel voor het optellen van gelijknamige breuken.
\Vel is het duidelijk dat er een regel is gecreeerd die tc breed toepasbaar
is. en die zal moeten worden afgeleerd. Dit kan alleen maar gebeuren doordat
deze regel veel failures krijgt. waardoor zijn expected gain immers zal dalen.
Dit zal voor een deel al gebeuren in blok 6. waar getuige het grote aantal foute
aIltw( H rden. deze regel meerdere keren zal zijn toegepast, en dus ook meerdere
failures zal hebben opgeleverd. De kans is echter groot dat na dit blok de
expected gain van deze regel nog steeds zo hoog is dat hij nog regelmatig zal
vuren.

In dit kader lijkt het niet slim te zijn om in het volgende blok alleen maar
optelsornrnen met gelijknamige breuken te geven. Immers, als de omstreden
regel bij een van deze sommen zal vuren, levert dit een succes op voor de regel,
en zal ziJn expected gain weer omhoog gaan. Toch is dit precies wat er gebeurt.
In blok 7 komen s1echts sommen met gelijknamige breuken voor.
In blok komen zowel sornrnen met gelijknamige als met ongelijknamige
breuken voor. maar ook hier geldt dat er ontzettend weinig voorbeelden worden gegeven en er dus zelden een oplossingsmethode wordt meegegeven om de
sommen op te lossen.
Ditzelfde geldt voor blok 9. Ook hier wordt weinig hulp geboden bij liet
optellen van ongelijknamige breukeii. Het lijkt alsof er in Pluspunt wordt aangenomen dat kinderen na een eenmalige uitleg met een stuk of vier voorbeelden
in staat zijn te leren hoe ze ongelijknamige breuken kunnen optellen. Voor het
model blijkt dit zeker niet voldoende te zijn.
Vanaf blok 10 verbeteren de resultaten gelukkig. Waarschijnlijk is de foute
regel hier inmiddels afgeleerd. Ook worden er in blok 10 relatief veel voorbeelden
gegeven, namelijk bij elf van de veertig sommen. Zes van deze voorbeelden zijn
voorbeelden met een bemiddelende grootheid. de andere 5 zijn voorbeelden met
een verhoudingstabel.
Ook worden er vanaf blok 10 geen optelsommen met gelijknamige breuken
meer aangeboden. 1k denk echter niet dat deze sommen nog een probleem
zouden hebben opgeleverd. De te algenieen toepasbare regel voor het optellen

van gelijknamige breuken zal in blok 10 al zo'n lage expected gain hebben
gekregen dat de specifiekere regel verkozen zal worden voor het optellen van
gelijknamige breuken. Deze sommen zullen de expected gain van de foute regel
dus niet ongewenst meer verhogen.
Het is echter niet zo dat door de ongelukkig opzet van de blokken 6 tot en
met 9 het optellen van ongelijknamige breuken met behulp van een verhoudings-

tabel helemaal niet geleerd wordt. Zoals te zien is in figuur 8.17 wordt deze
methode in de versies van het model met een ps-waarde van 0,4 nog behoorlijk
vaak gebruikt.
Dat deze methode alleen in deze versies van het model echt good geleerd
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Figuur 8.17: Gebruikte methoden voor liflt vinden

van de goede ant-

woorden voor het optellen van ongelijknamige breuken bij het altijdfeedback model. Voor elke parametersetting is het gemiddelde van 10
runs

genomen.

wordt komt door de hogere ps-waarde. Hierdoor zijn er namelijk minder voorbeelden nodig om een nieuwe regel te genereren en zijn de weinige goede antwoorden. gevonden met behuip van verhoudingstabellen. in de blokken 6 tot en
met 10 voldoende om de volgende regel te genereren:

(p Product ion7626
=goal>
isa SUM
Add
denomi =denoml
- denom2 =denoml

task

state nil
—

method Analogy
method N-Distraction

- state Failed
nomi =noml
nom2 =nom2
denom2 =denom2
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==>

=goal>

tool Tables
state Example-Found
method Analogy
+goal>
isa SUM

task Make-Equal

tool

Tables
state nil
nomi =noinl
nom2 nom2
denomi =denoml
denom2 =denom2
parent =goal

)

oftewe!:

twee breuken op te tellen
EN deze breuken hebben ongelijke noemers
DAN gebruik je verhoudingstabellen
EN wordt je doe! deze breuken gelijknamig te maken
ALS je

doel is om

In beide versies van het model wordt deze regel begin blok 10 bet eerst
gebruikt.

samenvatting
Samengevat b!ijken alle variaties van bet a!tijd-feedback model uiteindelijk redelijk

tot goed in staat om ongelijknamige breuken op te tellen. Hiervoor wordt

gebruik gemaakt van een bemiddelende grootheid als oplossingsniet,hode. Dit komt doordat liflt leren optellexi met behu!p van verhoudingstabel!en niet goed wordt bege!eid in Pluspunt. Op lict moment dat bet optellen
van ongelijknamige breuken wordt geIntroduceerd kan deze soort somrnen nog
makkelijk worden verward met bet optel!en van gelijknamige breuken. Desondanks worden er maar bee! weimg voorbeelden gegeven waaruit blijkt hoe
ongelijknamige breuken opgeteld kunnen worden. Ook wordt bet leren opte!len van ongelijknamige breuken onderbroken door een b!ok met alleen maar
optelsommen met gelijkriamige breuken. Dit zorgt ervoor dat de verwarring
van deze twee soorteri sommen !anger doorzet. Het resu!taat is dat alleen de
voornamelijk

versies van bet model waarin de ps-parameter 0.4 is regels genereren waarmee
ongelijknamig breuken met behu!p van een verhoudingstabe! kunnen worden
opgelost.
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Resultaten van het feedback-methode model

8.3

Het altijd-feedback model bleek een grote verbetering boven het pluspuntfeedback model voor wat betreft bet optellen van zowel gelijknamige als ongelijknamige breuken. \Vat ecliter nog stee(ls niet goed geleerd werd was het
vergelijken van breuken.

Hoewel in beide versies van het model op veel vergelijkingssommen we!
het goede antwoord werd gevonden, werd hiurvoor zelden t )t nooit de goede
methode gebruikt.
In het pluspunt-fevdback model werd er slechts af en toe gecontroleerd of
een gegeven antwoord ook het gocde antwoord was. Het altijd-feedback model
vormde een verbetering doordat het van iedere som vertelde of het goede antwoord gevondemi was of niet. Dat beide modellen faalden voor het vergelijken
van breuken komt doordat er slechts op de correctheid van het antwoord gecontroleerd werd. Met N-distractie kan bij het vergelijken van breuken ni. nog
behoorlijk vaak toch het goede antwoord worden gevonden.
Om een oplossing te creëren voor dit probleem heb ik nog een derde versic van het model gemaakt. Dit model is een soort uitbreiding op het altijdfeedback model, waarbij er nict alleen voor elke som wordt gecontroleerd of liet
goede antwoord is gevonden, maar ook of het antwoord. als lict goed is. op een
correcte manier is gevonden. Als het antwoord goed is, maar via N-distractie ge—
vonden. zal het aisnog een failure opleveren. Op deze manier krijgen regels met

N-distractie alleen maar failures en zullen ze als lict goed is afgeleerd moeten
wordeii.
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Figuur 8.18: Vcrgeijking van de percentages goede antwoorden voor het

vergelijken van breukeii. Voor elke parametersetting is het gemiddelde
van 10 runs genomen.
Zoals te zieri is in figuur 8.18 heeft het geven van feedback op de gebruikte
methode we! degelijk invloed op de vorm van de grafiek. In de blokken 3. 5
en 6 zijn de resultaten aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de twee eerdere
versies van het model. In blok 7 zijn de resultaten aanzienlijk slechter. In de
andere blokken zijn de resultaten ongeveer gelijk gebleven.
Het was echter a! bekend dat ook met N-distractie redelijke resultaten werdcii behaald. Het is in dit geval dus interessanter om naar het verschil in
gebruikte methoden te kijken.
Zoals te zien valt in figuur 8.19 wordt er in deze versie van bet model niet
meer voor 90 % gebruikt gemaakt van N-distractie. Het gebruik van N-distractie
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Figuur 8.19: Percentages gebruikte niethoden voor het vergelijken van

breuken bij het feedback-methode model. Voor elke paranietersetting is
het gemiddelde van 10 runs genomen.

is echter verre van verdwenen.

Opvallend is dat er voor ('ike parametersetting van bet model in blok 7
bijzonder veel gebruik wordt gemaakt van N-distractie en dat bet percentage
goede antwoorden in dat blok ook bij alle versies laag is. Lager zelfs dan in
liet pluspunt-feedback model en het altijd-feedback model. waarin bijna alleen
gebruik wordt gemaakt van N-distractie. Het vele gebruik van N-distractie is
echter te verkiaren.
Het gebruiken van de goede methoden is moeilijker dan bet gebruik van
N-distractie. Zolang deze methoden nog niet geproceduraliseerd zijn, kunnen
ze immers alleen gebruikt worden als er wordt meegegeven van welk hulpmiddel
er gebruik kari worden gemaakt, of als er een voorbeeld gevonden kan worden
waarbij dit hulpmiddel is gebruikt. Als bet model probeert een goede metbode
te gebruiken en er wordt geen voorbeeld gevonden, zal bet aisnog proberen de
som met N-distractie op te lossen of belemaal geen antwoord vinden. Er is
dan ook een bee! rnooi verband te zien tussen bet percentage goed beantwoorde
sommen en het percentage sommen waarbij een hulpmiddel wordt meegegeven.
(zie figuur 8.20) Dit verklaart zowel de soms heel boge percentages N-distraetie
als gebruikte methode als het lagere percentage goede antwoorden.
Dat er ook in blok 3 vrij veel gebruik wordt gemaakt van N-distractie en
daar het percentage goede antwoorden wel hoger is. komt doordat dit bet eer-

ste blok is waarin bet vergelijken van breuken wordt geleerd. Er is dan nog
geen enkele oplossirigsrnetbode gebruikt. dus ook N-distractie niet. Dit betekent dat N-distractie nog geen failures beeft en daardoor dus eeri boge expected
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Figuur 8.20: Percentages goede antwoorden voor het vergelijken van

breuken bij het feedback-methode model. Het percentage sommen met
voorbeeld is weergegeven riwt een stippellijn. Voor elke parametersetting
is het gemiddelde van 10 runs genomen.

gain. hoger dan (lie van de andere methoden. N-distractie wordt hier diis gebruikt omdat het de hoogste expected gain heeft. niet omdat geen enkele andere
methode slaagt. Verder wordt in blok 3 bij een groot aantal sommen lwt huipmiddel meegegeven. wat ervoor zorgt dat de goede methoden zonder problemen
gebruikt kunnen worden en er this in minder gevallen helemaal geen antwoord
gevonden wordt.

Er is nog jets opvallends waar te nemen in figuur . 19. Bij de versies vaii
het model waar de ps-parameter 0.4 is wordt aan liet eind veel minder gebruik
gemaakt van N-distractie dan bij de versies waarbij deze parameter 0,15 is. De
verklaring hiervoor is hierboven eigenlijk a! genoemd.
Hoe hoger de ps-parameter, hoe sneller regels geproceduraliseerd worden.
Bij de vrsies van het model waarbij de ps-parameter 0,4 is zullen de goede oplossingsmethoden gegeneraliseerd zijn, waardoor er geen voorbeeld meer nodig
is om ze te gebruiken. Voor de versies met een veel lagere ps-waarde zal dit
niet het geval zijn, en blijft het model afhankelijk van het meegeven van het
hulpmiddel of het vinden van een voorbeeld. Lukt het niet zon voorbeeld te
vinden, dan rest er als erlige oplossingsinethode liet gebruiken van N-distractie,
ook al weet het model inmiddels wel dat deze methode hardstikke font is.
Dat dit inderdaad het geval is blijkt wel nit de expected gain van de verschillende oplossingsmethoden. (zie tabel 8.2)
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Zoek
voorbeeld

Gebruik
N-distractie

23.865
22.724

12.331
15.715

G80ps0,15

41.1'

21.047

C 80 ps 0,4

S)."24

2s.055

17.922
23.727
25.856
37.908

Gebruik
rneegegeven

tellers

hulpmiddel

G 60 ps 0,15
C 60 ps 0,4

Gebruik

N-distractie

nener
17.4

22."
26.979
40.121

Tabel .2: expected gain waarden uit het feedbak-methode model van de verschillende oplossingsmethoden voor het vergelijken van breuken

Doordat het vinden van en voorbeeld lang nit altijd 1kt krijgt de regel
"zoek een voorbeeld" veel failures en dus een lage expected gain. De regel "gebruik het meegegeven hulpmiddeF'heeft bij beide versies van het model nit een
lage ps-waarde een expected gain die ruim boven di( van de N-distractieregels
ligt. In de twee modellen met een hoge ps-waarde is echter een nieuwe regel
ontstaan die l1(t gebruik van een meegegeven hulpmiddel of liet. vinden van een
voorbeeld overbodig maakt. De expected gain van die regel ligt ruim boven de
expected gain van alle andere regels.
(p ProductionlO8l82
=goal>
isa SUM
Compare
state nil
- method Analogy
- method N—Distraction

task

==>

=goal>

tool Bar
state Example-Found
method Analogy
)

Oftewel:

ALS je doel is om twee breuken te vergelijken
DAN gebruik je stroken

De activatie-waarde van deze regel bij het model met G = 60 Ps = 0.4 is
36,768, bij G = 80 Ps = 0,4 is hij zelfs 66,510.
Ook voor bet vergelijken van breuken met behulp van een verhoudingstabel
is in deze versies van het model een regel ontstaan. Deze regel is echter. doordat
bet gebruiken van een tabel langer duurt en dus voor hogere kosten zorgt, iets
minder succesvol.
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De activatie-waarden bij deze regel zijn voor het model met G = 60 ps
0,4 23.5!i2 en bij G = 80 ps = 0,4 44.309. Voor het eerste model betekent dit
dat het nog jets onder de regel voor N-distraetie ligt. Dit zal waarschijnlijk we!
verandrren, want de N-distractieregel zal alleen maar failures krijgen, terwiji
de nieuwe regel bijna alleen rnaar sUCCeSSe zal krijgen.

samenvatting

Uit het feedback-methode model blijkt het geven van feedback op de gebriiikt
oplossingsmethoden voor een betere beheersing van het vergelijken van breuken
te leiden dan wanneer er alleen feedback op het antwoord wordt gegeven. Dit
blijkt niet zozeer nit de percentages goede antwoorden maar uit de percentagt
gebruikte methoden om het goede antwoord te vinden.
Er wordt nu vee! vaker gebruik gemaakt van goecle oplossingsmethoden om
ecu vergelijking 01) te lossen. maar N-distractie blijft nog vrij vaak gebruikt
worden. Dit komt doordat het model, met name de versies met een lage pswaarde. niet in staat is met de gegeven sommen de goede oplossingsmethoderi te
generaliseren, waardoor het afhankelijk blijft van het vinden van een voorbeeld
voor het correct oplossen van de som. Vindt het in zijn geheugen geen voorbeJi

van hoe het de som in het verleden heeft opgelost, dan rest hem niets iiiIr
dan toch gebruik te maken van N-distractie. Door het vaker meegeven van lit
te gebruiken hulpmiddel kan dit probleem wellicht verholpen worden.
Een andere oplossing is om het model langer te trainen, oftewe!, meer soulnieri te geven. Uit de gegevens komt duidelijk naar voren dat de juiste uplo.ssingsmethoden uiteindelijk wel een hogere expected gain zullen krijgen dan
de N-distractieregels. en dat de geproceduraliseerde oplossingsmethode op eu
gegeven moment we! zal ontstaan.

Hoofdstuk 9

conclusies en discussie
In dit laatste hoofdstuk wil ik de resultaten van mijn onderzoek bespreken. 1k
wil hierbij een antwoord geven op de onderzoeksvragen zoals ik die gesteld heb
in lioofdstuk 2. Danrna zal ik een nuancering van deze antwoorden gvveii in
een korte discussie.

Komt de realistische benadering goed tot zijn recht in Plus punt?
In Pluspunt worden de kernideeeii van realistisch rekenonderwijs duidelijk onderschreveii. Vooral in de groepen 5 en 6 wordt geprobeerd het breukbegrip
door middel van activiteiten te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om meetactiviteiten met breukenstroken. en het kleuren van breukdelen in verschillende
figuren. Dit is in overeenstemming met Freudenthals idee dat wiskunde een
activiteit behoort te zijn. Door het zeif ontdekken van wiskundige relaties met
behuip van deze activiteiten, en door middel van interactieve lessen waarin de
kinderen hun ideeen over goede en fotite oplossingsmethoderi kwijt kunnen en
over de wiskunde kunnen discussiëren. is ook de actieve rol van kinderen in hun

eigen leerproces terug te vinden. Er wordt (laarnaast veel nadruk gelegd op
het werken in contexten, waardoor de wiskunde een plants in de realiteit krijgt.
Daarbij worth er veel gebruik gemaakt van modellen voor wiskundige begrippen. Deze modellen worden echter slechts in kleine mate door de leerlingen
zeif ontwikkeld. Ze zijn voor een groot dee! bij voorbaat al vastgelegd door de
auteurs van de methode. Ook worden leerstofdomeinen zo veel mogelijk verweyen. om van de wiskunde een coherent geheel te maken in plants van een aantal
losstaande elementexi. Er wordt in Pluspunt bijvoorbeeld veel nadruk gelegd
op bet verband tussen breuken en verhoudingen en tussen breuken, procenten
cii decimale breuken. Tenslotte wordt er op beperkte schaal, nainelijk alleen op
bet gebied van cijferen. aandacht besteedt aan progressief schematiseren.
Op het gebied van breuken zijn er veel overeenkomsten tussen Pluspi.&nt en
de Proeve. Zo is in beide methoden terug te vinden dat breuknamen eerst voluit
moeten worden gescbreven, en dat er pas later op de symboliscbe naam moet
worden overgestapt. Ook wordt er in bet begin alleen gesverkt met stambreuken.
In beide methoden worden breuken geIntroduceerd in informele contexten.
Toch verscbilt de leerstrategie voor bet leren optellen van breuken aanzienlijk van de strategie zoals die in de Proeve wordt beschreven. Het grote verschil
is hierbij bet gebruik van modellen bij bet optellen van ongelijknamige breuken.
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In de Pmeve wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de reep of plak als
model vuor het vergelijken van breuken en het optellen van ongelijknamige
breuken. Voor het optellcn van ongelijknamige breuken moet er een gesrhikt
aantal stukjes worden gezocht die de reep kan hebben. Dit aantal moet zo
gekozen worden. dat het door beide op te tellen noemers goed te delen is.
Deze oplossingsmethode is een verkapte vorm van gelijknamig maken van
breukexi. De traditionele manier van gelijknamig maken is ook bet zoeken van
een getal waardoor beide noemers te delen zijn, Om het concreter te houden.
worth er in de Proece methode gesproken over stukjes chocolade. Deze stukjes kunnen op een gegeven moment achterwege worden gelaten. waardoor de
kinderen uiteindelijk op een formele manier met breuken kunnen rekenen.
Ook het feit dat twee gelijknamige breuken in feite over hetzelfde object
gaan. wordt benadrukt. Hiervoor worden de begrippen wikkelnaam' en de
•eigennaarn gebriiikt.. De wikkelnaam van een breuk is de naam die je een stuk
van de reep geeft als de wikkel er nog om zit. bijvoorbeeld . Haal je de wikkel
er nou af. en blijkt de reep bijvoorbeeld 12 stukjes te hebben. dan kun je de
eigennaam van de breuk bepalen. Die blijkt in (lit geval j te zijn.
In Pluspunt lijkt de hoofdstrategie voor bet gelijknamig maken van breuken
het gebruik van een verhoudingstabel te zijn. Deze tabel benadrukt ook het
verband tussen breuken en verhoudingen. Het gebruik van een bemiddelende grootheid wordt in de eerste heift van groep 7 zelfs ontmoedigd! Later in
groep 7 wordt het gebruik van een benuddelende grootheid echter weer gestimuleerd. Deze benadering is niet erg consistent, en bovendien tegengesteld aan
de benadering van de Proeve, waarin de bemiddelende grootheid op ecu gegeven
moment zou moeten verdwijnen.
De eigennaam en de wikkelnaam komen in Pluspunt terug in de vorm van
('en schuilnaam. Dit gcbeiirt echter in zon beperkte mate dat hct nauwelijks
naam mag hebben.
Ook is er in Pluspunt veel meer variatie in contexten. In de Proeve lijkt de
enige context voor het optellen met breuken het verdelen van een chocoladereep
te zijn. In Pluspunt worderi breuken opgeteld en vergeleken in contexten als het
laden van schepen. bet vullen van bloembakken. liet lopen van krantenwijken en
het vullen van eierdozen. Dit laatstc verschil lijkt mij echter in het voordeel van
Pluspunt. aangezien het aanbieden van maar één context al gauw beel saai gaat
worden en geen realistisch beeld geeft van de veelzijdigheid aan toepassingen
van het rekenen met breuken in de dagelijkse werkelijkheid.
Al met. al is mijux conclusie dat Pluspunt een redelijk goede interpretatie
van de realistische benadering is. Er zijn veel overeenkomsten met de Proeve,
en de basisideeën van realistisch rekenonderwijs komen duidelijk naar voren.
Met name op het gebied van het optellen van breuken zijn echter behoorlijke
verschillen in didactiek te onderscheiden. Voor dit leerdomein !ijkt Pluspunt
voor het grootste dee! aan de kerndidxutiek zoals omscbreven in de Proeie
voorbij te gaan.
Nu was dee! 3A van de Proeve op bet moment van bet verschijnen van
Pluspunt ook nog niet uitgegeven. Eind 2002 is de nieuwe versie van Pluspt.tnt
uitgekomen. Het zou kunnen zijn dat de auteurs op grond van de Proeve hun
didatiek voor bet optellen van breuken hebben verbeterd.
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Zijn er in Pluspunt verkiaringen te vinden voor het uitblijven van
verwachte resultaten?

de

Uit het model is gebleken dat er wel degelijk oorzaken te vindeii zijn die leiden
tot het niet goed leren rekenen met breuken.

De belangrijkste reden is het uitblijven van voldoende directe feedback.
Doordat er maar heel zelden meteen wordt verteld of het gevonden antwoord
goed is. kunnen kinderii veel langer een verkeerde methode gebruiken. Ditzelfde argument zal echter gelden voor traditionele methoden, waar waarschijnlijk
zelfs nog rninder directe feedback wordt gegeven dan in een realistische methode.

E'ii reden die samenhangt met bovengenoemde, is het geven van te weinig
voorbeelden. Al vrij snel worden kinderen geacht sommen ze11tandig te kimnen maken, zonder één voorbeeld, waaraan ze de rest van de sommen analoog
kunnen maken. Dit geldt. verbazingwekkend genoeg, met name voor de moeilijkere sommen, zoals het optellen van ongelijknanmige breukeri. Als kinderen
de juiste oplossingsmethode voor een soni nog met kennen, en ze krijgen geen
voorbeeld van hoe ze de som op kunnen lossen, zuilen ze in veel gevallen een

foute stratgi' gebruiken om toch een antwoord te vinden. Ook als Z( weten
dat de oplossingsstrategie fout is.
Er is nog een derde reden die te maken heeft met het aantal sommen. Het
blijkt dat het aantal aangeboden sommen lang niet altijd voldoende is om de
oplossingsstrategie te proceduraliseren. Deze proceduralisatie is noodzakelijk
om het. meegeven van een hulpmiddel of het zoeken van eii voorbeeld overbodig
te maken. Afhankelijk van de hoeveelheid gegeven feedback, geldt dit voor het
optellen van zowel gelijknamige ais ongelijknamige breuken en het vergelijken
van breuken.
Bovengenoemde redenen hangen uiteraard met elkaar sanien. Als er meer
feedback wordt gegeven, zijn er minder sommen nodig om een oplossingsme-

thode te proceduralisern. De fout(' methoden worden sneller afgeleerd, en
daardoor worden de goede methoden vaker gebruikt. Hoe vaker een methode
gebruikt wordt, hoe groter de kans dat deze geproceduraliseerd wordt. Het
vaker geven van een voorbeeld leidt uiteraard tot hetzelfde resultant. Zeker
geziPIl het feit dat ook het model het gebruiken van een meegegeven voorbeeld
een heel succesvolle strategie vond.
\uor bovengenoemde redenen geldt echter dat w in het algemeen ook voor
een traditionele methode op zouden kunnen gaan. We! geldt dat het geven van
te weinig sommen waarschijnlijk vaker zal voorkomen bij realistisch rekenonderwijs dan bij traditioneel onderwijs. Dit komt door het grote aantal interactieve
lessen. Er zullen in ('Ii interactieve les immers minder sommen gemaakt kunnen
worden dan in een les zelfstandig werken. Naast bovengenoemde redenen kwamen er echter nog twee oorzaken uit het model naar voren, die veel explicieter
voor realistisch breukenonderwijs gelden.
Teii eerste kost het gebruik van de aangeboden hulpmiddelen veel tijd. Het
tekenen van een tabel bijvoorbeeld kost gemiddeld zo'n 15 seconden. Daarbij

moet nog zo'n dik drie seconden worden opgeteld voor elke breuk die wordt
ingevuld. Dit zorgt ervoor dat het soms wel een minuiit duurt om een optelsom
met ongelijknamige breuken uit te rekenen. Via N-distractie (het optellen van
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beide tellers en beide noemers) ben je er slechts ('rikele seconden voor kwijt.
Door dit grote verschil in tijd. wordt het gebruik van N-distractie veel aantrekkelijker. Traditionele methoden voor het gelijknamig maken van breuken
zijn veel sneller. Ook het gebruik van een bemiddelende grootheid is veel snelh'r. Dit komt omdat hierbij niets getekend hoeft te worden. Veel kindereii
willen niet. continu tijdrovende tekeningen maken. blijkt ook iiit. opmerkingen
van leerkrachten van de experiment-school. Ze willen hun sommen zo snel m
gelijk af hebben. Daarom zuhlen ze blijven proberen om snellere oplossingen t.e
gebruiken.

Een la.atste kritiekpunt betreft het. gebruik van modellen op zich. Uit het
ACT-R model blijkt. dat de abstractiestap van het werken met modellen naar
een forrnele manier van rekenen niet gemaakt wordt. Ondanks de benadrukking
in (IC iiileiding van Pluspnnt dat dit niet de bedoeling is. verwordt het gebruik
van modellen hierdoor tot een dod op zich. Het model wordt de oplossingsniethode. en zonder model kunnen de kinderen de som met meer oplossen. Ditzelfde is gebeurd met. het. gebruik van her honderdveld voor optelsommen niet
natuurlijke getallen tot 100. Als het gebruik van modellen niet leidt tot meer
inzicht in de materie, maar verwordt tot een 'kunstj&, een oplossingsmethode
an sich. is het waarschijnlijk handiger de traditionele oplossingsmethoden aan
te leren. aangezien die dan qua functie weinig meer verschihlen van modelmatige
oplossingsstrategieën, maar in sneiheid en gebruik des te nicer.
Het zou natuurlijk kunnen dat het ontbreken van een abstrahatiestap alleen

optreedt in het ACT-R model, en niet in de werkelijkheid. In ACT-R kunnen
motor-acties, waaronder het. tekenen van stroken en t.abellen ook vallen, niet
geproceduraiLseerd worden. Dit is zo. omdat een motor-actie als een elementair onder(lcel van een taak wordt beschouwd. Het zou natuurlijk kunnen dat
mensen dergelijke acties wel kunnen proceduraliseren. Zij zouden bijvoorbeeld
('en strategie kunnen hebben waarbij het. fysieke tekenen van objecten wordt
vervangen door het gebruik van imaginaire objecten. Oftewel. eeii leerling gebruikt geen fysiek getekende strook meer voor zijn oplossing, maar stelt zich in
gedachten wel een strook voor. Op het moment dat het gebruik van stroken en
tabellen imaginair is geworden. zouden er we! verder geproceduraliseerde rege!s
kunnen ontstaan.
Het zou een interessant vervolgonderzoek zijn om een dergelijke strategic,
waarbij het gebruik van fysieke objecten wordt vervangen door het. gebruik
van imaginaire object.en. te implementeren en te kijken wat dit voor verschil
ma.akt op de resultaten. 1k denk dat met name het gebruik van de strook op
deze manier eventueel wel te proceduraliseren valt. Over lict gebruik van een
verhoudingstabel heb ik serieuze twijfels, aangezien bet. vrij complex is om je
een voorstelling te maken van het invullen van twee tabellen. 1k (lenk dat er
hiervoor waarschijnlijk te veel iiiformat.ie moet worden onthouden. Maar voor
het gelijknamig maken van breuken is er altijd nog proceduralisatie mogelijk
via het gebruik van een bemiddelende grootheid.
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Gelden deze verkiaringen ook voor realistisch breukenonderwijs in
het algemeen?
De meeste van bovengenoemde redenen zouden kunnen opgaan voor realistisch

breukenonderwijs in het algemeen, maar kunnen voor het grootste deel ook
voorkomen worden. Realistisch breukenonderwijs is heel erg afliankelijk van
stitring door interactie. Zonder interactie gaan kinderen geen modellen ontwikkelen. Sturing hierbij is nodig om de juiste modellen te ontwikkelen. en om de
modellen te gebruiken op een inzichtsverhogende manier.
Of realistisch breukenonderwijs last heeft van bovengenoemde problemen

hangt in grote mate af van de manier van lesgeven, en de beschikbare tijd
voor de lessii. Interactief onderwijs kost veel tijd. In een interactieve les
zullen er minder sommen worden gemaakt dan in een zelfstandige les. Uiteraard
kiinnen (leze lessen een meerwaarde hebben die kan opwegen tegen het maken

van minder sommen. Maar dit hangt voor ('en groot deel af van de leraar.
Ook is het. vooral in grotere kiassen. riiet altijd mogelijk elk kind de mate van
interactie t.e bieden die hij of zij nodig heeft.
Het lijkt erop, dat er voor realistisch breukenonderwijs meer tijd moet worden uitgetrokken. en in kleinere groepen moet worden gewerkt. zodat elk kind
de individuele aandacht kan krijgen die het nodig heeft. Daarnaast moeten er
voldoende sominen gegeven worden om kinderen de kans te geven de geleerde
oplossingsmethoden te proceduraliseren. Op deze manier kunnen de problemen
die voor mijn ACT-R model optraden voorkomen worden.
Het gebruik van eeii bemiddelende grootheid als model voor het optellen van
ongelijknamige breuken scheelt veel tijd in vergelijking met het gebruik van een
label. Ook is hiermee de stap naar een hoger abstractieniveau niet zo groot. 1k
acht het dan ook waarschijnlijk dat het gebruik van een bemiddelende grootheid
tot betere resultaten zal leiden dan bet gebruik van de verhoudingstabel. De
verhoudingstabel heeft in mijn ogen meer nut om de overeenkomsten tussen
breuken en verhoudingen duideijk te maken.
\Vel blijft bet de vraag of kinderen automatisch de stap zullen maken naar
een boger denkniveau. 1k denk dat het introduceren van de formele regels
noodzakehjk zal blijven om kinderen op een viotte manier te leren rekenen met
breuken. Uiteraard pas nadat een zekere mate van breukbegrip is gerealiseerd,
en met ondersteuning van modellen als de strook. Deze zouden daarbij ecbter
een uitleggende functie moeten hebben, en geen rekenfunctie.

zou het gebruik van een tutor kunnen leiden tot een groter succes
van realistisch breukenonderwijs?
Ecu tutor kan een leraar niet vervangen. Hij zou een leraar wel kunnen ondersteunen. Uit de verscbillende versies van het ACT-R model bleek dat het
continu geven van directe feedback leidt tot een grote verbetering van de resultaten. Een tutor zou op dat viak een goede onderwijsondersteuning kunnen
zijn. Hij zou daarbij wel ann een aantal voorwaarden moeten voldoen:
Ten eerste moet de tutor de gemaakte fouten kunnen onderscbeiden. Gemaakte fouten kunnen verschillende oorzaken bebben. Vaak is ann het gegeven
antwoord wel te zien welke strategie het kind heeft gevolgd. Door ook de foute
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strategieën te implementeren in het model kan er achterha.ald worden welke fou-

t( strategie het kind heeft gebruikt. Als het slechts een rekenfout is gernaakt.
hoeft er geen uitgebreide en hinderlijke uitkg te volgen. Het kind weet immers
al hoe l1(t de som op hoort t.e lossen. Een indicatie van de gemaakte fout zal
in zon geval genoeg zijn. Blijkt er begripsmatig iets fout te zitten dan moet
de tutor op een goede manier uitleg geven en eventueel zelfs besluiten om een
stap in niveau terug te gaan.
Daarnaast dient de uitleg die de tutor geeft interactief' te zijn. Veel meer
dan bij standaard-tutors' het geval is. zou er. om de realistische benadering
van breukenonderwijs te kunnen ondersteunen. aandacht moeten worden besteed aan de interactie tussen de leerling en de tutor. Uit onderzoek is gebleken
dat kirl(Ieren l)eter leren wanneer ze de te leren stof voor zichzelf kunnen uitleggen. (Chi, de Leeuw, Chiu & Lavalancher, 1994) In realistish rekenonderwijs
wordt er ook veel nadruk gelegd op het begrip van (le stof. Dit begrip probeert
men te bevorderen door middel van interadie. Een goede tiltur voor realistisch
breukenonderwijs kan mijns inziens dan ook Iliet voorbijgaan ann het interactieve element van realistisch rekenonderwijs.
Het zal uitera.ard niet eenvoudig zijn om een discussie over de juiste oplos-

singsmethode voor een breukensorn te voeren met een tutor. Het rnoet. denk
ik dan ook niet de bedoeling zijn om een leraar te simuleren. Dit is in het
verleden al onsuccesvol gebleken (Anderson. Corbett, Koedinger, & Pelletier,
1995). \Vel zou je leerlingen duidelijk kunnen maken waarom ze een antwoord
fout hebben door ze te inziclit te geven in hun fouten, en ze daarna een goede
oplossingsmethode aan te bieden. Een veel voorkomende fout bij het optelleii en
vergelijken van breuken is het gebruik van N-distractie. De tutor zou de leerling

kunnen laten zien waarom het antwoord dat lict met behulp van N-distractie
heeft gevondeii fout is. Dit zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:
-

Tutor: Hoeveel is

-

Gebruiker:

-

Tutor: Dit antwoord is niet goed.

+

(tutor indiceert N-distractie)

Kun je van deze strook

deel kleuren?

-

Gebruiker kleiirt.

-

Tutor: Kun je van deze strook

-

Gebruiker kleurt.

-

Tutor: Kun je van deze strook

-

Gebruiker kleurt.

-

Tutor: Denk je dat de stukken van
als het stuk van deel?

-

Gebruiker: nee.

deel kleuren?

deel kleuren?
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deel en

deel samen even groot zijn

- Tutor: Daarom is je antwoord niet goed. (Hierna kan
gegeven hoe het antwoord wel opgelost kan worden)

een

hint worden

Als je een kind laat inzien waarom een strategie tot het foute antwoord leidt.

zal het deze strategie niet zo snel weer gebruiken. Voorwaarde hierbij is wel
dat de leerling een alternatieve oplossingsmethode krijgt aangeboden. Alleen de
fout uitleggen zal niet helpen. De leerling moet ook de goede oplossingsmethode
uitgelegd krijgen.
Volgeris de ontwikkelaars van de ACT-R tutors moet je de hulpteksten kort

en bondig houden. lange stukken tekst worden niet gelezen, en worden, als
dat kan. zo weer weggeklikt. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat gebruikers
de hulpberichten met gaan misbruiken. Door een hoge mate van interactie
te verlangen na het maken van een fout en na het vragen van huip, zullen
leerlingen die voornamelijk huip vragen om zeif niet te hoeven nadenken en (itis

erder klaar te zijn ontmoedigd worderi om de hulpfunctie te gebruiken. De
kans wordt zo aanzienlijk vergroot dat de hulpfunetie alleen wordt gebruikt als
dit ook daadwerkelijk nodig is.
Door de leerling zijn fout te laten inzien met. behuip van kennis die hij in
eerdere jaren zou mueten hebben opgedaan (zoals het tekenen van breuken in
een strook in bovenstaand voorbeeld) kan de tutor ook achterhalen hoe diep
de begripsfout zit. Stel de leerling zou niet eens in staat zijn dee! van een
strook te kleuren. In dat geval moet er eerst daarop geoefend worden. Er
ontbreekt dan namelijk een belangrijk inzicht. Onderdeel van de ACT-R theorie
is dat moeilijker procedures pas geleerd moeten worden als de voorafgaande

procedures goed beheerst worden. De tutor kan er voor zorgen dat dit ook
gebeurd. en dat ieder kind op zijn eigen niveau kan werken.
Daarnaast kan een tutor de leerling ook de formele methode aanbieden op
het moment dat hij vindt dat de leerling de soort sommen begripsmatig goed
beheerst. Als een leerling bijvoorbeeld heel goed twee ge!ijknamige breuken
kan optellen met behiilp van een strook, zal de tutor hem erop kunnen wijzen
dat hij in feite gewoon de tellers van de breuk optelt. Als de leerling deze
procedura!isatiestap ze!f niet maakt, kan de utor hem hierbij misschien he!pen.
Blijkt de leerling hierdoor !ater (misschien bij het optellen van ongelijknamige

breuken) in de problemen te komen, dan kan de tutor weer een stapje terug
doen door te achterha!en waar de begripsfout zit.
Een belangrijke voorwaarde voor het succes van evn dergehjke tutor zal erin
liggen hoe goed de tutor in staat is te achterha!en we!ke denkfout de leerling
maakt. Als het een uitgebreide uitleg geeft op het moment dat de !eerling alleen
maar een rekenfout maakt, zal het de tutor de !eerling snel gaan verve!en. Een
manier om de tutor een goed idee te geven van het denkproces van de leerling
is door hem beschikking te geven over bepaalde hulpmiddelen, zoals de strook.
de verhoudingstabe!, een bemiddelende grootheid, en eventiieel het gebruik van
formele rekenmethodes. Doordat de !eer!mg aanklikt welke oplossingsmanier
hij gebruikt.. zal de tutor vrij goed kunnen volgen wat hij doet.
De voorde!en van een tutor zijn dat een tutor altijd kan indiceren of een
leerling een voorbee!d nodig heeft, en hem er dan ook één geven. Ook kan een
tutor op elk antwoord feedback geven. De tutor houdt bij of een gebruiker een
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bepaalde soort som al beheerst, en al, als dat niet het geval is. extra oefeningen
kunnen geven. Hiermee zijn de problemen van de soms tv beperktv hoeveelheid
sommen. liet gebrek aan voorbeelden en het gebrek aan feedback voor een groot
deel op te lossen.
Ook kan ('en tutor met de gebruiker interacteren. Hierdoor wordt deze
gedwongen na te denken over zijn fouten. Dit moet in een kiassesituatie ook
gebeuren. maar hiervoor is va.ak te weinig tijd. De groepen zijn zo groot dat
niet elk kind de individuele aandacht krijgt die het nodig heeft en de leraar weet
misschien niet altijd goed om te gaan iiiet de realistische manier van lesgeven.
Door de uiteractie niet de tutor kan het model weer de plaats krijgen die het
hoort te hebben: als verkiarend model, en wordt de kans dat het als rekenmodel
wordt gebruikt minder groot. Als de gebruiker er aan toe is, kan de tutor liexii
ook de formele regels leren. zodat hij de sommen sneller kan maken.
Natuurlijk moet de verste uitleg van de leraar komen, en zal de leraar altijd
nodig blijven om extra uitleg te geven en kinderen te stimuleren door te gaan
Iiiet hun werk. Het werken met de tutor zou bijvoorbeeld in de plaats kunnen
komen van ('en zelfstandig-werkenles. En zwakkere rekenaars zouden extra tijd
met de tutor kurinen werken om op niveau tv komen.
Al met al denk ik dat een tutor erg nuttig zou kunnen zijn in het realistisch
breukenonderwijs. \Vel realiseer ik mij dat een tutor zoals ik die op het oog heb
niet eenvoudig te ontwikkelen zal zijn. 1k ben er echter van overtuigd dat het,
met de nodige inspanning. mogelijk zal moeten zijn.

discussie
De conclusies die ik heb getrokken zijn gebaseerd op de resultaten van een lerend
model. Dit model heb ik zo zorgvuldig mogelijk proberen op te zetten, waarbij

ik heb geprobeerd de realiteit zo goed mogelijk te benaderen. 1k realiseer mij
echter terdege dat liet model zijn beperkingen heeft.
Teii ('erste kon ik mijn model door het ontbreken van gedetailleerde data
niet goed toetsen a.an de werkelijkheid. Toch lijken de resultaten van met name
de altijd-feedback versie van mijn model globaal gezien erg overeen te komen
met de resultaten van de Periodieke Peiling van 1997 (zie tabel 9.1.
PPONIper_percentiel)
10

Aanvullen tot 1
Vergelijken stambrenken
Vergelijken niet-stambretthen met
dezelfde teller en verschillende noemer
optellen gelijknamige breuken
optellen halven en kwartcn
kwarten en achtsten
halven en zesden
derden en zesden
verschil en
(vergelijkbaar optellen ongelijknamzg)

matig

25
good
good

slecht

slecht

matig

50
good
good

good
good

90
good
good

model
good

matig

good

good

matig

75

met gett

matig

good

sleeht

matig

good

good

goed

matig

slecht

slecht

slecht

matig

goed

matig

Tabel 9.1: Uitkomsten van de Periodieke Peiling van 1997 per per(entielgroep
en de nit komsten voor het ACT-R model
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Een per((11tiel 10 leerling is een zwakke leerling. 90 % van de leerlingen
scoort hoger. SlechtM 10 % van de leerlingen scoort hoger dan een percentiel
90 leerling. Uitgaande van ht feit dat de kerndoelen van 70 - 75 % van de
leerlingen haalba.ar moeten zijn, zouden de percentiel 25 leerlingen en hoger op
bovengenoemde punten 'goed' moeten scoren. Dit is voor de meeste onderdelen
niet het geval.
Op het aanvuhlen van breuken tot 1 scoren zowel de leerlingen als liflt ACT-R
model goed.

In de PPON test werd een onderscheid gemaakt tussen het vergeijken van
stambreuken en niet-stambreuken. In mijn model wordt dit onderscheid niet
gemaakt. Het vergelijken van stambreuken wordt in groep 6 al behandeld, en
heb ik niet geImplementeerd. Op het vergelijken van niet stambreuken scoren
liet ACT-R model en de leerlingen allebei matig.
Het optellen van gelijknamige breuken is niet getest in de peiling. Misschien
werd dit te makkelijk geacht. Het ACT-R model scoort er in elk geval goed
op. Er is verder wat het optellen van breuken alleen gekeken naar het optellen
van makkelijk gelijknainig te maken breuken. zoals halven en kwarten. Deze
breuken komen zoveel in andere opgaven ann de orde dat de meeste leerlingen
op een gegeven moment wel uit hun hoofd weten dat gelijk is ann . In mijn
model was deze kennis niet aanwezig, dus kari 1k het slechts vergelijken met
het optellen van ongelijknamige breuken. Daarop soren de leerlingen in de
Periodieke Peiling veel beter dan het model.
Een optelsom met moeilijkere' ongelijknamige breuken werd niet gegeven.
\Vel een aftreksom. Aangezien er voor het berekenen van
ongeveer dezelfde
kennis van breuken nodig als voor het optellen van en heb 1k deze aftreksom
als vergelijking voor het optellen van moeilijke ongelijknamige breuken geno-

men. Dan blijkt dat ook de leerlingen matig scoren. Zij hebben blijkbaar, net
als het model, vooral moeite met bet vergelijken van breuken en het optellen
van ongelijknamige breuken.
Afgaande op het. feit dat mijn model met dezelfde methode les heeft gekregen

als een groot deel van de leerlingen, en ongeveer dezelide resultaten boekt,
denk 1k dat ik met rnijn model toch een vrij goede benadering geef van de
werkelijkheid.

1k heb voor deze vergeijking de resultaten van het altijd-feedback model
genomen. De resultaten van het pluspunt-feedback model waren te slecht om
realistisch te zijn. Er is een aantal redenen waarom het, model met dezelide
sommen en dezelfde hoeveelheid feedback slechter presteert dan kinderen in
eeii klassesituatie.
Ten eerste zal het model slechter presteren dan kinderen in een kiassesitu-

atie, omdat in een kiassesituatie altijd een leraar is. De kinderen kunnen de
leraar, of elkaar, om huip vragen als ze niet weten hoe ze een som op moeten
lossen. Ook kunnen ze terug bladeren in hun bock of hun schrift als ze niet meer
weten hoe ze een bepaalde som op moeten lossen. Daarbij houdt een leraar na-

tuurlijk ook in de gaten hoe de kinderen presteren. Als hij ziet dat een kind
veel fouten maakt en niet weet hoe hij een bepaalde som moet oplossen, zal (IC
leraar waarschijnlijk ingrij pen en dit kind extra huip en voorbeelden aanbieden.
Ook is de leerstof die het model aangeboden kreeg, niet compleet. Het be-
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treft hier slechts een beperkt dee! van hct totale breuken-curriculum, en van dat
deel nog weer slechts één leerjaar. 1k heb hierbij geprobeerd een goede inschatting te maken van wat er ann Iiet begin van groep 7 bekend is bij de leerling en
wat niet. Maar ondanks dat is de kans heel groot dat het model Iiiet compleet
is. Zo mist het de kennis van de wereld die bij realistisch breukenonderwijs zo
belangrijk is. Ook zou het kunnen dat ik bepa.alde voorkennis of vaardigheden
die erg belangrijk zijn voor het begrijpen van breuken over het hoofd heb gezien.

Verder is er Int het model geen iI1t(ra(ti(' mogehjk. Hiermee wordt een
belangrijk punt van realistisch rekenonderwijs in mijn model niet aangeboden.
Naast het feit dat leerlingen in interactieve lessen !eren begrijpen waarom een
oplossingsmethode goed of font is. is ook het gebruik van bepaalde hulpmiddelen in deze situatie veel dwingender. Het mode! kreeg bepaa!de voorbeelden
aangeboden, maar was niet verp!icht ze t gebruiken. Hierdoor kon de situatie ontstaan dat het model als 11(1 de voorbee!den kreeg aangeboden toch koos
voor N-distrati. en dat op bet moment dat bet geleerd had dat N-distractie de
foute methode was, 1it geen andere keus meer had dan N-distractie te gebruiken omdat hij geen voorbee!d van een goede methode had gekregen en er geen
hulpmidde!en meer worden aangeboden. In eeii int('ra(tieve les zal er vee! gecontroleerd worden of kinderen meegegeven modellen gebruiken op bet moment
dat ze worden aangeboden.
Daarnaast heeft liet model. zoals ik a! eerder noemde, niet de mogelijkbeid
oni bet gebruik van concrete model!en om te zetten naar irnaginaire modellen. MjssIiien dat een dergelijke strategie het mogelijk zou maken om toch
proce(Iuralisatie over de hulpmiddelen te krijgen.
Het lijkt het mij interessant 0111 te kijken wat het effect van een 'concreetnaar-imagiflair'-strat('giP in het ACT-fl model zou zijn. Ook denk ik dat mijn
model nog verbeterd zou kunnen worden door het toevoegen van kennis over de
gelijkwaardigheid van veelvoorkomende breuken, zoals en . Het zou helemaal
een verbetering zijn als lit mode! vragen kan stellen als het geen oplossingsmethode lieft. of alleen maar een op!ossingsmetbode waarin hij weinig vertrouwen
heeft. Dit za! echter vrij moei!ijk te realiseren zijn. Eeii vervolgonderzoek over
de effecten van deze aanpssingen zou misschien nuttig kunnen zijn.
Ondanks a!!e zwakbeden die lit ACT-R mode! heeft, denk ik toch dat dit
onderzoek nuttig is geweest. Ook in de praktijk kan interactie immers gebrekkig
zijn. Bijvoorbeeld doordat de !eraar iiit op de juiste manier of belemaa! niet
met de kinderen in discussie gaat. Of doordat niet a!!e kinderen actief meedoen
ann de interactieve lessen. Ook deze kinderen moeten de einddoelen immers
halen.

Ook is mijn onderzoek misschien reden om in de klas beter op te letten op
welke manier de wiskundige modellen gebriiikt worden. Het is immers niet de
bedoe!ing dat het rekenmodellen worden, maar dat bet bouvast bied voor de
kinderen. zodat ze begrij pen wat ze doen. Deze modellen horen op een gegeven
moment niet meer gebruikt ft worden. Mijn onderzoek heeft laten zien dat de
wiskundige model!en vrij gemakelijk toch een rekenmodel kunnen worden.
\ur bet argument dat ACT-fl geen manier heeft om van concrete modellen
over te stappen op imaginaire modellen geldt dat bet ook niet vast staat dat
kinderen dit kunnen doen, en. als ze bet kunnen, of ze liet ook doen. Het is
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aannemelijk dat met name de sterkere leerlingen eventueel tot deze overgang
iii staat zulleri zijn. omdat je er veel dingen voor in je geheugen moet kunnen
houden, en omdat een abstractiestap niet door iedereen gemaakt kan worden.
Manr juist de sterkere leerlingen hebben in het algemeen gesproken geen extra
huip nodig bij het leren rekenen met breuken. Zij zouden waarschijnlijk ook als
ze op de traditionele manier les hadden gekregen hebben kunnen afleiden wat
de logica achter breuken is. Je zou dus ook kunnen zeggen dat mijn ACT-R
model voornamelijk liet gedrag van zwakke leerlingen weergeeft.
1k hoop dat ik met mijn onderzoek een kleine bijdrage heb kunnen leveren
aan de onthulling van het mysterie van het falen van realistisch breukenonderwijs. Uiteraard moet het onderzoek naar realistisch breukenonderwijs nog
voortgezet worden. 1k denk dat met name een eerlijk vergelijkend onderzoek
op zijn plants is. Een onderzoek waarbij er een groep leerlingen is die realistisch breukenonderwijs geniet, zoals in het onderzoek van Streefland. Maar
met daarnaast ook een groep kinderen die volgens de traditionele manier les
krijgt. met dezelfde mate van begeleiding, en evenveel lesuren. 1k denk dat de
uitkomst van zon onderzoek een beter licht kan werpen op de versehillen in
prestaties en inzichten tussen beide groepen, en dus op de vers(hillen tussen
beide methoden.
Daarnaast lijkt het mij bijzonder interessant wat het effect van een op de
realistische benadering gebaseerde ACT-fl tutor zou zijn. 1k denk dat het de
mocite waard zou zijn een dergeijke tutor te ontwikkelen.
1k denk dat de wa.arde van mijn onderzoek niet zozeer ligt in de resultaten
an sich, niaar meer in het feit dat er eens gekeken is naar de zwakke punten
van realistisch breukenonderwijs. De meeste onderzoeken die ik heb gelezen
benaderdeii slechts de sterke punten van deze onderwijsmethode. 1k hoop dat
ik met mijn onderzoek een opening heb gecreeerd voor een voortgaande kritisclie beschouwing van realistisch rekenonderwijs. met als beoogd resultant een
verl)etering van deze manier van lesgeven.
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